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otthon letelepedve és nem az országban sx.ér- 'cjjti. már a>. az egyetlen biztatás is. liogy keken működvén, saját szemükkel látják, hogy
vasút hálózatunkat más állami érdekű vonalak asszimiláczióval konszolidált magyar nemzeti
szórva, sikerrel folytathassanak.
K szerint a miniszter specziáliter a Szé- mellőzésével a hiányzó résznek mielőbbi kiépít- állam: délibáb. Még pedig liiu.
Caik-Szereda. julius 17.
Az embernek a szive repes öroméitett, Ua
kelyfóld számára székely iparosokat nkav »«*• tetése melleit teljessé és forgalomképessé töAzok után. miket a nem rög körünkben vélni s nem az a ezél lebeg szentéi előtt, hogy rekedik t'-iiui birtok viszonyaink szánálását. ha lát egy-egy szép, várakozáson felül álló sikert
időzött kereskedelemügyi miniszter nyilatko- idegen vidékek számára képeztesse ki a szé- konkrét alakban a kormány elékerül, előfogja a magyarosítás terén.
zataiból hallottunk, de legfókép a hozzánk kely ifjakat, hanem igen is az. hogy otthon segíteni s természeti kincseinknek kiaknázáTaníthatjuk azonban magyarul, sőt ineg is
utazását megelőzőleg a Széke ly-Kgyes II let. találjanak foglalkozást, otthon telepedjenek le sára, feldolgozására és értékesítésére oly he- taníthatjuk (a szerint, a milyenek a külső és
Kereskedelmi és Iparkamara valamint a szé- és nyissanak műhelyet, vagy nyerjenek alkal- lyeken es oly esetekben a hol és mikor a siker belső viszonyok), de mikor az a 12 esztendős
kely vármegyék iparfejlesztő bizottságaihoz mazást esetleg szövetkezeti alapon létesítendő biztosítékai meglesznek, szakközegeinek reit- gyermek, kinek ugy örül ;v lelkünk, elhagyja
kiadott * a .Csiki Lajiok" idei *27. számában ipartelepeken is. K ezél elérésére pedig első ilelkezésiv bocsátásával is tá:n »^ua<t fog nyúj- az iskolát ujra visszatér az egyhez, miként az
közzé tett programmhól olvastunk, talán némi
tani: e]ég ok arra. hogy a minis/.ternek irántunk
reményt táplálhatunk arra nézve, bogy kezdet- feladat lenne a tanoncz képzés, iparmüiHyek való érdeklődéséért es a boldogulásunkra való óramánus. Visszatér apjához, anyjához, kik nem
leges ipari és közgazdasági haladásunk előbb és iparos telepek felállítása s azokban oly ipar- nemes törekvéséért köszönettel rs elismeréssel tudnak magyarul a beszél ismét anyanyelvén.
vitele a jelenlegi kormánynak és különösen a ágak meghonosítása, melyek a mi sajátos vi- adózzunk, mely törekvések ha bár részben meg- Mert airól tán ó sein tehet, ha a fizikai nyelvnek olyan a tulajdonsága, mint emitt előttem
kereskedelmi miniszternek komoly törekvése szonyainkkal inkább megegyeznek.
a székely népet örök hálára s ne- euuek a rndirgumtuiuuk. Kitüri, liogy a tuagyarA programút >uik további része. s a mi- valósulnak,
tárgyát kepezt.
véltek aaaáh'seiben való niegörökilésére fogja czimeres vésetü pecsétnyomóvni,reányomjak.
niszternek
arra
vonatkozó
kijelentése
még
inA miniszternek előbb emiitett leirata
S.
Kltiiri és hajlik, húzódik alatta. Átveszi a czivan hivatva fokozni reménységünket, a kötelezni.
ugj anis különösön iparfejlesztésünknek egész kább
mer képét s mig rajta tartom az üveget, leghol Ígéretet tesz arra nézve, liogy ha az egyprograminját képezi. K prugrHinmut világosság, előre
nehéznek
láts/ó
előbb
jelzett
feladat
kisebb
nyughatatlanságot sem mutat az idotervszerűség és határozottság jellemzi, mi megoldása előreláthatólag egyes műhelyek Hova kellenek elsősorban állami mítás alatt,
de ha leveszem róla a kényszert,
ha meg valósul, az kezdetleges iparunkat fel- kiegészitését vagy ujak létesítését fogja igénybe
népiskolák ?
olyan megkönnyebülten nyújtózik vissza, idoiendiieni s anyagi jóllétünkét szilárdabb alapra venni, ami nagyobb áldozatokat követel, akkor
Az
iSliT.
évi
Ml.
t.-cz.
alapján
haladó
mul
lu-lyre
eredeti
faragott formájába, mintha
helyezni lesz hivatva.
is a rendelkezésére álló eszközök keretében a kultúrpolitika olyan, mint az óramutató. Állani sietne, bog}* nyoma se látszódjék a nyomásnak.
Kbbeli reménységünket meríthetjük a mi szükséges támogatást meglógja adni s az ál' látszik. <!•• annál biztosabban halad.
S nem is látszik.
niszter azon kijelentéséből, hogy .erős meg- duzatok meghozatala elől még akkor sem fos
•lói eső öröm tölt el minden magyar sziKtmyirc megyünk a magyarosítással
gyűződvse, miszerint a székely nép anyagi kitérni, ba arról lesz szó. hogy a már eddig vet. ha széttekint ebben az országban s látja,
helyzetén segíteni imminetis úllami feladat, kiképzett székely ifjak jó része önálló mű- hagy mindenfelé b< csiiletes, komoly munka l'oly népiskolában.
Mert ue higyjék a buzgó magyarosítok,
és ezen u nemzeti érdek szempontjából, helyekkel itthon telepíttessék le, melynek a magyarosodás szent ügye körül.
hog> az a nép, mely tudta enni évszázadokon
<->HA* ugy segíthetünk, hn magának a Széezé íjaira azt a -IO,(K)tf
korona évi segélyt
ötven évvel ezelőtt ki merte volna ezt át az Árpád szent vérével öntözött földnek
kelyföldnek viszonyait javítjuk éső teljes is biztosituná, a mi eddig u székely ifjak
álmában látni? I!zt kérdezzük, midőn látjuk. kenyerét, tudta élvezni aunak minden javát
készséggel és a rendelkezésére álló eszkö- ipari kiképzésére fordíttatott.
hog\an vonja ezer meg ezer ember a magyar jogát, oltalmát anélkül, hogy a maga emberzök keretében a legmesszebb menő inódon
Már pedig ezen tervnek megvalósítása mázt az idegenre.
tnniogatandju az érdekeltséget, nevezetesen
ségéből rájött volna az etnberi szív anta elemi
ti S/ékely-Kfiycsületet és u murosvásúWie/yi óhajtásunknak egyik legfőbb tárgyát kell hogy
Az«i:ib:iii az óramutató haladása és a tulajdonságára, a melyet hálának nevezünk,
Jiereskedelmi és Iparkamarát minden erre képezze, mert a mióta buldog emtékü Haross majolika fény nem tudott megtéveszteni 2 hogy az a nép, most a mi szép szemünkért
Gábor volt kereskedelmi miniszter a székely embert.
ítányuló törekvésében'.
megtanul magyarul, magyarrá leszeti, — olyan
ifjak ipari kiképeztetésére a kezdeményező léMert belátták, hogy az óramutató hala- nincs!
Kz oly komoly kijelentés, mely alkalmas péseket megtette, nz óta igen sokan nyertek
S bár száz szájam volna, melyekkel kiáltarra. hogy eloszlassa nálunk nzt a pesszimiz- és nyernek ma is állami gyárakban, állami tá dása s/ép ugyan, de a ki állandóan Ügyeli,
ninst. melyet az eddigi kormáuyokkal szemben mogatás mellett különösen a kovács, géplaka azt tapasztalja, hogy mikor az elér a 12-ltöz, hatnám és ezer ujjam, melyekkel irhutnám,
hogy ne higyjék, ne higyjék és ue higyjék!!!
tápláltunk, a melyeknek különösen mi csikink tus és bádogos mesterségben szakszerű kiké otthagyja és elöl kezdi az egyen.
S azt is belátták, hogy azaz agyagbáb
i*ly mostoha gyermekei voltunk, hogy elhanya- peztetést. a kik tanulmányaik befejezése után
Mert olyan nincs!
golt közlekedésügyünk részbeni előbb vitelé- is kénytelenek megfelelő ipar és rnuiikntclepek- engedi ugyan bekenetni magát, de megvan
S kár volt. hogy eddig is hitték. Ks nézben is csak azután részesültünk, mikor az or- nek a Székelyföldön való hiányában képességü- győződve. hogy ery hőm'>rsék változás lepat- ték. hogy mig az a szegény székely nép, mely
szág nemzetiségek által lakott vidékéi is már ket szülőföldjüktől távol értékesíteni a nélkül, togtatja róla s mindössze egv marék por lesz immár lö süáz esztendeje, hogy sziklaként áll
régen össze voltak kötve az ország szivével. hogy a székelyipar fellendítésére közvetlenül belőle. mit
a szemünk közé hint.
őrt keleten, saját testéből húzva kordont a
12 ml a pesttel és a külfölddel.
hefolyhatnának és véreiknek mestereikül szollígjik lóriinak a neve Iteksics Gusztáv múltban, saját falatja árán állítva iskolát a
gálhatnának
s
a
mellett
a
töni
'geseii
együtt
Tudva azr. hogy előfeltételek nélkül ipart dolgozó, idegen elemekkel szaturált gyári mun- ki a .Magyar politika uj alapjairól' czimii meg- jelenben, kíizd. áll gyámoltalanul édes anyjától,
teremteni nem lehet, esak helyeselhetjük a kások között azon mételynek is ki vannak téve. hccsiilhel'-tlcn muukájahau a magyar faj sza- a kormányoktól elhanyagolva, havasai között
miniszter prograntmjáuak azt a fontos részét, mely a komoly munka rovására a szocziáliszti- porodás képességén» épiti fel a jövő Magyar- pityókán és kecsketejen nyomorogva, mig a
országot. A másik magas homlok és mély sziv brassai. szebeni. küküllói szász, a hunyadi oláh
mely mindenek előtt egy fiatal képzett iparos kus elvek felszívásával jár.
a Wlas^ics Gyuláé, ki ezt a tis/tavérü. izmos és pesípilisi sváb pecsenyével és vörösborral
nemzedék létesité&ét tűzi ki feladatul s ipari
szakadó asztal mellett szidja azt a magyart,
pályákra akarja terelni a székely il'juság nagy
Mi pedig a közgazdaság terén való eliibb testet a műveltség páiiczéljáb.t öltözteti.
haladásunkat
illeti,
ha
e
tekintetben
a
miniszter
részét, hogy belÖlUk képzelt iparosok oly ipar|-;zt a zsenialitást elsősorban azok a ta- ki öt ellátja katona iskolákkal, gyárakkal,
ágak kultiválására neveltessenek, melyeket nekünk hiti ígéretekkel nem is akart letsze- nítók luilják méltányolni, kik nemzetiségi vidé- állami népiskolákkal. Holutt egy-egy drb. szó-

