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Kanapékérdés.
Nagyon fontos tárgy is az emberek
életében BZ a kanapé. Ki (llliet le reája ?
Ki üljön jobbról? Ki balról? Mind élet
bevágó kérdések ezek a olyan szépen el
lehet leiettük hosszú ideig vitatkozni
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rosszul alkalmazott segély dönt élet és produkáljuk, melyben kimondja, hogy nz
halál fölött!..
O. M. G. E. eljárásában sérelmet nem lát,
S a segítséget igérő székely kongresz- a kongresszusi iroda helyének megállapíszus főrendezői még csak odáig ju ottak tása pedig a február 15 iki értekezlet dönel, hogy vitatkozzanak a fölött, ki fog- tése elé tartozik. 0<ak szomorúan konstalalja el a kanapén a főhelyet. Az E. K. E.-e táljuk, hogy beütött a* egyenetlenség s a
vagy az O. M. G. E. Az Erdélyrés/.i kanapé miatt két társaság képes elejteni
Kárpát Egyesület köriratot tesz közé, mely- a székely nemzeti eszmét.
ben zokon veszi, hogy a székely knngresz
Mikor oly fennen hirdettük mindenszus előértekezletét Marosvásárhelyre az felé, hogy előttünk ma már minden melOrszágos Magyar Gazdasági Egyesület lékes, fő csupán a czél ; mikor magunk
hivta össze. Hirlapi utón is kolportált nyi- hangoztattuk, hogy a székely kérdés nemlatkozatában azt vitatja, hogy az O. M csak helyi, nemcsak pusztán erdélyi, ha
G. E. e lépésével megszegte a laiiuár nem magyar nemzeti ü g y ; mikor állandóan
Ili iki értekezlet megállapodásait, mert az arról panaszkodniuk, hogy az erősebh, gazelőértekezlet csak az illető egyesületek dagabb s belolyásosabb magyarországi részközös megállapodásával csak akkor lelt beliek magunkra hagynak s nem törődvolna összehívható, ha az O. M. G. E., nek velünk és a mikor kitörő lelkesedésaz E. K. E. és az E. G. E. a kongresz- sel, örömmel s reménységgel fogadluk az
szus áltnl felhasználandó munkálataikkal • 'rszágos Magyar Gazdasági Egyesület
már elkészültek. Ámde az E K. E H az ajánlkozását, hogy ő is hajlandó aktiv
E. G. E. a munkálatokkal még nem ké- részt venni a mentési nkezióhan s minden
szültek el. Azonkivül a kongresszusi iroda tekintetben s minden téren felajánlta szols a végrehajtó bizottság székhelyéül Ko gálatait, akkor csak ürügy keresésnek
lozsvárt, illetőleg az E. K. E. irodáját tekinthetjük az E. K. E. a E. G. E ne
kívánja előzetesen is megállapittatni.
he/.telését s kifogásait arra, hogy magukat

A fővárosi lapokat — a többek kö
zölt
bejárta a hir, hogy iine, milyen
elképzelhetetlen nagy a szegénység CsikDelnén és hogy Csik-Delne prototípusa
a többi székely községeknek. Nincs kenyér,
de munka sincs. Az őszi vetés megsemmisült ; a tél hidege kifogyasztotta; egészen
fekete a határ. S tavaszra vetőmag sincs,
pedig a kiveszettet pótolni kellene. A takarmány elfogyott, nincs mivel a marhákat kiteleltetni. A pénztelenség általános.
A birtokok dobra kerUlnek s potom áron
kelnek 'el. A lakóaság nem ilz semmiféle
háziipari, gazdasági mnnkájáuak végzésére
nem kell több idő, mint Összesen négy
hónap, tehát az esztendő :/a részét tétlenül töltik. Most már Oláhországban sincs
munka. Természetes, hogy el kell pusztulnia annak a népnek, melynek egy esztendőben 8 hónapig nincs munkája s keS záradékul — be sem várva semmiresete s a mely munkaidőben is, ha dol- féle rektifikácziót — egy második kiadozhatik, alig kereshet meg 120 — löO ványában határozottan kijelenti, hogy a
oronát a téli napokra. Ha ennek a nép íebruá" 15-iki marosvásárhelyi ertekeZtCTeli
nek segítséget hoz tehát valaki, hozzon nem fog részt venni.
A mint értesülünk ugyanez az álláselőször munkát. Ha 40 fillért naponkint
s fejenkint megkereshetnének, nem lenne pontja az K. G. E.-nek is.
közöttük szegény-ember. S ez csakugyan
Tehát szakadás minden vonalon. Nem
nem nagy kívánság! De mikor még annyi megyünk bele aniuik bírálásába, igaza
sincs!....
van e s mennyiben az E. K. E.-nek s
Nem szorul-e'el a szivünk ilyeneket E. G E.-nek? Nem foglalkozunk azzal
olvasni mindenütt? Nem kétségbeejtők-e a kérdéssel sem, hogy a január 16 iki
ezek az állapotok ? Vagy talán túlzottak ? nagy értekezlet „az összehívás" magaszLegyen. De hiszen ha csak tele igaz tos joga felől nem határozott s az akczió
annak, a mi írva van, akkor is rohanni élén álló képviselők az O. M. G. E -t
kell a segítségre, mint a súlyosan sebe- „kérték fel" e czélra. Még a Marosvásársültnek, kinél az első s gyors jól vagy helyi Székely Társaság feleletét sem re-
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a mozgalomból, sértett hiúságból vagy
uiás okból, ily csekély érdélül s a nagy
eszme mellett a nevetségességig eltörpülő
indok -•lássál kivonják.
Nem illik az ilyen eljárás oly nagy
nemzeti missziói teljesítő egyesületekhez.
Örülnünk kell. hogy oly gazdag s befolyásos egyesület, mint az O. M. G. E.
gondol reánk s velílnk érez nehéz napjainkban H netn szabad visszautasítanunk
a kínált segitséget, mert csak magunk
lógjuk megbánni, ha uktalau hiúságból
tesszük azt.
A diszharmónia már megzavarta a közhangulatot, de még nincsenek annyira
kiélesedve az ellentétek, hogy ismét elsimiihatók ne lennének s az összműködés
ki legyen zárva