Kilátásaink a jövőre.

védhette, összehordott vagyonának elégetése enis bástya, melynek védelme alatt több várután. kirohant és oroszlánbátorsággal küzdve megye mentes maradt a török uralmától. Kaosztá halálus csapásait, mig golyó által lábán pitánya ez időben Zrínyi Miklós tárnokmester
térdre rogyva küzdött tovább volt. Ötvennyolca éves ember, vitéz katona, a
Zrínyi Miklós a költő és hadvezér. megsebesíttetvén,
végső lehelletéig. Ali török p:is* ellenségében ki gyermekkora óta úgyszólván örökösen liarczIrtu Caomortáni P. Oaudenoz.
is tisztelvén a hőst. Szondit, bajnokhoz illó ban allt a hitetlenekkkel. Nagy birtok szerző
A mohácsi szerencsétlen csatavesztéstől, temetésben részcsité. Achmed Temesvár be- is volt: ő szerezte meg családjának a roppant
Csáktornyái uradalmat, melylyel az eddig inlö2t»-tól I7H0-ig terjedő időszakút, melyben az vétele után tovább ment hódítani
egy Sxapolyai János kivételével — ki akkor
Szolnokot a gyáva idegen őrség ott hagyta kább horvát család elmagyarosodott, s műköis esak az ország egy része fölött uralkodott — védetlenül s igy könnyű szerrel jutott török dése súlypontját is az anyaországba helyezte ál.
a Habsburgházi királyok korának nevezzük. kézre. A győztes török had Kger várát vetie Sziget erődítésén' Zrinji évek óta nagy gondot
K hurmadfél száz esztendő alatt két nagy ostrom alá, melynek bevételét ennyi szerencse fordított, mert tudta, liogy birtokára nagyon
veszély fenyegette búzánk önállóságát: a tűrök után biztosnak tartotta. Hanem Kgemél embe- áhítozik az ellenség. Csak nem régiben semhódoltság 8 u bécsi kormánynak 1 tekebelező rére talált a szerencséjében elbizakodott török. misített meg, egy nagyabb török sereget, a
törekvése. Sok küzdelem. szenvedés és vérál- Dobó István várkapitányban. A vár föladását boszniai basáét, s ez alkalommal, magát a
dozatába került nemzetünknek az említett ve- kérő követnek feleletül: koporsót tüzet ki a basát és fiái is levágta. A szultán ezért még
szélyekből való megszabadulás, s exen küzdel- vár falára, jelentvén ez által, hogy őrségével nagyobb hosszura gerjedt s augusztus elején
mekben sokat köszönhetünk az HM7—HWU-ig — mely 2000 emberből állott - utolsó lelu-l- mintegy 150,000 emberrel érkezett Szigetvár
fennálló független erdélyi fejedelemség ural- letig védj a várat. Kg}' hónapig tart a rette- alá. A várhoz csakis az uj- és ó-városun át
kodóinak. (Báthory István. Bocskai István. netes ostrom. Kjjet nappá tevő munkával ja- lehetett férkőzni. Az Őrség mintegy 2500 kaBethlen Gábor, 1. Kákóezy (iyörgy, és II. Rá- vítják a várbeliek a megrongált falakat. Férfiak tonából állott, köztük sok előkelő vitéz, legkóczy Ferencz.) a kik a magyar alkotmánynak mellett liarczolnak a nők. Mig a férfiak vissza- nagyobb részben magyarok, a kiket Zrínyi az
mindenha támogatói, a magyar nemzeti szel- verik a támadókat, addig a nők forró vizet, ostrom kezdetén lelkes szavaival felbiizditváu,
lemnek pedig ápolói voltak. E korban is nem- olvasztott szurkot öntenek s köveket dobálnak megesketett, hogy vele együtt élnek-halnak a
zetünk fiai közül a magyar névnek dicsőséget a falakra kuszákra s a félelmet nem ismerő várért és hazájukért.
szereztek sokan, .kik közül különösen meg- janicsárok véres fejjel rohannak vissza. A veMegkezdődtek a nehéz harezok. A töröemlítendők. Losonczy Isván, Szondi György, zérek korbácscsal kergetik ujabb meg ujabb kök először ís az uj, azután uz ó-várost fogDobó István, Zrínyi Miklós, Losonczy István: ostromra a csűggedóket. dc mind hiába, mert lalták el a magyaroktól, a kik kirohanásaikkal
Temesvár lelkes védője, ki javait is elzálogo- a hazaszeretet csodával határos erőt és lelke- is szakadatlan háborgatták az előrenyomuló
sította, bogy katonáit fizethesse s midőn a kesedést önt a védők szivébe és Kger alól janicsárokat. Végre a belső várba szorult a
túlnyomó erőnek engedve, szabad elvonulás szégyenkezve vonul vissza a nagy török sereg. megfogyatkozott magyar őrség. Szolimán egész
fültétele alatt a várat feladta, a hitszegő töA hazaszeretet, vitézség és hősiességnek Horvátországot ajánlotta fel Zrínyinek, ha felrökök által megtámadtatván, halálmegvetó bá- egyik legkimagaslóbb ulakja volt Zrínyi Miklós, adja a várat, dc a hós kapitány megvetéssel
torsággal harczolva, iszonyú mészárlás, óreégé- a szigetvári hós is. A hetvenkét éves Szolimán utasította vissza ez ajánlatot. A törökök egy
nek fölkoncsoltatáaa utáo, már mint haldokló, szultán Miksa királynak háborút izent dános aláaknázott bástyának felrobbantásával a vár
elfogattatott és lefejeztetett.
Zsigmond miatt B a hadjáratot Magyarország összes épületeit lángbahoritották. A hőség és
Szondi György: Drégely hőn védője, ki ellen 15(íG-ban meg is kezdette. Kz a vár ugy és füst kiállhatatlan lett s ebből Zrínyi bemidőn már a rommá lőtt várat tovább nem állott az orazág déli határszélen, mint egy látta az utolsó pillanat elérkezlét. Reméuye,
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melyet eddig: a Gyór és Komárom vidékén
táborozó MHI.OtM) főnyi seregbe helyezett, nem
teljesülvén, elhatározá. liogy ha már halni kell,
dicsőségesen fog elvér/eiii. hazájáért, vitézeivel
együtt. Sisakját és pánezélját levetvén, sötétkék bársony mén tét öltött magára, zsebeibe a
várkulcsok mellé 100 darab aranyat tett, hogy
a ki megtalálja, halála után is megbecsülje;
nyakába nehéz aranylánczot akasztott, fejére
pedig gyémántos kalpagot tett s legkedvesebb
kardját véve kezébe, megmaradt 300 vitéze
elé állván, lelkes szavakkal buzditá őket
a hősi halálra. Megnyitotta u vár kapuját, egy
vasdarabokkal töltött ágyút elsüttetett, s utat
nyitva magáituk, kirohant az ellenségre. 'Klói,
a nagy aranyos zászlóval kezében a hós Jurau ies Miklós, utána Zrínyi, katonáival. A harcz
rövid volt. Jobbra-balra osztogatta a hős halálos csapásait, mig mellén és homlokán golyók
által találtatva, néhány perez múlva rogyott le.
Yagdalkozásai közben, a törökök a szultán nevében kegyelmet Ígértek neki, de ó nzt
hangoztatta, folyton : .nein adja meg magát,
hanem meghal hitéért és királyáért.* Az összeroskadó hősre a törökök rávetették magukut
és elczipelték. Kgyik főtiszt egy nagy ágyura
fektette a hőst, s hogy haláltusáját megkönynyitse, fejét vétette. Kzt póznára tűzték,, e a
szultán elé vitték, de már másnap a nagyvezér
Budára küldte. Ott a pnaţ. piros, báreony. takaróba téve Snlm grófnak küldé a győri táborba;
.Legbátrabb vezéretek fejét küldöm — irta a
török
melyre a jövőre is nngy szükségetek
lenne*. A holttestet Umustafapasa temettetéel.
(Folyt küv.)
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asenved, védlilmlővel sikeresen ujrioltatotr,
40 vnssal metsz, köszörül, fur, gyalul, nem
lőnek u értből la tudnának községeik iskolá- sait a festő ecsetjére méltó tájképekben. Kzen mintegy
fát és vasat, villanyt fejleszt H vagy hogy a legutóbbi 6 év alatt valóaágoa himkat állítani. De nem I Ad aa a bolond magyar. napi további utunkban a szurduki fűrésztele- esztergályoz
lőt
állott
ki. esetleg, hogy a törvény értelmében
egész telepet megvilágítja. Az egész
Kiképeztet a szeműnket kinyitja — gondolja —pet tekintettűk meg, a melynek legnagyobb általa az részletes
megszemlélése után szeren- fel vwn mentvo a beoltáa kötelezettsége alól. (A
a aztán meglátjuk, hogy még mi is valamik és megtekintésre legméltóbb nevezetessége azon telepnek
vériiiiinlóre vonatkozó bizonyítvány hiányában a
deszkából készített csatorna, a melyben vizén csések voltunk Vnss Mihály ur szívességé- növendéket belépéskor aa intézőt orvosa újra
•agyunk a világon.
le mintegy- 40 kilóméter hosszúság- ből megebédelni sigy folytatni utunkat aPre- beoltja);
Hát bizony es a látás, ez a nézés rósz úsztatják
sekali
vámon
át
Tölgyesre
s
onuan
tovább
ban a kész deszka anyagot Románia határáig.
politika — volt
f) Krkölcsi bizonyítvány, s ba as illető 3 korE csatorna a kis Békás völgyében, a szurduki Borszékre, hová az nap este érkeztünk meg.
Későn jött a ki észrevegye, de még min- sziklahasadékon át van leeresztve. A szétszaBorszékre való utazásunknak czélja nz osztályt kiszolgált katoua. á katonai igazolvány is;
dig elég korán arra, hogy munkához lehes- kadt sziklatömegek néhol alig egy méternyi volt. hogy a növendékeinkkel megismertessük
g) Kiskorúság eaeléu szülői avagy gyámi
sen fogni.
távolban állanak egymástól s függőleges irány- a fürdőtelepet, a kőszén bányát és üveggyárat. engedélyről szóló nyilatkozat, hogy az illeiő az
Tehát ezután nem abban fog igyekezni, ban emelkednek oly magasságba, hogy közel- Miután azonban a két utóbbiban a munkálatok iskolába beléphet;
hogy as állam pénzét és idejét Iteléölje ilyen ből tetejök nem is látható. A sziklahasadék több szüneteltek, azok megtekintése ezen alkalom
h) Feleséges tanuló, hn fülesénél, Illetve
majolika mázba, hanem a kész tipusha lehel kilóméter hosszúságra terjed s van olyan helye mai elmaradt.
gyermekeit Algyógyra hozná, ki kell mutatnia,
is, a hol a víznek 20—30 méternyi esése van.
lelket.
Borszéken létünk alatt az üzlet és tisz bogy mi módon tudja felesége feutartani magái.
Előbb a halaszthatatlan, égető, sUrgös de n mely a csatorna által áthidalva alkal- tikara szíves vendégszeretetét élveztük. A 2">
A felvett tanulók kütelcstutoek arra, lioty
munkához lát s csak azután a luxushoz. Előbb massá lett téve a kereskedelem szolgálatára. és 26-n közötti éjszakára kényelmes szállást, ruházatukban a székely népviselethez alkalmazkoda fŐgyökér ad goodot, azután csak a vadonFél 11 órakor érkeztünk meg Békás köz- azután az összes fürdőkben díjtalan fürdést janak melyből belépésük alt almával egy ünneplő
otok beoltása.
ségbe s 11 órakor szentmisét hallgattunk, a élveztünk és 2fi-án délre nz ősforrásnál rende- vsgy egy héikötnapi ruhával, 2 pár fehérneműIzmos, hatalmas törzset kell ebből nevelni, melyet a társaságunkban volt tisztelendő Al- zett ebédre lettünk meghivn, a melyen házi vel, 2 pár lábbelivel, 2 kötény nyel és 2 törülmely megsokasodott ágait és gályáit kiterjeszti bert István ur végzett. Kzen napnak délutánja gazdákul Dr. Nzilvásy János, Bajkó Gyula. közővel kell birniok. Egy rend rulu belépés utáu
minden irányban, elnyúlván az apró cserjék fö- pihenésre volt szánva, de itt is bevált ama Siklódi Imre és I'uskás István urak szerepel- az iskolában készítendő meg, inolynok költségei
lött egészen a Kárpátok oromáig és Adria vizéig. közmondás igazsága, hogy ember tervez és tek s annyira kitettek magukért, hogy bár fedezésére niiudeiiik felvett tanuló 40 koronát
étvágygyal láttunk hozzá az elénkhe kel magával hozzon.
Mert mi lenne, ha mindig csak az oltás- Isten végez, mert a hékási magyar olvasókör óriási
nevében Miklós Lukacs postamester, Lungi tettek fogyasztásához, mégis felét sem voltunk
sal lennénk elfoglalva?
A felvett éa belépő tanuló kötelezi magát,
képesek elfogyasztani. Volt ott két Üst papriRezső
helyettes
vámszedő.
Nngy
(iyula
keresHiszen eredményt csak két nehéz föltétel kedő és Csató József segédjegyző urak által kás gulyás, nyársakon slilthus, szalámi rudak- liogy tisztességtudó, azéfogadó. ssorgalinua lesz.
alatt érttetnénk el. Már mindjárt az oltásnak az egész kiránduló társaság vacsorára hivat- ban, főtt sonkák egészben, frissen sütött poha- kötelességének inindonkor megfelel, a tanfolyamot
lenne-e eredménye, azok után a mit a 12 éves ván meg, miután a délutáni templomozáson is ras tészta lőO drb, friss vajas pogácsa kosár- teljesen kitölti, mit ha el in u lassúin a. uza* ba
HM kimaradásánál láttunk? SikerUlne-e, hogy részt vettünk, nemzeti szín 11 lobogó alatt 8 számra. bor és borviz s mindezekhez fanyelű engedély nélkül előbb távoznék, köteles a reá
ások a beoltott vadonczok gyümölcsöt hozza- szál czigáuy Rákóczy indulója mellett vonul- bicska feles szántban stb. stb. dc ki is bírna úridig az iako!a által fordított költségeket pontonak a fára? Vagy (második föltétel) ha hoz- tunk" át már említett Miklós József ur lakására. mindent felsorolni- Bizony mondom, hogy ne- san, akár egyszerre, akár az iskola igazgatósága
nának is, ki tudhaţja, hogy egy szellócskétól
hezünkre esett e helytől megválni, de mert által engodélyesett réazletekben viaaiaflzetni.
A vacsora bőséges és kitlinö volt, de még mintegy 80 kilóméternyi ut állott előtsem hullana-e át a? a gyümölcs a szomszéd
Kuxliirré tétetik egyszersmind, hogy aa ermiként is lehetett volna máskép akkor, a mi- tünk. 4 órakor elindultunk Ditró felé, a hová délyi résznek
kertbe?
oly vármegyei, melyek alapítványi
Azért üdvözölheti minden jó érzésű ma- dőn a háziasszonyi tisztet Miklós Lukácsnéés este í) órakor be is érkeztünk. Hogy pedig ez lieiyiil Mit) korona fizetésére kötelezik magukul,
gyar ember Wlassics minisztert uj politikájáért. Nagy Gyuláné őnngysngaik, a segédszemély- megtörténhetett, azt részben Ditró község elől ez aliipitváuyra egy megfelelő korú, olvasni és
zetét
pedig
Miklós
Lukács
ur
kedves
és
szép
járósága és lelkes taitügylmrátninnk küs/ün írni tudó tutiul ót kiildheinck. u ki sziutéii a jelAnnyi sok érdeme közül ez is elég volna annak
a bebizonyítására, bogy nagy áldás a magyar- leányai töltötték be. Ily körülmények közölt hetjük. a kik tekintettel utunk fárasztó vol- xeit oktatásban éa ellátásban részesül.
nak as ő minisztersége. Mert volt belátása és talán mondanom sem kell, hogy az egész tár- tára — melyen több mint 200 kiij métert tettünk
A Igy égy UII, ÍUOO. évi junius IG.
ereje járatlan, nehéz útra lépni s minden pok- saság este 11 órakor még javában tánezolt s meg 4 nap alatt, többnyire erdős, meredek
lokon keresztül követni a magyar Géniuszt. hogy az reggelig ugy nem tartott az IHMII a hegyeket mászva meg — 8 kilóméternyire koGnspár József.
vendéglátó urak szívességének hiányán mult. csikat küldöttek elénk. Ott voltak, Dr. Muzey
igazgiilü.
Mi a magunk részéről imádkozni fogunk, de inert a következő napi utak fárasztó voltára
(Vilii Imre községi főbíró. Gaál Miklós.
hogy Isten segítse, s dolgozni fogunk, hogy való tekintettel, piheuésre is gondolni kellett. Géza,
Miklós István. Zakariás István urak fogatai
terveit czéljához vihesse, mert igazán nem
Iparosok
nyugdij-ügye.
A vacsora közben való beszélgetésekből több más a községi biró ur intézkedése folyfrázis, ba azt mondjuk, hogy Benne az Úristen
(Folytatna.)
tudtuk meg azt. hogy Békás községben 4 rum,-in tán kllldött fogatok. A községben pedig az
reánk pillantott
Kivételt képezitek ezen intézkedés alól
egyház
van, ugyanannyi pappal és 4 román elöljáróság zeneszóvá! fogadott.
Csak még arra kérjük <) Nagyméltóságát, iskola van.
ugyanannyi tanítóval. Kzek araszt
azok a tagok, akik:
hogy a mikor szinmagyarságból akarj» meg- jók szét boldogító
mylyekiiek hatása
Most pedig mindazok, a kik tanulságos
a) a huzamosabb időn át, betegségien
teremteni a jövő Magyarországot, vagyis mikor alatt a magyarság tanaikat,
évről évre százával olálio- utunkban támogatni, lekötelező szívességük kel szenvedtek ;
a munkát a fótörzsnek állítja neki, nehogy el sodik el. Nem is leltet
az másképen, akkor, a és vendégszeretetükkel elhalmozni kegyesek
találja nézni, hogy amott távofnbh n kert szé- midőn magyar p:i|>. magyar
h) a katoii.'isághoz tényleges szolgál» tra
iskola és magyar voltak, fogadják a kiránduló társaság nevében bellivaltak
lén van egy aczélos minőségű és a főággyöés ezen esetek egyikét vagy másiegy sincs. Kvek óta tárgyal kormányunk hálás köszönetemet.
kerével egyben lévő élősövéuybokor, a székely taniló
kát
az
igazgató választmány előtt hitelesen