egy láthatatlan óriási kéz bocsájtaná ki ujjai kü giilt. A szerelem hófehér, tiszta úbruzutát két kézsül a sötét fátyolt ott az ablak felett, ugy borul zel mocskoltuk be tárral, szenyiiyel, vad éjszaká
rá a világosságra a homály. Befed, magába iilel kon mámoros fejjel, festett arczu leányok duhaj
mindent, ezinte falja maga körül a formákat. társaságában. És ilyenkor szeretnők, lm valaki
Ártatlan éjszaka.
Csak elmosódott tompa körvonalait látom már inellettiiuk iilne, akárki, ki megértene, hogy ben
....Léptek hangzanak ajtóm előtt. Hol öblö- az egyes tárgyaknak. Nem tudok már megkülön- niink él még az ártatlanságnak, a tisztaságunk
sen, hol meg gyöngéden rezeg, kong koppanásuk böztetni egymástól semmit. Teljesen összefolytak vágva; hogy sóvárgunk, hogy epekedünk utána.
a hossza folyósókon. A szomszédaim jönnek haza a széles árnyak. Csak képzelem, hogy az olt sz Nincs mellettünk senki, csak a gyötró eseuri, a
kiuos sötétség.
ilyenkor. Szürke beamterek. Figyelem a járások asztal, szekrény, szék.
lármáját. Aa egyik lépése hossza, erőteljes, a má(lynntain. Enmimainnnk gyóntam meg bűA folyósón valamelyik ajtó előtt ogy kintsiké rövid, idegesen gyors; aztán egy csosszanó rekedt macska miákol fájdalmas, könyörgő han- neimet, összevisszaságban, a Imgy ép elém kerülfáradt ember jón, majd valami neki ereszkedett gon. Nein tart sokáig, bebocsájtják. Aztán csak lek az emlékek. A legszennyesebb follok, a leg
kövér férfi ezihelAdik lomhán, nagy erőlködéssel, az esőcseppek hullásátfigyelem :
bűnösebb sóvárgnsok közé egy kis fény suaiir
s/ovödött bo egykor. Valami szent ragaszkodással
szinte hallom a zihálását is. Olykor puha asszonyi
—
Kopp!....
kopp
I....
hozzáfért ez emlékhez a lelkem. Tisztán emlékléptek zaja váltja fel a nehéz döngést. Sietve
Tompán szűrődik át az ablakon a pergő víz- szem, mintlm csuk tegiiup történt volna.
jönnek, majdnem szaladva, mint a kik kifogytak
cseppek
siránkozó,
melankolikus
hangja.
A
nyír
az idóbdl. Itt is, ott is megszólalnak a villamos
intett mindenki, hogy belepusztulok
csengők. Némelyik ajtónál asoaoal pattan a sár- kos köd is beerőszakoskodik hozzám az ablak- a sok Azzal
éjjelezésbe, nz örökös dorbézolásba. Oly kor
ban a kulcs, másutt várni kell kissé. Kétszer, nyílásokon. Lehet, hogy csak képzelem, de érzem erőszakkal
liu/a czipelui a link. Xeni
háromszor is meguyomják ilyenkor a csengő fe- sz illatát, hideg nedves szárnyainak csspkodását. mentein. Haakartak
néha el is vittek, visszaszöktem.
hér gombját A folyósé végéből kaczagó gyerinekNem látok már magam előtt mást, csak a Olt ittam hajnalig a züllött karmesterrel, nz elhaug tör elö i
terhes nagy sötétséget. Az eső is megeredt újból. liizott direktorral, a krákogó, rekedt liaugu éneTompa csörrenéssel koppauuak ablakomon a ne kesnőkkel. Valami nyomorúságos úueklársuság
— Megjött ai apuka, az édes api I
héz csöppek. Mintha meghajszolt fáradt madár
A férfi hangját már elnyeli a becsapott ajtó kák verdesnék puha csőreikkel. Hallgatom a ko- volt, de ott hallgattam ókot, a kert fái uhut mineste éjfélig. Ha zivatar volt, bekerültünk a
csörrenéae, súgása.
pogást s egyszerre csak azt érzem, bogy arczo- den
kávéházba. Mi kötött hozzájuk, még máig sein
mon forró könnyek peregnek végig.
Aitán ismét csend, ijesztő némaság.
tudom. Vagy tuláu az, hogy őszinték voltak ezek
Lomha mozdulattal bontogatja künn szárCsak az tudja, osak az érzi, bogy minő a lányok, nem affektáltuk, mertek szeretni ? Ma
nyait a nyirkos ósii köd. Lássa szakadással eresz- mérhetlen teherrel borul rá a vigasztalan szomo- ezl, holnap azt, a ki ép megtetszett nekik. Tudkedik alá a magas házak tetejére; egyre nagyobb rúság az ember lelkére az ily nyirkos ködös flaziták, hogy a becsületes uri asszonyságok úgyis
teherrel gural lefelé. Mohé nagy szája elnyeli, estén, kinek senkije sincs, ki egyedül Ul egy el- megvetik, leuézik ókot s hogy inégis igen sok
maga alá temeti ai óriási kőkolosszusokat. Go- hagyatott legény lakás szürke négy fala között, vágyakozik az ó szabadságuk után. Hol lesz a
molyogva hömpölyög végig a csatakos, sáros uteaán. mint most én. A csend hatalma, a sötétség ereje végső állomás ? Csak a féléuk emberek gyötrik
Ai ereaa kimart osatornájáról időközben fonys- esak fájdalmas emlékek sáralt szakítja szét. Ki magukat haszoulalau okoskodással. Hiszen ha
dottan hull le egy-egy nehés vizoaepp. Elfáradt lopja belőlünk a régi bünők forró lázas képeit. egyre a végső állomásra gondolna az ember, ugy
csattanással freesoaen aiét ablakom alatt a mocs- Kegyetlenkedik, parancsol, ránk erőszakolja, hogy folyton sírni, sopáukodui kellene. Igy még hőgyónjunk, gyónjunk meg önmagunknak minden siességnek mondhatná bárki is az életet, mert
kos vise* aasfaltoa.
Szomorúan sötétedő alkonyat. Terhes árnya bűnt, tettetés, hasugaág nélkül. A tapasztalás, a szá- hisz nagy bátorság a halál egyre kisértó goudo
as&eaedó nagy foltokban ayajtóskodik körülöttem. ras megismerés, a rideg Józanság sorsa elénk latával élni. Csak a bolond böloselkedik, csak sz
A hol a vllágoasággal küsd, ott áttetsző. Mintha rendeli as éveket. As élet szépsége tőlünk füg- keresi miudennek az okát, miértjét. A legutolsó