iskola felállítása érdekében eredményHnjkó Mór, igazolják."
nép, mely a kis áldozatot százszorosan hono- állami
Az eredménytelenség okn abban rejrálja Vegye művelés alá ezt is, mert biztosít- telenül.
Hogy az egylet ezen czéljanak megfelellik. hogy a felállítandó iskola költségeihez jeják, hogy oly élőkerítés lesz ebből, mely n lentékeny
hozzájárulását kívánja kormányunk M. kir. ál. Gr. Kun Kocsárd szé- hessen, elébb tőkét kell gyűjtenie.
főágat is megvédi a viharoktól, de meg nz a községnek.
l)e hisz a község román, a roA tőkegyűjtés pedig olyképp van konesetleg megfogant és gyümölcsöt hozott vadon- mánságnak pedig
kely földmives iskola.
csak hogy nem kell matemplálva. hogy az clóbbeniekbeu föltűnte tett
czokat is megakadályozza abban, hogy termé gyar iskola, hanemnem
épen ellensége amink, hogy
Az nlgyógyi m. kir. állatni (Jrrtf Kun Ko- módon befolyó rendes- és rendkívüli jövedelsüket átpotyogtassák a szomszédba.
ott magyar iskola is létesüljön.
csiínl Hxékely íöldniive* iskola — K. M. K. K. mek és a/oknuk kamatjui, az első befizetéstől
As nem fog ugy csinálni, mint az eddig
— igazgatósága In ingyenéi* és 7 mér- kezdve, 10 (tiz) évig tök és i t te t nek s a nyugKitől lehet tehát a hozzájárulást várni ? alapítás
dédelgetett nácziók, kiket ha simogatott, megsékelt lixcléscs helyre, melyek f. évi október 1 éndíjintézet tul ajdunképeni működése csak a tiz
karmolták, kiket ha csókolt, urczul Ütötték A három darab magyar tisztviselőtől, vagy (ülteinek be. ezennel pályázatot hirdet.
év eltelte után kezdődik.
vendégszerető házigazdájukat, hanem kis jósá- nzon magyar napszámosoktól, a kik Gyergyó
Az iskola exélja: 2 éves tanfolyam alatt
Kzcu idő elteltével mindazon rendes tag,
gért nagy hálát ró, egy kis szívért magát adja. magyar községeinek a polgárai, de a kiket a befogadott
ifjakat
a
mozóguzduság
minden
ágá
aki 10 évig (520 befizetett hét) rendesen telnyomoruk ide Űzött, hogy fejszével a ke/ük
Bálás Béla. beu keressék meg n maguk én családjuk mi» ban gyakorlatilag kiképezni. hogy u kilépő tanu- jesítette a befizetéseket, vagyis rendes tagsáden napi élelmét? Az egyetlen a mi magyar lók snját kis gnxduságnk okszerű kezelésére ké- gának It-ik évében rokkant-nyugdíj-jogosuItA ditrói áll. polg. iskola növen- Békáson a posta és vámhivatalon kivül a .Ma- pesek vagy iiiii:>obb birtokban u munkák fel- ságot nyer. mely jogosulságliól származó igégyar Olvasókör", mely hogy fi'imádhasson ( iiiryeK'Réro, vezetésére, mint béreagnzdák. munka- nyei érvényesítésének, az alapszabályok hats'idékeinek kirándulása.
tagot kiván s ez is nein egyszer esak ugy te- vezeifik alkuimaxliutók legyenek.
rozmányai értelmében való megszavazását kéA gyergyó-ditrói állami polgári iskola tan- lik ki, hogy a férjek nejeiket is beírják a tagok
A pályázat a következő feltélelek melleit relmez he ti, ha a meghatározott 10 évnek betestülete mult hó 29-án az intézet 30 növeli sorába. Kzen kis, de lelkes és áldozatkész hirdettetik
töltése
után nem Öntnaga által tudva és akarva
:
dékével valóban tanulmányi kirándulásra in- csupnt az egyetlen itt. a melynek keble lángol
1. Az ingyenes helyekre kizárólag csak előidézett testi vugy szellemi elgyengültség
dult A kirándulás czélja az volt, hogy Gyergyó a magyar eszmékért és a melynek szive vérkövetkeztében,
a kereset forrásul szolgáló tovidékének nevezetesebb pontjait a növendé- zik a midőn n magyar munkás néposztályt székely eredetű fölrimivus ifjak vétetnek lel. Az vábbi munkára tökéletesen
képtelenné válnék.
helyre hefogndoit tanúink n teljes ingyenes
kekkel megismertesse.
szemei előtt eloláhosodni százával látja. Kz az. ezen
kiviil. ilijtfilauiil nyernek: élelmezést, Kzen munkaképtelenség a kirendelendő két
Említett napon reggeli 7 órakor indultunk- a mely nagy áldozattal ur. L'rntik templomot oktutáson
orvos egybehangzó két bizonyítványával meglakást
butorMi
és
agyirtiltúval.
riit.'
K
t.
világítást,
ki Ditróból s rövid 3 óra nlatt 3 helyen álla- emelt, de a melyben ni nos pap az Isten igé- mosást, bitcgseg esetén orvoslást, az ok látáshoz erősítendő.
podtunk meg. Első megállási helyünk a Ditró jének hirdetésére.
szükséges Imi, kerti és gazdasági eszközüket.
Azon esetben, ha a nyugdij-egylet két
és Bzárhegy között fekvő,Tatárhalomnál' volt.
Vájjon nem lehetne azokból a milleníumí Kap minden növendék rtili izaira évenkint 30 ko- orvosa eltérő véleményben van, a tag saját
a második Szárhegy községében a gróf Lázár
ronát
és
szorgalmúhoz
képest
30
korona
munkaköltségére a városi vagy vármegyei fóorvus
család ősi kastélyánál, a harmadik pétiig Szent- iskolákból egy párt itt helyezni el? Azt hi- bérre is saá mi IJI.IÍ.
véleményét is kikérheti. Kz esetben a munkamiklós felett . Várhegy" nevezetű helyen, a szem, hogy' igenis lehetne n meg vagyok győmegítéléséi azon orvosi bizonyitmelyen hajdan Botb királybíró történelmű ne- ződve arról, hogy gehol több szolgálatot iskola
2. A 7 mérsékelt H*eté<es hel> re pályázhat képtelenség
vány
fog döntő hatással bírni, melyhez vélenem
tehet
a
magyar
hazának,
mint
épen
Bévezetességű vára állott. Mind oly helyek a
bármely mugyar honpolgár. Kzek minden hó I én
melyeken tanulóink Vértes
Jkisipiii ur káson, a román határszélen, a románság zöme- élelmezésükre '24 k:>ronat hzotnek az iakola igaz- ményével a harmadik orvos csatlakozik.
A rokkant- és nyugilijsegély összege 40
magyarázó ssavai után as ősi székely vitézség közepett, a hol a csekély magyarság teljesen gatóságánál. A lizutéscN helyekre befogadóitak
és boofloi önfeláldozó hazaszeretet követendő elszigetelve, minden segélyforrás nélkül, tehe- •p ugy, tniiit az ingyenes Jielyro foltot luk, élol évi tagság utáu az I. oszt. tagjai részére heti
tetlenül
áll
és
naponta
elhull
az
idegen
nem2
kor.,
a ií. oszt. tagjai részire heti 18 kor.,
példáival ismerkedtek meg. Ezen helyeken
mezén, lakás, fűtés, világításban stb. részesülnek
zetiség között.
oszt. tagjai részére heti 24 kor. Összegifjoság hasaflaa dalokat énekelt.
a beunlakó tanulókkal egyenlő kötelezettség abenIII-állapíttatott
meg.
A békási viszonyok a magyarság szem- alatt állannk.
További utnnk a Szentmiklós határában
Tíz év elteltével bekövetkező rokkantság
fekvő Gyilkos tóhoz vezetett hová délután 4 pontjából mindenesetre olyanok, a melyek nemMind az ingyenes. mind pedig o bejáró esetén a fenti összegek 70u/*-a s minden tocsak
megérdemlik,
de
sürgősen
megkövetelik
órakor érkeztünk meg s alig 30 pereznyi pifizetéses helyekre c*ak oly a földmives osztályhoz
l*/o-kal több segély adatik a meghenő után, a nagy kiterjedésű tó teljes meg- hogy nz illetékes felsőbb körök behatóan mi- tartozó ifjak vétetnek fel, a kik a 17 évet be- vábbi évben
alapszabályok szerint
kerülésével alkalmunk nyílt a levegő és viz nél előbb foglalkozzanak vele s legalább egy töltöttük és mezei munkák végxéaére ép, eróa, állapított
Azon
esetben,
ha az egylet pénzügyi
hatalmas átalakító munkájával megismerkedni, magyar iskola létesítését keresztül vigyék.
egészséges testalkatul bírnak, mit orvosilag tar- állapota üzen segélyezéseket
nem biraá meg.
melylyel földünk felszínét alkotva és rombolva
Békásról 2ő-én reggel indultunk tovább, toznak igazulni. A kik katonakötelesettaégüknek » választmány az egybehívott közgyűlés megfolvton megváltoztatni Igyekszik. Láttuk a több /sedánpatakon sa Bisztra völgyén fölfelé ha- eleset tettek vagy a in. kir. honvédaéghos sorosbízása
folytán
a
tagsági
illetékeket
felemelheti.
szazméternyi magasan, mţjdnem függőleges ladva léptük át 10 óra tájban Románia hatá- tattak be, vagy hadmuntoaséget oyortek, a felAzon rendes tag, oki 40 éven át teljesíirányban kiemelkedő és változatos ssi&ániyatat- rát, melyen tul csakhamar elértük a péntek- vételnél előnyben részesülnek.
tette
tagsági
kötelezettségeit,
további
fizetésre
tal biré csupasz szikla falakat, a melyek a két pataki fűrésztelephez tartozó famunkálatok kezFolyamodványok folyó évi augusztus hó 91-ig nem kötelezhető és nyugdijának azonnal élvebegy oldalainak lecsuszomlása ntán visszama- detének helyét, illetve azon helyet, a honnan Algyógyru
(Huny
ad
vármegye,
posta
helyben)
a
zetébe
léphet
radtak. Ezekből alkalmunk nyílt megítélhetni a tőkéket a siklóval szâlliţjâk a Bisztra nevű
Tekintettel arra, hogy a nyugdij jogosulta beesossamlott szikla és földtömeg mennyi- hegyen át. K helytől egy órai utazás után a földmivqp iskola igazgatóságához uyujtandók be.
A pályázni ohnjtók folyamodványaikat a ság csakis 10 év után vebeti kezdetét, arra
ségét, mely a völgyet elzárva a tónak léteit Bisztra tetőn voltunk, a hol alkalmunk nyílt
adott Láttuk a tóba ömlő patakok által idő megszemlélni ama hatalmas gépezetet, mely a következő okmányokkal szorulják fel:
is kiterjedt a gondoskodás, hogy ha valamely
folytán behordott iszap, kavics és szíklatörme- uagyterheket egyik oldalon fölemeli, a másik
tag aiiuál hamarább jut nyomorúságos viszoa) Kereazlluvél;
léket, mely által a viz a tónak jelentékeny oldalon pedig leereszti, úgyszintén » telefon
b) Iskolai bizonyítvány, bogy az illető irui, nyok közé, de legalább öt évig már teljesítette
réasét tyra kitöltötte. Megismertük azon mó- berendezését és kezelési módját. Tovább ha- olvasni tud ;
befizetéseit, ba már tovább fizetni nem ké|tes.
dot, a mely által — talán évszázadok alatt — ladva, rnitán a lejtőn a kötélpálya végéig juvégkielégítésül addig befizetett dyaimdröO'V'-át
c) Pályázó vagyoni állapotáról szóló hiteles visszakapja.
a tő betemetve Ismét elfog tűnni jelenlegi tottuuk, tekintetes Giacommuzzi Tita ur szibizonyítvány, vagyoutalanság esetén szegénységi
kolyérőL
venségéből a számunkra felszerelt vasúti ko- bizonyítvány ;
Gondoskodás történt továbbá az alapszabályokban, habár szintén csak szerényebb arány24-én reggel 4 órakor Indultunk tovább csikon tettük meg a még hátralévő 8 kilóméd) Illetőségi bizonyítvány;
ban, a tagok özvegyei- és árváiról és pedig
s mintegy másfél órai ut után beérkeztünk a ternyi utat a fűrésztelepig. Itt ismét alkalmunk
ej Orvosi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a következőkben :
Kopás nevesein begyszakadékba, hol alkalmunk nyílt csodálattal megbámulni azon művészi nl- egészséges
és inesógaadaaági munkát olbiró testHa valamely rendes tag után árvák nem
volt megbámulhatni a természet csodás alkotá- kotást, mely egy gép segélyével tőkét bütül,
alkatú, trachoinábao vagy fortóző betegségben maradnak hátra, Özvegye egyszer s minden-
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riu.beii ís áldozutot követelt magának. Csikkom főijének befizelett, kamat nélkül szarni 4 órakor ment végbe. A magunk részérói
HIVATALOS RÉ8Z.
lott, tag-illetékének 30'Vát kapja végkiclégi mélyen megszomorodott csaladnak bánatában szent-imrei IJnlázs Imre folyó hó 10-én a még
Kereskedelemügyi m. kir. minisster
tésűl. Mely segély azonban csak az esetben osztozva, igaz részvétünket fejezzük ki a vesz- akkor normális állapotban volt Olt vizében
halászgatott. A hajnal óta szakadott esőből
l5H8r».-]X.
iulntik, ha az elíialt férjnek legalább öt év teség felett.
hirtelen nagyáradás keletkezvén, későn vette
~ Anna-bál. A c*ikin«nádi
fürdőn
s
óta törvényes neje volt.
~
inöo^
B
a felülről hömpölygő tornyos hullámokat,
Ha azonban a rendes tagnak árvái marad- minden évben szokásos BAnoa-hál >t folyó évi észre
Utasítás
melyek menekülés közben utolérték és matak, a tagot megillető nyugdij az ő halála után julius hó 28-án lógják megtartani a mo«t már aglikkal
Csak később sikerült hulláját M htizni iparnak állami kedvet menyek ben
felosztatik az árvák között s azok a reájuk minden lek in Ifiben erre alkalmas .Gyógy csar- a vízbőlragadták.
kiemelni s visszaadni az anyaföld ne k, vnló ri'szesitósóröl szóló l(BJ9. éri A'LIX.
eső részt neveltetési járulókképen mindaddig nok" helyi ««égében. Reméljük, hu?y ezen kitüno melyből alkottatott.
A Hutai férfi halálát özvegye
t.-cz. végrehajtása tárgyában.
élvezik, mig a fiuk a 13-ik, a leányok pétiig birü mulatság az idén is a legjobban fog sike- és egy árvaságra jutott
gyermeke siratja.
rülni s mint halljuk, azon, innen városunkból is.
(Folytatás.)
a i-l-ik életévüket be nem töltik.
sokan lógnak részt venni.
— A tusQádalvégi Krivány kápolna.
A törvéuy hatóságok és köaaégek (városok)
Árvasegély gyanánt az apát megillető
Krivány
Jáiio«nak
a
hírhedt
aradi
sikkasztónak
rokkant (nyugdij) segély, neveltetési járulék
- Hangverseny. Igazán ritk« élvezet- in-nádalvégi lünlón egy villája van, melynek részére a törvény 9. giában adott es a felhatalmazás azonban fogyasztási adókra nem lerjed ki,
ezimén annyi részre osztandó fel, a hány árva nek voltak részesei városunk és a közel vidék aegyik
leimét a tusnádi filrdö társaság templovan, s mindenik árva az öt megillető hányadot közönségéböl azok, kik lolyó évi juliu«hólf> én mul bss/nálta fel »gyideig. Mióta azonban miuélfogva a törvényhatósági és kösségi fogyasstási adók és fogyasitáai adó terméasetU egyéb
kapja, Ha azonban az árvák száma Itatnál ke- este a „C-illag" vendéglő nagytermében m-e villa »ár alá karűlt, a hivek « szezonban
vesebb egy-egy árva legföllehb: az I. osztály- jelentek. E napon ngyan is több itteni zeneked isleiii tiszteletre szűkséjes helyiséget nélkülözni ssolgál latások fizetése alól semmi uem Q ş j árak
ban 100 korona, a 11. osztályban 150 korona, velő felkérésért* a hírneves zongoraművész Toep. kénytelenek, minthogy a fürdőbirlokosság a pár és ipartelepek lel uem menthetők.
A törvény 9. $-a alapján a rendeseit ta» 111. osztályban 200 korona évi segélyben fér Aimin hangversenyt rendezett, melyen Ur. évvel ezelőtt tervezett kápolna építést nem hogy
részesülhet, minek megállapítása az igazgató Kolonic* Dénesné urnö és Éltbe* Margit k. a. befejezhette volns, hanem még meg sem kezd- nácsú város vagy község képviselőtestülete állal
a
művész
iránti
figyelemből
közreműködni
szíhozott
határozat a 15 napi törvényaserü felebbeválasztmány föladata.
A mini. erlenMtUnk Koucz I.-lváu ó tusvesek voltak. A művész Liszt. Ferencnek ta- hette.
Ezek képezik azoo sarkalatos alaptétele- nitváuya
nádi plébános, kinek haláüköre alá az alvégi zési határidő letelte után a netalán beérkezett
s
jelenles
abokaresli
konzervatórium
felobbe*ésekkol
ogyütt jóváhagyás végett a törlördö lei ület H tartozik a hívek lelki üdvének
ket, amelyekre fektetve lön a székelyföldi
és egyúttal Károly román királyi henveg ápolása
érdekében megtette a lépéseket, hoffy vényhatósághoz. a törvényhatósági bisottaág jóvá-:
egyesület, amelyeken nyugszik a „Magyaror- tanára
zongoratanitója.
Azon
c»illngó
tekniks,
nMylyel
szági munkások rokkant- és nyugdijegyleté'-nek a művész hangszeréi kezeli, n briliáns és remek a villa termét u.búl megkapják a szent rendel- hagyó határozata pedig jogerére emelkedásuláa
szervezete, valamint a , Magyarországi könyv- játék lelj énen e|-Hga<Uák és lelkesedéssel töl- letéthez s e végből Kriványného/. fordult, a ki a képviselőtestület liatárosatával együtt a belügynyomdászok és betűöntők egyletének is immár tötték el a közönséget. A tetszést milváuitások a i»i''gkeivsé>|-e a/.t lelelte, bogy n* nii rajta iiiiniaxterbez terjosatendő fel, 'ki, ha a képv^aetéHU éves fennállása; melynek nyomdokaiba lé- és viharos tapsok minden eifye* sxáin U'rtii fel- all, mindnibe beleegyezik, esak azt kéri, b«ig> (est ölelnek a kedvesméuy megszavazását tarialemlékezzenek inasó határozatát vagyoufelügyelotl aiempontbói
l>elt az előbb említett egyesület.
u
hangzottak, ezekből bö\en kiiutoit H szive* köz-midőn a kápolnában imádko/.uak,