Sürgős segélyre van szükségünk bárhonnan is. Reméljük, hogy be fogják ezt
a disszonáns egyesületek is látni s hibájukat elismerve, csatlakoznak az akczióhoz.
Az a szegény delnei, meg az a tObbi
székely nép, kiről oly részvéttel emlékeznek a lapok hasábjai, bizony bizony bele
fog pusztulni a kanapépörök elintézésébe,
pedig ha megkérdeznök őket, aligha nem
azt válaszolnák; mindegy nekünk bárki
hivja is össze az értekezletet, csak végezzétek, hogy kapjunk munkát s kenyeret.
A .székely akczió vezetői összehívási,
az országgyűlési képviselők közjogi kérdések fölött vitáznak s e közben pusztul
a székely s várja, hiába várja az ígért
segélyt a székely egyesületektől, a kormánytól, a képviselőháztól!
= Határszéli személyforgalom. Már

csak a kivándorlási mozgalom helyes megítélése
szempontjából sem lesz érdektelen ismerni azon
adatokat, melyek a vármegyénk egyik legjelentősebb nemzetközi vasúttal is egybekötött gyimesi határ átlépési pontján történő személyforgalmat tüntetik elö. Ezek szerint a mult év
fnlyatnáu Romániába átlépett: egy éves magyar

útlevéllel 3211, 15 és 30 napos igazolványnyal 61,
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napos igazolványnyal 1696, egy éves külföldi
útlevéllel K3Ü, rövidebb időre szóló külföldi útlevéllel '2272. Ellenben bejött ugyanazon idő alatt
egy éves magyar útlevéllel 3334, 15 és 30 napos

igazolványnyal 44. 5 napos igazolványnyal 1785,

uti

igazolvány nélkül 36, egy éves külföldi útlevéllel B82, rövidebb időre szóló külföldi uti
igazolványa) al 2511. Összesen tehát kiment B070
és bejöll 6412, s igy 342 egyénnel a be, illetve
visszajöttek száma nagyobb volt a kimentekénél.

= A budapesti ügyvédi kamara
elnöke. A budapesti ügyvédi kamara választmánya úrra való tekintettel, hogy Uyóri Elek halálavul ii kamura elnöki állása megüresedett, felhívta (íyürft'y Gyulát, hogy n kamura elnöki állását foglalja el, mert az utolsó kamarai választás
alkalmával, üyöri Klek után, ó kapta a legtöbb
szavazutot s igy a törvény értelmében a legközelebbi választásig az elnöki állás ót illeti meg.
varrólány egyetlen csókjában, ölelésében több
bölcsesség van, miül a világ összes Írásaiban,
lígy pohár aranysárga gyöugyözó pezsgő, egy
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Előfizetési ár:
Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor. Félévre
4 kor. Negyedévre 2 kor.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak

vidám dal s mikor elhallgat a zaj, a muzsika és

neszteleuség lopózik néhány pillauatia a társaság
közé, mely felkelti a sóvárgást: lassan, suttogva
beszélni, holott nem kellene senki előtt titkolósni,
mikor ilyenkor keresik egymást a fejek a halk,
neszielcu nedves csókokat váltanak as ajkak: es
uz élet, az igazság. A többi teher és komédia és
hazudozás.
Hetekig züllötltem e némberek társaságáValahol a tizedik vagy tizenötödik napon uj
tag érkezeit: Xelly a kis tánezosnő. Egy katona
tiszt karján láttam meg először a leányt. Irigység szállt belém. Gyűlöltem, mert sejtettem, hogy
nein lesz az enyém. Nem tudott tánczolni, de a
közönség rajongott érte. Volt ebben a törékeny
«ékony csontú, vézna lányban valami érthetetlen
vad bujaság, valami lázongó szilaj szenvedély.
Szelíd ártatlan baba arcza egyszerre megváltozott,
ha tánczolt. Sötét szemeinek mélységében eltűnt
egyszerre az örökös szomorúság árnya. Kigyúlt
a mámoros, vakmerő szenvedélyek lángolása. Perzselő, emésztő tiiz csapott ki belőlük, valami csodásan izzó fény. Az iugoványok zaombékjai kösött
lángol fel ilyen tüz, elborult nyári éjszakán, a
lápi posvány kábitó fojtogató párái közt. A hogy
véget ért a muzsika, ismét visszazökkent régi bágyadtságába, megint az az ártatlan babaképü, szelid
nyurga leány volt, mint a tánoz előtt. Ha nagy
tollas kalsp helyett egyszerű hófehér kendőt köt
fejére, olyan lett volna, mint valami sejtelmes,

ban.

csodás ártatlan kis virág, mely elrejtve bqjkálva
áll valahol a tengerek mélyén, hogy asem meg
ne lássa, hsng ne zavarja. Egy újság széttárt lapjai mögülfigyeltem őt lopva, mintha nem érdekelne egy osöppet Bem.
(Folyt. kSv.)