Eme két egyesület szervezetét közvet- reműködőknek Dr. Kolonic* DéiH*né önseysá- meg szegény gyermekeiről j* . ICxeti válasx! érvényre oinelbelónek tartja, aa iratokat a keresKoncz l-lváii p)>-bán«!4 itr tekintve, liogy az kedelmi miniszterbe! tesii át.
lenül is tanulmányozván, kivált az utóbbinál gának és Élt bea Margit kisasszonynak is, k k épület
alatt vun, nem t.iilváll meenjug'aVármegyék vagy törvényhatósági vároaok
igen értékes statisztikai adatok birtokába ju szíves fellépjükki-l nemc-ak a művészt. báliam tónak, zár
Ar»ilm>gye »lispáuiáhox forduil H VIIIM által a törvény 9. §-a alapján hozott határosat
tottam, amelyket később leszek szerencsés a közönséget is elkötelezték. A tartalmas mű- eddig ha>znált
letniétiek
a
jelzett
czélra
való
a fclcbbezési batáridő lejárta után vagyon fel*
előteijeszteni.
sort a következőkben kó/öljük :
biztoüitásáért, kötelező igérelel tévén arra néz- űgyuleti szempontból leendő jóváhagyás végett
A székelyföldi egyesület szervezetének
ve, In«/«
igy unnak
többi szobáit érintetlen s hiven a belügyminiszterhez terjesztendő fel, a belügy[.
l.i*:t
Frfrm-z:
.fi
imitt
F<ti<l,i*u
fuin>-,f'
Irnvebb ismertetésével unalmassá lenni nem 2. *) Hrrthorru L.: „. I «./.««/.•Ii) Ssh,tl,r,t
meglopták
tovább is
y,-.: mM,,tii.r.
m őrizni. A kérés eredményét miniszter pedig, ha a határozatot vagyonfelügyoóhajtok. Mint minden egyesületnél, ugy ennél c) Utuhmn ./.: .Srhrfsu". >1) Itujf J.: még,,<•>;t,l,i,iib
le in dinerjük. .
leli szempontból jóváhagyliatóuak.tartja, azt a
MrwMH*i>kii:
-t'uwrf n.'.jy
/>.-. Kutim!.*
is az ügyeket intézik, a közgyűlés, igazgatókereskedelmi miniszterhez testi át.
Úmujifxiitjtt rx Tui'/il'i'f tiniiir. —n)AHcsik-szeredai
.(</«<•<• kellemes
//.
választmány, az eluökség, titkár, pénztárnok, Itrnrntn'
ós üditö
I.i*:t:
„Si*ifrii<l
r*H
W.ihtnujrf.
I»)
\V,ujnrr
'/{.
Il.nsHorvát-Sxlavonoreságokbau as erre' vonatjegy zők nz ellenőrző bizottság.
*»»»; ml'tiVMÍftif
i'm ii riiilt/nrtt* li-úut/ok'.
c) II >»/«>-«'
tí. esőzések és kozó határozatok a horvát-szlavón-dalmátoraiági
fürdő használatában
a beállott
Linzi: . IViillMmirítl". ;'>. II| TwptW .1.:az. Tii,»l,-,t,i,hiezek
folytán„*/,;„
kiáradt Olt folyó, mely a köz- bánhoz terjeszteudók fel, a ki esek teklutetéboa
*;«r
-J-J.
mii.
b)
uIII,.II/
Jiiiö:
..)
,,„x;l,i,t'.
<
•
)
ií,>i,í
A tagdijuk, a tőkeképzés és a nyugdíj- A.: h>loi.,,i*r d) Kittitnntriii .1.- Muiuibilekedési
utat zárta el. a közönséget pár napig a kereskedelemügyi miuissterrel egyetértve dönt.
./.< Hof-U.f.
igényekre, valamint az özvegyek és árvák se- I>. Sutty (in*; törni-. .A rml mntl.i," Smitimegakadályozták.
KUU<* M.nyitMost már, miután az idő
h. §. I. Azou gyárak és ipartelepek tulajismét '/Vi,..-;-.
helyre I>)
állott és az Olt folyó is vissza- donosai.
gélyezésére vonatkozólag előadottak után, jogo- Umhhsuh^. 7. u) H,ulmii: „M«,iri*rh-f,'l.
kik az ogéaz vállalatra uézve részesül7Víitxit/: » futár ih- l'tilii-ri-t'.
Cl ' '•li
ilmi
Sifhannál töblr.-n fogják felhúzódott
párjai
közé,
sait merülhet fel a kérdés, hogy vájjon ezek oly SlfilIIXM—
nek
állami
kedvezményekben, kötelesek a htrom
.Chuut
</\</«<»/'<".
il)
H,y\f
Zirkţi
Hr;,i:
.
Ihilt.,,,,
r*'.//
keresniH.a kitűnő
pontosan egymásmhutó tényezók-c? Hogy az L-Ofilit dr f„Hi-r,i ,, h,tlkí;rr .-./i/i.liJI.
f.ixzt fürdőt.
l-W.li>
évi udókivetési időszak első évébuu (január hé
egyesület reménységgel tele várakozásban lévő Hiil-ör;// imtutó* ii'ijij l;';:rt, lh\ Kiiltiitii* Ujlu'-im
biztosító
társaság.
Az
országos
31
éig)
egyfelől
kimutatni, hogy a vállalataikbaa
In mit'. 51. I.i*;t Fiii-iir;:
I egylet kezdeményezésére előállított gyártmányok.
tagjui annak idején csalódásba ne essenek, ha- kilujffóiirí'.Turfifrr
magyar .Ifiixt
gazdasági
Illetőleg iparciikkek mindIhiiiili-tiit"-'.
rHhii/iMinlir
nem a biztosított uyugdijak és segélyek minalakitolt .Gazdák biztosító szövetkezete", mely- egyikére kiterjednek-e az engodélyesett állami
denkor kiszolgáltathatók is legyenek.
Városunk és a közel vidék közönségét a nek vármegyénk is egyik részvényes tagja. Hu- kedvuzmények, és másfelől Igazolni, hogy raktáEnnek megállapítása szempontjából leg- tanár ur hangversenyével ieszán m-giisztelte. dapeslen megalakult s a tüzbiztosítási ágban raikbau más vállalatok gyártmáoyalt nem tartják.
első sorban mérlegelendő az évi halálozások Valóban örvendhetitek av.uk. kik a bnngvris:'- működését megkezdette. Minthogy ezen biztoAzon gyárak és ipartelepek tulajdcipsai
száma, továbbá nz évente rokkantakká, illetőleg nyen megjelentek, meri ritka műélvezetnek vol sító szövetkezet alapszabályai 1(14. S-s a értel- pedig, kik nem as egész'vállalatra, hanem ittaak
mében minden biztosított felét az évi Üzleti csak bizonyos részeire nésve réaseáülnek •' állatai
munkaképtelenekké válható tagok száma szá- tak részesei.
nyereségben biztosítási dijának arányában rézalékokban és pozitív számtételekben; mi
- A Margit napi orsságos' vásár. szesíti, s azt a részesedési összeget a követ- kedvezményekben, köteieSak a fent kitüsölt haezélhól a rendelkezésre álló statisztikai ada- Jellemző
sajátsága
a
csik-szeredai
Margit
napi
kező évi^ fizetendő biztosítási díjelőlegbe be- táridőben vallomást adni ée hitelea köayvkf«lq)natokat kell segitségül hívnunk.
országosvásárnak az eső, mely ez ii ló tájt egy sKámitja. a gazdaközönség érdekeit véljük elő- tokkal igaxoltaiii kimutatni, hogy a vállalatuk álA mag}', kir központi statisztikai hivatal évtizedben egyszer ha kimarad s a mit a nép
az által, hogy ezen körülményre tal az adóévet megelőző három évben* élért üzévkönyveiből vett statisztikai adatok szerint, hagyomány Margit napjára, avagy az előtte és mozdítani
e helyről felhívjuk, s az ezen sző- leti crcdméuyból mennyi esik a kedvezményeseit
minden ezer lélekből elhalt Magyarországon, utána következő napokra biztosnak tart s azért figyelmét
velkezetnéli
biztosítást saját érdekében ajánljuk és menuyi a uem kedvoxméoybsétt iparágakra,
Kiuuie kivételével, évente átlag 1881 -1885-ig igyekezik is a hennlévó tanorokokban és az
illetve a közös raktárban tartott iparcsikkekre.
Elveszett csomag. Gyergyó-Szeiu;C-Klegyén(8-$r/u): 188ü-18í)0-ig32'3(3'230/o); Olt terén lévő szénáját azon napig lehetőleg
3. Az állami kedvezményekben részesített,
IHSH-18515-ig 31-7 (3*17%), vagyis 15 év fedél alá juttatni, hogy megmentbe az elkáro- miklőstól IUkoscti ér» Szépvizen átvezető úton nyilvános számadásra kötelezett vállalatok .még
alatt átlag esik egy évre ezer lélek után 32*4 sodástól. Kzuttnl is a már, 10-én beállott ba- gyermek ruhával é« fehérneművel megrakott cso- abban az esotben is, ha a vállalat mindegyik
halálozás (3'24°/o). 18lHi-l>nn 28 3 (^83"/*; romvásár záporként hulló esővel kezdődött. mag a ki.csiról elveszett. Megtalálója e lap ki- üzemáfiára adómentességet élvesnek, kötelesek
Irt>7-ben 27'H és lHU8-ban 27 7 halálozás szin- Heggel 8 órától kerek 24 órán át szakadatlanul adóliivstalánál szép jutalomban ré-zesül.
évenként (márczius bó 16—31 kösli időben) résztén ezerw lélek után, vagyis százalékokban 2"78 ömlött az égi csatornák vize s másnap egy
A „zenélő Magyarország" zongora letes vallomást adni, illetőleg as 1875. évi XXIY.
és 2.77 /#).
(Folyt. Itöv.) par órai szünetelés után folytatta egész nap. és hegedii zen-mii lolyóirat most megjelent XIII. t.-cK. 10. § a értőimében mérlegot (nyereség- éa
sőt még 13-án is, a mikorra a hegyi patakok- fűzeié a kiivetketkezö azép zenemű ujdun-*ág(). veszteségi számlát) a közgyüléai jegysókönyvi
ból óriási tömegekben luzuha it viz az Olt folyót km kö/li: 1. Lengyel Mi>ka „Piro* a pipacs- kivonatot beterjeszteni, valamim a III. oaatáQra
annyira fólduzzsisztottu, hogy annak iszapos nak a «ziite". Mazyar dall. II. G iái Ferencz keresetűdé, illetőleg a tókekamatadónak a vjáila
KÜLÖNFÉLÉK
vize
felől egy kilóméter szélességben .'radt L' Ad lezion". S'ütlondarahot 111. Hubay Jenő lat szavatossága melleit leendő kivetéso végett
— Papi szent gyakorlatok. Gróf szét, két
szerencsére a inár legnagyobb részt leko lt"ik-u-eJ. Hegedűre zongora
kísérettel IV. kimutatni azokat az Öasitegekot, melyeket IgazMajláth Gusztáv Koroly erdélyi püspök folyó szált
területen,
mi azért alig okozott már ;i Serly La jos „Irén Csár-iAsáL1*. Ily gazdag tai- gatósági é« felügyelő bizottsági thgjtd a tisswieelői
hó 8-án Csik-Somlyóra érkezett s nz erdélyi gazdáknak kárt,a sót
a sarjú termést lalonimal jelenik meg minden a „Xenélö Ma részére jutalékok cziinéu és netáu felvett elsőigrészek több vái megyéjéből ide sereglett 108 illetőleg haszonnal járt.inkább
A barom vásárt azonban gysrors'/ág minden egye^ lű«et.e. Évefikérl 'J4 ségi. vagy jelsálog-kölcsönök után kamatbk'' ciilelkészszel4napig tartó szent gyakorlatot vég- a szakadó cső s abból származott
csaknem lűzet minden filzei 10 —10« oldal hangjegy tarzett. A gyakorlatok 13-án gyónás és áldozás- teljesen megakasztotta, mert arra sár
tlmull évben kilisctlek.
kevés állat talomm»! a legjobban megválasztott kiváló si- mén az
sal fejeztettek be. 0 méltósága szombaton hajtathatott föl, pedig jó vásárra nyújtott
Az I. pont alatt cinlitett bojelentéaek hekilá- kerű újdonságokból összeállítva jelenik meg. lyessépét
14-én a klastromban egy Szent Ferenczrendi tást a sok vevó, kik a szomszédos megyékből
szükség esetén a pénzügyigasgátéeág
Ara egé>z évre 212 oldal tartalomra
szerzetest szentelt pappá s rövid ebéd után a jelentkeztek. Az áralakulás éppen a kevés szám Klöfl/.etési
megkeresésére az 'Rtelékes -kerü12 korona, lélévre 1*U oldal tailalomrA 6 ko- (adóftíliigyeló)
délutáni vonattal éa nagy kísérettel Gyimeskö- miatt elég kedvező volt, a jó ökör párja rona,
leti
kir,
iparfelügyelő
erósiti meg.
negyedévié 3 korona. Klőlizethelni az e
zéplokra ment, hol a hívek nagylelkesedéssel 180—280, a tehenek 140-180 fiion is elkel- számniHl
A
2.
pont
alatti bevallások helyességét a
meginduló
II. félévre a BZ-nélü Maés örömmel fogadták. Gyimesközéplokon 15-én tek. A belső vásár alakulására is az esős idő gyarois/áír
4
(Klúkn-r Kd>) zenemű kiadódva- törvény I. §-ának 2. g) pontjában felaoroít bányádélelőtt nagy ünnepségek között szemelte fel
rosz ausspicziumok voltak, a mi csak- lalában Budape>teu II C^engery utcza G2 «z., szati vállalatok, valatniol a törvény 1. §-ának
a nagyon csinos uj róm. kath. népiskola épü- miatt
ugyan
be
is
következett,
habár
délután
egy
honnan
megismerésre
mutatvány füzetet ingyen 2. j) pontjában említőit kutató éi termelő vállaletét, mely 20.000 korona költséggel a püspök
latokat illetőleg asükség esetén ugyancsak a péas*
uz eső szünetet is tartott. Áruczikkek ás bérmentve küldenek.
jótékony keze által emeltetett. Hétfőn délelőtt órakorig
ügyiguzgatóság (adófelügyeló) megkeresésén* aa
korlátolt
mennyiségben
állíttattak
elő,
de
mega főpásztor Gyimesból kocsin jött vissza Csik- felelt unnak a vevők száma is. Ruházati és
— Elektrotechnikai és műszaki üz- illetékes m. kir. bányukapitányaág bírálja el.
Komlyóra Karácsony Márton marosvásárhelyi élelmi czikkekre szorítkozott inkább a vétel s let. Herczka Gyula csÍKszered ii lakos a Fried*
U. g. Azou gyárak és ipartelepek, melyek
apát-plebános társaságában, hogy a vadregénémi kelendőségnek a csizma és ezipó- mann-kávéliáz szomszédságban a fenti czim alatt a vállalat csupán bisonyos résaének támogatására
nyes szép gyimesi ntvonalban gyönyörködhes- még
üzletel nyit, smár moslai tól kezdve elvállal vil- részesülnek állami kedvezményekben, tartoznak
áruk
Örvendettek.
A
gabonaueműeknél
szilárd
sék. A lelkigy akorlatoknál a szentbeazédeket árak mutatkoztak, a buza 12, a rozs 8.50, az lanyvilágilási, telefon, távírda és villámhárító b.magukat ugy a kedvetményesett, mint a kedvecKiesz atya budapesti Jézus társasági prior
8, a törökbuza 10.50, a zab 5.50 korona reitdezésekel, átalakításokat, javításokat és min- inéuyekben nem réssesilett iparágakra vonatkoió
tartotta. A püspök oldala mellett voltak állan- árpa
dennemű nikkelezésekeL Közvetíti szivallyok, külön-külön könyvvezetés kötelezettségének és
dóan László Polykárp tizent Ferencz rendi tar- árban tartotta magát
tttzlecskendök, köagyag, czement és vascsövek módosaiéinak alá/etni.
tományi főnök, továbbá Murányi Kálmán fómegrendelését, Grammofonuk, fonográfok, orvosi
Kzen vállalatok tulajdonosai kötelesek aţpn
esperes és Gróf Tboldalagl Samu udvari kápés mindenféle műszerek é< leknikai czikkek
As
időjárás
sseasélyeL
Annak
a
lán. A szentgyokorlatok 2-lk része a rém. kath. sokak öltal kigúnyolt német időjósnak Falb beszerzését. Ajánlatokat, költségvetéseket és üzemágakra, melyek állami kedvésményefeften rátanárok és tanítókkal kedden vette kezdetét, Rudolfnak julius havára hirdetett jóslatai bevál- levélbeli felvilágosításokat ingyeu és bérmentve szeaülnek, fókünyveikben külön asámlát ayltal
és mérlegeikben (a nyereség vagy veaaUaőgi
a melyre szintén igen sokan jelentkeztek.
tak. A hónap első napjaiban, a szerint, a mint készséggel ad.
számlán) az üsloii év végeredményét kfHÖB tétejelezte, kánikulai türhetleu melegek voltak
lek alatt feltiiutetni.
— Mikó Bálint főispán ur ő méltósága csaknem az egész kontinensen, de már a mult
Ha azonban a kedvecményesett gyár vagy
SzerlceeztÓl -âzenetalc.
mint királyi biztos több nap óta Nagy-Szebenben hét elején hirtelen hidegesóvé változott út, a
ipartelepnek üsemo. a kedvesmények tartama
időzik a batár rendezés Ügyébeu összehívott mi csaknem őszi hangulatba hozta az embeMinké. A kis küxlcinéiiyl n tltoktiirló holdi-ól, alatt, oly iparcsikkek előáUitáaáratorjábstetik U,
nemzetközi bizottság tárgyalásainak vezetése reket Az eső 10-én vehemens erővel állott be, meg u kevésbé Litoktnrló Irénről hozni Ionjuk, liu melyek a törvény alapján állami kedvesmények ben
czéljából.
minden megszakítás nélkül 24 órát tartott s Xzivuskcdlk velltiik Udjcs nuvél kOxölni. KlvOuk nz, nem részesíthető, as eien IparcslkkekMl eredő
— G y á n r o y a t Mihály Ferencz megyei némi szünetelés mellett folytatta egész 15-én hogy név núlkUl bukUldölt czikkeket uem iidook adóköteles kereseti nyeremény, a jelen Q. Beriáti
főjegyzőt és családját súlyos veszteség érte e reggelig, a mikor derülés állott be. A majdnem köxre, lia még olyno aktuálisok is.
külön könyvelés és adóvallomáa tárgyát kép^tl
B. M. urnák Ditró. A mini leisxik látni. jón. még abban ai esetben ia. Dk as Illető gyár vagy
hó 12-én, midőn a somlyói gymnosium III-ik egész Európára kiterjedt csapadék a mezei
osztályát végzett 14 éves Dezső fiuktól fosz- munkát igen megkésleltette s a nagyobb folya- Máskor Is sxlwscu látjuk. Üdvözlőt.
ipartelep a törvény 5.fi ában foglalt felhstalmaKérelem as Iskolák veaetolhea. Tlw.ieloitel sáahos képest, as eredeti egéss Osemére, arányototta meg a halál Csik-Karczfaiván a nagy- mok mentén s igy nálunk is az Olt mellett
uülók hazánál, hová a halálos kórral küzkö- jelentékeny károkat okozott, de abnormitásáhan kérj Ok a vármegyénk tcrOlclén levő uxon Iskolák és san leszálliltotl Időtartamra kedvesaényestetett.
döttfiu, emezek megiáifaatása végett kivánko- néhol annyira ment, hogy például az alpeseken tankotézoick vrxclöit, melyekről ó Kosi lő k adattak kl,
(Folyl. kOv.)
(
fM volt. Temetése Karcsfalván a községek s Bosznia-Herczegovinában még hó is esett. bogy axokul Isniorlelés végeit in-kQok inegkilldenl
wslvcAkcdjrnfk.
lakosainak, valamint a megyei tisztikar jó ré- As Olt folyó áldosata. A közelebbi
Laptul^doneai
szének nagy részvéte mellett szombaton d. n. nagyesőzés folytán keletkezett vuárudás ember
QTÖBOYJAKAB "