csatolva.
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C 8 I K I

L A P O K

felhívja az ország összes tanítóit s különösen
Esküdtszéki tárgyalás.
= Poartnló ktaaég. Ait komor képet,
Képviselőtestületi gyűlés.
ama 900 tanító egyesületet, amelyek ez ügyben
melyet Bartalis igoat elesik) ftaolgaMri fáradt
(Első nap).
már eddig is rendkívüli gyűléseket tartottak,
Városunk képviselőtestülete folyó évi febságoe adatgyűjtés és közvetlen tapasztalatai
A csikszeredai kir. törvényszék esküdt hogy ne ayngodjaaak meg mindaddig, míg teljesen
alapján • lapok kasábjala matt évben Meaaság ruár hó 15-én délután 2 órától kezdódőleg az bírósága
az ez évi első időszaki tárgyalásait nem biztosítják jogaik megvédését. A fenti hírek
község siralmas helyzetéről oly részletességgel elnöklő helyettes polgármestert ée a tanács hétfőn kezdette
meg a vármegyeház tanács- szerint el lehetnek a tanítók készülve, hogy
megrajzolt, a mali idd még feketébbre festeti'. tagjait is beszámítva, mintegy 20 —22 tag jelen- kozási nagytermében,
melyre a vádlottak isme- sérelmeiken a memorandumoknak özöne aem fog
A mint értesülünk, főként a mult ivi rosz termé* létében gyűlést tartott
segíteni. Ha tehát a tanítók es uton nem nyernéfolytán, eme községben most már a hanyatlás
A tárgysorozat nyolcz pontot tűzött ki rősei és rokonul közül sokan jelentek meg.
EIBŐ sorba került most a haláltokozó súlyos nek meghallgatlatást, lépjenek a cselekvés más
oly rohamos léptekkel halad eUSre, hogy a lakós- tárgyalásra és mégis a gyűlés szokatlan érdekterére, amely biztosan ezélhoz vezet Ugyanis:
•ág telies megsemmisülése aem sok időre bekö- lődés mellett majdnem 3 óra hosszáig tartott, testisértéssel vádolt csobotfalvi Bartol is Balázs minden tanító-egyesület (de eszel késni nem
vetkezik hacsak maga az állam aem siet haté- mely időből a nagyobb részt a városi tanács és taploczai Gergely Károly bttnpere, kik a szabadi) küldjön sqát kebeléből 9—3 tagot a
keay eszközökkel a baj orvoslására. Ezen község által felvetett indítvány következtében a város mult évi julius hó 14-én Csik-Pálfalváu lakott kerület országgyűlési képviselőjéhez, kinek neesak
kllönbea is silány földdel biró lakösságáoak a területén lévő ée csakugyan minden kritikán szentmihályi Simon Albertet Csobotfaiva község jóindulatát, hanem a tanítók ügyének tárgyalása
mnlt évbea annyi gabonája sem termett, a meay alul álló gyalog járók kijavítása, illetőleg a között megtámadták, kövekkel a fején nem cBak alkalmával! védelmét és legföképen szavazatát
ayiböl egy pár havi kenyér szükségletet is fedez- város főbb utczaínak megfelelő gyalogjárókkal súlyosan bántnlmozták, hanem még több kós már előre is megnyerni törekedjenek. A tanítók
ni lehetett volna a ma ott áll a lakósság, hogy való beépítése feletti vita vette igénybe. Azon szúrást is ejtettek testén, mi miatt pár nap alatt kérelme jogos és méltányos. Mostani állspotjuk,
sem pénzzé tehető lábas jószága, sem kenyere, nagy érdeklődésből, melylyel e tárgyhoz hozzá a bántalmazott életét vesztette.
még azon esetben is, ha a fenti hírek szerint
A törvényszék Dr. Perjéssy Mihály tör- nyernének elintézést, nemcsak lesújtó, hanem
sem pedig tavaszi vetőmagja nincs s földjeit psr- szólottak és a vita közben felmerült czélszerü
lagul kell hsgyja, minden remény nélkül nézve és üdvös indítványokból reményt meríthetünk vényszéki elnökből, Éltes Zsigmond és Csipkés lealázó is. Megjegyezzük, hogy njra .gyűlésezni
a még szomorabb kilátást nyújtó jövő elé. Ennek arra nézve, hogy ezen minden tekintetben égető Árpád birákból alakult meg; a jegyzőkönyvet felesleges. Elegendő, ha a helybeli tanítói kar
a helyzetnek szoaora következményei meg van- kérdés, ha nem is rögtönösen, de talán a nem Borsai Mór törvényszéki jegyző vezette; a köz- az egylet nevében fölkeresi a kerület országos
nak. A községből már is 47 család vándorolt ki messze jövőben közmegelégedésre meg fog ol- vádat Knörr Ferencz kir. alügyész, a védelmet képviselőjét Ezt a kevés fáradságot föltétlenül
983 taggal, 53 család pedig mintegy 318 taggal datni. A megoldáshoz természetesen idő szük- pedig Bartalis Balázs részéről Dr. Csiky József és azonnal megtenni ne késsenek I A hol pedig
készül a váador botot kezébe ragadni éa tűz- séges, mert a gyalogjárók kiépitését csak ugy éB Gergely Károly részéről Dr. Zakariás Manó idáig gyűlést nem tartottak, forduljanak memohelyét elhagyni, hol egykor jobb napokat élt. lehet véglegesen és a ezélnak megfelelően el- ügyvédek képviseltek.
randum-ivekért a köbölkuti (Esatergommegye)
És ezen nem is lehet esudálkozni azon terhes intézni, ha nem is megelőzőleg, de legalább is
Szakértő orvosokul Dr. Kolonics Dénes és plébániai hivatalhoz s gyűléseiket megtartván,
kötelezettségek mellett, melyek a község elsze< azzal egyidejűleg a kövezetvám és a csator- Dr. Zakariás István körorvosok voltak beidézve. fentiekhez hasonló értelemben járjanak el. További