C S I K I

Jolim 18.

29. Beám.

L A P O K

|IÓ3| !-•-•
Sil. 731. '.100.
Sz. 20ÓÍI900
Most jelent meg:
"
k
J
"
Ikvi.
A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS
ÉS
Árverési hirdetményi kivonat.
Al^lirntt előlji'ir.'.síir Altul kci/liirii
HA OT AB ÁZAT A.
A csikszentniAitoni kir. iArAsliirA.Ag. miiitÉVI XXXIII. TÖllVKNVr/IKK.
ilkvi ItatcísAg ktlzIiiriA teszi. Iii.|.y a r.sikszeiHilai tetetik. Imj/y (J-ik-Miiiils/ciit kn/.s'V' lnl:i
UOQ tiuti Kottk
takarrk|ién>IAr
vígrehaitalónak
Péter
lanícz
"""""TTÍTIT. KÖHT.
ilntnlt képező „ V a d á s z t e r ü l e t ' 1 9 0 0 .
orvom rendeltje éa fnuorvoni niU terme
és CvHtgy Mjn-t végn-hajtAst szenvedő ellem
IRTA
[iw] 3-10 Oalk-Sseredában
102 korona tnkfkltvHelAs és jAmlékai "Anti évi julius 30-án d. e. 8 órakor
Dr. PERJÉSSY MIHÁLY,
végrehajtA-i ügyiben a csíkszeredai kir. tor a küzség Itivataloa lidzáli/tl tiyilváltos árNagy Ferenoz dr. házában.
o>lkrft-rrtal kir. tOr\. elsők.
vényszék. a csikszeniniArloni kir. jArAslurAsAg
Karilinló Ovőrgyjakab Mirton utóda, kö.iyvkoro területén lével Csik-Mi-nasíg kllzséfbeo ís lia- verésen a legtöbbet Ígérőnek 6 egymás,
kctfésóliou ('siLs/orcdábaii. Lgy-cpy kötet ura 4 kor. Urin fekvő a csikmen.sAgi 10'J sztikvlipti «do. után következő évekre haszonbérbe Ing
|IA0| 1 - 2 Píler IgnAcz nevín Alló A. f. HU. hrsz. in- rtdnltii.
1335/ 000.
g.tlanra 320 kor.. I0S13.. 10514 . 10B90. Iirsz.
Csik-Mindszent 1900. julius 14.
ingatlania 69 kor.. 10543 hrsz. ingat. 4 kor..
Silló József,
10776. írsz. ingat. I kor.. I07U9. hisz. mg»t. Kovács Béla,
j jó családból Iskolázott 14-tól ^
jfjjvzö.
Alólirt. községek elöljárósága köz 12 kor , 11036. Insz. ingat. 4k. r.. 11044. Iir-z.
bíró.
17 éveiig tanulónak azonnal S
ingat.
3
kor.,
11817.
hrsz.
ingal.
3
kor,
11978.
I felvétetik
|15I| i - | j liirre leszi, liogy K -Alti/., Kelti/, és Int- Insz. illg.5k«r.. m ö i / í . hisz. ing 4 kor. I'2l8j
per köznégek ősszel llggŐ 24345 liol<l va- brsz im«l. 7 k.ir., 12:158. hrsz. ingat. 5 kor.
dász területét egymásután következő fi évre 1S40S. hrsz. ingil. 6 kor . 13138. In'»/., ingat.
Azon szándékosan terjesztett, rossznvaa-, flaier- As parczeUa-Mattko,
g folyó év julius 31-től kezdőilőleg 1 9 0 0 . I! kor., I339U. hrs . ingat. 3 kor., 13426 hrsz.
4 kor.. 13480. lírsz. ingat. I kor., 14271. karain liireszteléwkkel széniben, mint lm
CalkSteredákaa.
julius hó 28-ákn d. e. 8 órakor ingat.
Iirsz. ingat. 9 kor. A caiknienasAgi 43 sztikvlicii a hargitai fllrdö területen a H/ol>Ak ntegK.-Alliz község házánál a legtöbbet itfó ados György JAzsrl nevén AHA A. i" 62 hrsz.
lőnek haszonbérbe mlja.
infatlania 12 kor., 1.19,. lirsz. ingat. 6 kor.. rlrágnltak volna, ki kell ielentenem hogy
Kikiáltási őr G koronn, melynek 1171.. I172.V hrsz. ingat. 4 ken., 2621/|. hrs/. azok
község állal niegiialározntt
a
e
10 /»át a/, árverés megkezdene előtt ár ingat. 2 kor.. 4268. hrsz. ingat. 4 kor.. 4735 viszonyoknak megfelelő ole»/) árlian állalírsz.
ingat.
4
kor..
5139.
Iil'sz.
ingat.
1
kor..
verező készpénzben letenni köteles A (el11
B i s L . a ó
* tételek n körjegyzői irodán a hivatalon 6161., 1162. hrsz. ingat. 4 kor., 0698,6700/,. nak niH is e vendégek renilelkcz/Here.
hrsz. ingat 4 kor.. 6ö27 ,. hrsz. ingat. 1 kor..
Csík s z e r e d á b a n egy belsőteEgyébként m árak ezek :
órák alatt betekintbelők.
7-222/í. hrsz. ingat. 1 kor.. »037 i. hrsz. ingat.
lek, három szoba, konyha,
1 szoba 2 Hzeniélyig (rtO kr) 1 kor.
K Alliz, Kelti/, és Impér községek 1 kor.. 8040,. hrs/. ingat. 4 kor.. 'J3')4. hi>z.
ingat.
6
kor..
10510.
hrsz.
ingat.
II
koiona.
k a m a r a és p i n c z é b ő l illló köelöljárósága
1095G. hrsz. ingat. 2 kor., 10977/:. brsz. ingat. I szoba 3 személyig (<10 kr) I kor. 20 fill.
I :
valamint s hozzátartozó
K.-Almen lí»0O. julius l.ó 5-én.
4 k»r. 110T)9 ,. lirsz ingat. 7 k o r . 11271',. 1 H7.nl,;i 4 személyig (80 kr) 1 kor. <ÍO lill.
I : k e r t t e l , mely fekvéBénél fogva
Pálffy András,
Bodó Ferencz. lirsz ingat. I kor., 11343. Insz. ingat. f> kei.. és igy tovább is —személyenként -—40 HU.
J ; építkezésre is alkalma9. A kiadó11380.. 11381. In>z. ingat. '20 kor.. Hátit..
kürjcpystii.
l>ii<i.
IIÖ64',. hisz. ingat. 25 kor.. 11668., 1166'J.,
«iránkéiit. Ágynemű szükség szerint
' ; hivatal ad felvilágosítást. [iw| 2Balázs András,
Mihály István, Insz.
ingat. :T kor., 11671;,.. 11672 , 1167:1,.
14 kor, ll<M3. In-/, illltal. 3 kor.. 11917 ; személyenként (20 kr) 40 fillér árban
lir*z. ingat. 3 kor., 12074 hisz. ingat. 10 kor.. szintén rendelkezésre fog állani.
13b'J4. hrsz. ingal. II kor.. 821. lirsz. ingat.
Most jelent meg:
Ételek éi ilaltiemilek kilogástnlnn
IHO kor. ö»zes>.|i 799 koi'onAlisn e/snni.1 IM-gţ
A nemetorszagi
• álla|iilott kikiáltási Arlian az Árvetést flrenilrlte. minőségben oly árban szolgáltatnak ki,
melyhez liasonl/i olcsóságot bármelyik (dnlű
és hogy a fennt lili nisgjflftlt ingatlanok az 1900 tele|M'ii találni nem lehet.
való 2—3 gimnáziumot végévi
augusztus
hó
18-ik
napján
d.
e.
8
i
1 órakor U*ik Mrnas g község-házánál nogtalCsik-Mailéfalvíi. 1'íUO julius 12.
zett fia tanulónak felvétetik
^ irta Pú rit* Friţ/f/fn,
esik-szeredai kir. laiiiló
^
nyilvános Ar\srs>sna iaHgálla]iitott kikiál- |ll'.; I 2|
liszteltel
" ügyész és kapható Györgyjakab Már- r tási Arnn alól is elailatni lógnak.
Meskó Jakab.
Árverezni
szAniléko/ók
tartoznak
az
in%
ton
utóda
könyvkereskedésében
CsíkJ
ü/letúboii, CMll<>S/oro<l.ib.'iii.
u
[J4tó| 2 - 2
|
^ Szeredában. Ára 1 korona ríO fillér. P gatlanok liecsárátuk t.irlokie-trnkint 10 '.i-At.
összesen 79 kor 90 li léit készpénzben,
n
\ postán küldve 10 fillérei több.
J vagyis
vagy az 1881. éli I.X. lörvényczikk. 42- §-álian
^mrwmwwwr mr wmwwrw^nrw^w jelzett árfolyamnial s7.Am1t.1t 1 és az I8H1. évi kapható mind eddig, bármilyen alakú és nagyaágu
november lió I én :I333. sz. a. kelt iga/s-leileyminis/leri ifnd^let 8. § Imn kiielölt óvadékké|ies éi'ték|is|)irlian H kikfililöM kezéhez Islentli.
avagy az. 1«8I. LX. t.-t-z. 170. §-a éitelmélien
a bAnati-^tlznek a birAsAgnAI előleges elhelyezé- tigy mint napló-, fö- és mitnlenféle aegédsén')! kiállított, szaliAlyszéi ii elismei vényt áls/ol.
könyvek, ezen árengedményt teszem abból
gAllatni.
A nagyérdemű városi éa vidéki közönség becses tudomására adom.
az okból, hogy minden ü z l e t e m b e r olcsón
Mirfil énbkeltck éitesitletnek.
hogy mivel ü z l e t e m e t j ö v ő h ó azaz a u g u s z t u s h a v á b a n által
A kir. járásl'iió.Aí mint telekkönyvi lutöság. s/erezhesse be a szükséges könyveket.
a d o m , mától fogva a raktáromon levő d i v a t - c z i k k e i m e t ur. eddigi
Kelt C-ik-S/lniái ionon. 1900. á|.rilis hó 2.
Kész tisztelettel
áraknál 307«-kal olcsóbban árusítom ki.
Földes Bela,
Kik úzletembe tartoznak, tartozásukat e hó végéig ren|lö'i|
I
1
kir
..II.,,
d e z n i szíveskedjenek
Tisztelettel
• • X X X X X X X X H C K X X X X i y o o o a o o o o a c K K f o a c i
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VERESS SÁNDOR dr,

E g 3 r

Hirdetmény.

fi-u.

Hirdetmény.

Nyilatkozat.

Trohán József.

J ó családból
Folotzkv Pál.

! mezőgazdasági szövetkezetek k

|

20° -al olcsóbban

Üzleti könyv : 2

Alkalmi vétel!

Gmatab Márton utóda.

Baxcsay

nöi es férfl dival-Qilete, CelkSiereda.

A sorilzlet teren •>•> even keresztül kifejtett eredményes működésem következtében sikerült t
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát uiegiiw-mem a mennyiben a
£

Dreher-féle és az Első magyar részvény sörfőző s

sörgyárak
brassói
főraktáruk
ruháztak.
aAnraáMlr k*a
saAí M*i>
I.4A
I- vezetését reám
i
i
P
Az emiitett két legtekintelyesebb ezégek kitűnő liirneve és ISrassúban -2'2 éven
ut elismeréssel találkozott üzleti inükiiilésem l'elbáturitanak engem arra. liogy az igen
tisztelt közönséget felkérjem miszerint megrendeléseivel engem felkeresni szíveskedjenek
u magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, liogy mindenkor csak a legjobb
ftalióget fogom szállítani.
A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg. Iiorilokban pedií 2."> liter.
Kívánatra árjegyzékkel szívesen szolgálok.
Teljes tisztelettel

KASZIK ANTAL
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BRASSÓ, hoaazu-utcza 104.
r r n - WMrmrm-1

P

ü

B

O

már 100 Mért is kaphatók!
Csak is elsőrangú gyárak állandó nagy
raktára u. m. -Sohladitz" drestlai
.Patria" sollingeni, .Noricum' láneznélküli, .Styria-Puch' eredeti, .Nosoott", .Helioal-Premler- stb. feltűnően olcsó árak, felszerelések.

Nagy mechanikai műhely I

GRÓSZ FRIGYES,

>-7i:' 15

Koloaavár, Beltordo-utoia „New Tork"-szálloda mellett.

.4 la>i:J«l>b 6» M z o l l d n b b

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK
kaphatók, melyek az Oraiég erdélyl>éeieibeti egyedüli vaeeiekréoygyárban kéuültek.
Továbbá vasszekrények, községek, templomok és anyakönyvvezetók számára
reszletlizetusre mintlenl'éle nngyságban szállittattlak és rak úron tartatnak.
Teljes tisztelettel

"

vasszetoy eáros

MOESZ GUSZTÁV,
XA&KvsamaKK.

C'Sikvárinegyt' vezériigytiöksége Gylrgyjakab Márton utódánál, Csik-Sieredában.

Nyomatott Caik-Hzeredában, a lapkiadó Györgyjakat, Mártoa utóda, könyvnyomdájában 1900.