géayedett lakóságánsk vállait nyomják. Az egye- názás kérdése is düllóre jut
Az eskűdszék tagjai voltak: Biró József, mihez tartáa végeit a deputácziók eljárásának
seknek ugyanis különböző pénzintézeteknél lenBalog Elek, László Lajos, Kálnoky János, Merza eredményeiről egy-egy levelezölapnyi értesítést
A
végleges
megoldásig
is
azonban
elhaálló tartozása 12M39 koronát tesz, s már ez
Rezső, Balog Ferencz, Petres Ignácz. András kér a párkányvidéki tanító egyesület
is oly összeg, mit ha a lakósság összes magán tároztatott, hogy a már meglévő
Lajos, Szántó György stb.
használható
állapotba
helyeztessenel
vsgyona dobra ültetik, sem képes megfizetni.
Miután az esküdtbíróság megalakult a
De ottfigurái az egyesek terhén amellett a küÁltalánosságban még csak annyit jegyzünk vádlottak vezettettek elő és hallgattattak ki, 4 cniknxeredai iparos if}. önképzőkör
lönböző lajstromokban 1900-ról 766 kor, 1901-ről meg, hogy egy pár kérdés elintézése, amiatt kik
ismeretterjesztő összejövetele.
bár a tettességet többé kevésbé beismerték,
8600 korona pótadó; a község mint jogi személy hogy azok nem voltak kellőleg előkészítve és de lényeges
A csíkszeredai iparos ifjúsági önképzőköreltéréssel
adták
elő
annak
körülterhén 2220 korona tartozás; különböző adó- a szükséges okmányok, melyeknek betekintése ményeit s a való tényállást csak a tanuk val- nek folyó bó 18-án ismét ünnepe volt E napon
nemekből as egyesek terhén 1901-ből 2600 kor. Otán a kérdésekben dönteni lehetett volna, nem lomásából lehetett megalapítani, kiknek kihall- délután 3 órakor tartotta saját helyiségében
kátrálék és 8974 korona birtokrendezési költség voltak kéznél, a következő gyűlésre halasztatott. gatása után kiderült, hogy Bartalis Balázs volt a nagy böjtben első, de a téli szezonban már
áll fenn. Ha mindezekhez hozzá vesszük az ez
A kérdések kellő formában való előkészí- az első, a ki Simon Albertet megtámadta s vele ötödik ismeretteijesztő összejövetelét Onneppé
évre előirányzott és már esedékessé vált bason
tését
jövőre nézve ajánljuk a tanács figyelmébe.dulakodni kezdett, de utóbbi erösebb lévén, tette a napot is azon meleg érdeklődés, melytermészetű tartozásokat, könynyeo belátható az
Bartalist a földre nyomta, ez pedig segítségért lyel az Önképzőkör e szerény összejövetelei
oka nemcsak a kivándorlásnak, hanem a teljes
A gyűlés lefolyásáról a következőkben kiáltván, az ott állott Gergely Károly kést iránt városunk közönségének egy része viselmegsemmisülésnek is. Ezekea pedig a helyi tár- tudósítunk:
rántott elő éa Simont több helyen megszúrta, tetik s mely ez alkalommal Is abban nyilvánult
sadalom, mely maga is szegéay, segíteni nem tudTamás Béla h. polgármester a gyűlés megalóla Bartalist felszabadíthassa, a mit ez meg, hogy daczára a rossz és alkalmatlan
hat s itt kell hogy az állam sürgösön intervé- nyitása után előterjesztette a 48—49-es agg hogy
által el is ért és a felszabadult Bartalis egy időnek az Önképzőkör helyiségének nagyterme
aiáljoa a mentés érdekében.
honvédek albumára vonatkozó előfizetési felhí- kővel aztán több ütést mért a Simon Albert majdnem egészen megtelt hallgató közönséggel.
vást s egyben jelentette, hogy a kassza telje- fejére, de bár az ütések súlyosak voltak a
Az összejövetelt mai napon is Lakaţoş
sen ki van merülve. Képviselőtestület utasította sértett még elindult Szeredába orvoshoz; útA székely kongresszus.
a városi taoácsot, hogy mikor a pénztár hely- közben azonban oly roszul lett, hogy czélját Mihály t elnök nyitotta meg. Reá mutatott a
magyar ember egyik kiváló erényére a .lovaSzokatlan élénkség uralkodott e bó 16 én zete megengedi az album megrendelése iránt nem tudta elérni.
giasság*-ra, melylyel kiérdemelte a nyugati
Maros-Torda vármegye székhelyének utciáin. A tegyen uj előterjesztést
Kihallgattatott az után a két szakértő müveit népektől a megtisztelő czimet: .a legszékelységfigyelme osztatlan érdeklődéssel irányult
Rancz Lőrincz, Péter István, Hajnód Já- orvos, kik a halál okául kizárólag a kőűtések lovagiasabb nemzet*. Felemlítette azonban, hagy
Marosvásárhely felé. hol az ország nrai a esélból nos, továbbá
Márton Ignácz és Tamás József bői származott lobos agyhártya gyuladást álla- a nők iránti tisztelet még nálunk nincs olyan
gyűltek össze, hogy as elárvult székelyek ügyét kérései kerültek
alá, melyben neve- pították meg, kizárva azt, hogy arra a szúrá- mértékben kifejlődve, mint a milyen színvonaoltalmakba vegyék. Jóllehet ma még csak a kong- zettek kérelmezik,tárgyalás
hogy a város részére ela- sok folytán előállott nagyobb fokú vérvesztés lon azt látni óhajtanok B mint a milyent a
resszus elókéssitó bizottsága ült össze tanáeakoiáars dott ingatlanok átiratási
illetékéből a rajok esó befolyással lett volna, mert a bonczoláe alkal- nőknek a társadalomban és a családban elfogMarosvásárhelyen, mégis a fogadtatásból és as résznek fizetési kötelezettsége
alul mentesse- mával a véredények dus vérbőséget mutattak. lalt állása és fontos hivatása egyáltalán megáltalános érdeklődésből ítélve, aligha volt kongress- nek fel. Képviselőtestület utasította
polgárkövetel. A nők iránti tisztelet ápolására bivta
ssus, melyet ilyen fontosnak tartottak volna min- mestert, illetőleg a tanácsot hogy aanevezett
A bizonyítási eljárás ezzel befejeztetvén; fel az ifjúság figyelmét s felkérte if}. Botár
denütt, mini éppen ezL
felolvastattak
a
vádlottak
előéletére
vonatkozó
eladókkal kötött szerződéseket a tisztiűgyész
Béla vármegyei levéltárnokot felolvasásának
A délelőtti vonattal érkeztek a budapesti közbejövetelével tekintsék be, a szerződés tar- bizonyítványok, melyek azoknak bűntelenségé- megtartására.
vendégek, kikhez Kolozsvárott aa E. M. K. E. talmának e dologra vonatkozó részéről tegye- ról tanúskodtak, majd az esküdtekhez intézett
Botár Béla a .Női becsületről* tartott
éa E. K. E. kiküldöttei csatlakoztak. Ott voltak nek jelentést. Ebez képest fog azután a kép- kérdések szövegeztettek és olvastattak fel s
igy délután 4 órakor a vád- és védbeszédek eszmékben és gondolatokban gazdag lendületes
az O. M. O. E. résséröl Zseiénssky Róbert gróf, viselőtestület intézkedni.
a replikák vették kezdetüket
felolvasást összehasonlítást tett a női becsüForster Oésa, Bethlen látván gróf, Bánffy Miklós
Sorra került a városi tanács indítványa
gröf. Bajanovieh Sándor, Janeső Benedek dr.,
Knörr Ferencz alügyész részint a vádlot- letet illetőleg a nyugati cziviljzált államokban
Bálás Árpád dr.. Baross János dr. és Buday Barna. a város területén beállított, de már csaknem tak beismeréséből, részint a tanuk vallomásá- és a nálunk uralgó allapotok között s oda konA budapesti székely társaságot Bedó Albert, (lyörffy használhatatlan gyalogjárók kijavítása iránt. ból a bűncselekményt előbiekkel szemben meg- kludált hogy e tekintetben a viszonyok nálunk
Gyula dr., Benedek Elek, Borszéki Soma képvisel- Az indítvány szerint a város a szélköveket, állapítottnak tekintvén, logikus sorrendben mu- még koránt sem kétségbeejtők, mindamellett
ték Az E. M. K. E. részérói Kornisa Viktor gróf. melyeknek nagy része helyéből ki van fordulva, tatta ki azoknak bűnös voltát s kérte az es- azoobao keményen elitélte az utóbbi időben
Sáador Jóasef éa Nagy Károly jelentek meg, mig helyre állíttatná saját költségén, a telektulaj- küdtektől a halált okozó súlyos testitértés bűn- nálunk Is felbuijánzott .aszfalt betyárságot*.
Az éljenzésekkel és helyeslésekkel sűrűen megss E. K. E. küldöttei Feilitssoh Athur báró, Radnóti donosok pedig tartoznának a járdát telkeik előtt tényében való elmarasztalásukat.
szakított szép felolvasást még megtoldotta a
Dessó voltak. Továbbá Martín János, László Oyula, 2 decziméter magasságban apró kavicsos föMindkét
védő
erős
érvekkel
igyekezett
.Hangulat" czimü elmefuttatással. A derék
Fenyvessy Soma, Sárkösy Miklós, Agyagáay Viktor. vénynyel feltölteni. Az indítvány folytán nagyobb és hoszasabb vita keletkezett, melyben kimutatni a szándékosság hiányát, a beszámit- felolvasónak mindkét munkáját éljenzésekkel
Sebeas Dénes és Bedéházy János.
hatlan
állapotot
s
főként
azt,
hogy
sértett
volt
A pályaudvaron HoSbauer polgármester tartott részt vettek Dr. Bocskor Béln, Nagy Sándor, tulajdonképpen a támadó fél s védenczeik osak és tapsokkal honorálta a közönség,
üdvözlő beszédet a város nevében, melyre Bnja- Csedő István, Fejér Sándor, Erős Vilmos kép- jogos önvédelem határain belül követhették el
Tetszésben részesült Karda Lajos szavanovioh Sándor válaszolt az O. M. G. E. nevében. viselőtestületi tagok, kik mindnyájan elismer- a bántalmazást miért is felmentetésüket, leg- lata is, ki Garaynak .Fekete kutya* czimü
ték
hogy
a
jelenlegi
állnpot
tarthatatlan,
a
gyaA beasédek elhangzása ntán az égési kocsirosszabb esetben a 20 napon belül gyógyitható legendáját szavalta el kiváló ügyességgel.
sor a fellobogózott városon keresztül a tóispáui logjárókon még száraz időben sem lehet járni könnyű testisértés vétségebeu való elmaraszA választékos programmnak méltó folyesős
időben
is
inkább
választja
az
ember
az
lakás elé hajtott, á főispánnál egy órakor villástalásukat kérték.
tatása
s ugy szólva fénypontja volt Simó Ilonka
országút
közepét,
kitévén
magát
azon
veszereggeli volt.
pcpdukcziója, ki a .Kaszinóbál Pércsfalván*
delemnek,
hogy
a
jövó-menö
szekerek
által
Ezek
után
az
esküdtek
visszavonultak
s
Megállapították a mai értekezlet tárgysoro- tetőtől talpig befecskendeztetik sárral. E melmajdnem egy órai tanácskozás után vádlotta- czimű monoiogot adta elő. A keresetlen és
zatát és Zselénaski Hébert grófot ajánlották as lett
a gyalogjárók mizerábilis állapota a várost két a halált okozó súlyos testisértés vétségé- mind a mellett választékos modor, a terméelnökségre.
látogató idegeneknek is folyton guny tárgyául hen mondották ki vétkeseknek, minek alapján szetesség, melyekkel a jövőbe bepillantani akaró
Az elóértekeslet tárgysorozata:
szolgál, ezért tehát utasíttatott a tanács, hogy a törvényszék Bartalis Balázst 2'/, és Gergely iQu leánykának az első bálon tapasztalt éle1. Zselénaski gróf elnöki megnyitója.
a gyalogjárók kiépítésére szakértők közrevonáményeit, töprengéseit visszaadta, kezdettől vé9. Jegyzék kiküldése, a társaságok küldöt- sával dolgozzon ki alapos tervezetet és költ- Károlyt 2 évi börtönbüntetésre ítélte, a költ- gig
lekötve tartották a közönség figyelmét És
ségekben elmarasztalta, melyek azonban bebajtteinek igazolása.
ségvetést s egyben jelölje meg azon forrásokat
a tetszés nyilvánításoknak, melyek az előadás
9. Megállapodtak a rendülő bizottaág meg- a melyekből a gyalogjárók költségei fedezhe- hatlanoknak mondattak ki s vizsgálati fogságuk folyamán
is Bokszor felhangzottak, az előadás
alakítására nézve éa a rendező testületek képvi- tők volnának. Utasittatott a tanács arra is, hogy idejét a büntetésbe beszámította.
befejeztével, alig akart végé szakadni.
seletére vonatkozólag.
kapcsolatosan a kövezetvám és a csatoznázás
Két hét múlva iţjra fognak ilyen ismeret4. á kongreaasns sservezetének megállapí- ügyeinek lebonyolítására is tegye meg a kellő A tanítói nyugdíjtörvény revíziója.
terjesztő összejövetelt tartani.
tására.
lépéseket s mindezekről három hónap múlva
A
kultuszminisztériumban
immár
belejezték
Diaz-elnöknek Bedó álbertet. a Székely Egye- tegyen jelentést. Végül az állapotok némi ja- nyugdíjtörvény küszöbön álló revíziójáról való
sülét elnökét jelölték a amely társaság ma kép- vítására elfogadták a tanács fentebbi indítvá- atanácskozásokat
a most Klauzá' tanácsos dolgozik Műkedvelői előadás jótékonyczélra.
viseltette magát, mindenik válaazt egy-egy elnö- nyát és annak minél rövidebb idő alatt való a javaslaton. E szerint
a gyógypedagógiai intéseHajdanában, midőn a színészet nálunk mégrealizálásával megbízták.
köt ia.
lek Unitóit kivették az országos nyugdíj hatás- bölcső korát élte, volt szokásban, hogy egyes
6. A kongraaasua idejének és azerveaetének
köréből
éa
tiszti
nyngdijat
utalványoznak
részükre.
Az építkezési bizottságba megválasztották: A polgári iskolai tanárokat azonban továbbra műveltebb családok tagjai össze állottak és kisebbmegállapítása.
nagyobb társaságok részére nemesebb szórakozni
Lakatos Mihályt és Gözsi Árpádot s egyben is
6. Irodavesetó megbiiáaa.
meghagyják a tanítói nyugdíj mostohább elbázártkörű játék-előadásokat tartottak.
7. Megbiaás aa értekezlet elnökének és a elhatározták, nogy ezen bizottságba szakértőül nása alatt. Úgy értesülünk, hogy a méi leg készítő czéljából
a szokás különösen a mult század végén
rendező bizottságnak legközelebb gyűlés egybe- a helybeli vasúti osztály mérnök kéressék fel. szakember erre nézve még csak utasítást aem dívottEz
inkább, a mely ma már midőn a korszellem
hívására nésve.
Az iparos tanoncz iskola felügyelő bizott- kapott a számítások megtételére. Ugyancsak a
megfelelően képzett éa szervezett
A főispánnál tartott villásreggelin felkössön- ságába beválasztattak: Csedő István és id. Dá- mérlegkészitő szerint biztosra vehető, hogy meg- elóhaladásáaak
társaságok állanak rendelkezésre inkább
tőket mondtak: Zseiénssky Róbert gróf. (lyörffy vid Ignácz; az igazoló bizottságba pedig Fe- marad a negyven éves szolgálati idő. A tanítói színész
csak műkedvelői eWadáakép gyakoroltatik, ftkéat
Oyula, Bqjaaovich Sáador, Sándor Jáaos fóiepáo, jér Sándor és Dávid Lajos.
földek jövedelmét a kataszteri érték kétszeresé- faluhelyeken kfllömbözö jótékonyczélok előmozdíSebestyén Jóssef és Kömóeay József.
Bartók Károly ujon választott polgármes- vel fogják fölbecsülni és a gazdasági ismétlő tására s nevezetesen az óta, hogy népnevelési
Délután négy órakor a vármegyeház nagy- ter szabadságiránti kérvényét a képviselőtes- iskola száz koronás dija is számit a nyugdíjba. ügyünk fokonkint előre haladt s hova-tovább a nép
termében kezdődött a gyűlés, A főispán a vár- tület azon okon, hogy a kért szabadság idő egy A tiszti nyugdíjra számító polgári iskolai tanárok gyermekei közül is minél több alkalmaá elem
megye nevében Udvőslte a megjelenteket. Az nap múlva amúgy is letelik, nem vette tárgya- közt persze nagy as elégüleüenség, annyival ia találkozik a szűkebb köri nyilvános szereplésre.
alispán as elnöki tisst elvállalására Zaelénssky lás alá, hanem utnsitotta a tanácsot, hogy inkább, mert az alkotmányos korszak elején as
Egy ilyen jótékoayczéla műkedvelői előadást
Róbert gráfot kérte fel. Zseiénssky ezt elfogadta Bartók Károlyt távirati uton kérje fel, hogy első állami polgári iskolai tanárok tényleg tisztitartottak Csik-Pállalva községbea is az ezzel
a a gyűlési megnyitotta. A taaáoskosás keidetén az általa irt terminuson az eekületételére je- nyugdíjban részesedtek.
egy egyházmegyét alkot* Delne község alkalmas
dtaaetaCkaek Bedó Albertet, jegysónek Máthé lentkezni szíveskedjék.
Erre a hírre vonatkozólag kaptuk a pár- elemeiből csak nemrég együttesen szervezett
Jósaefet válasstották.
kányvidéki tanító-egyesületnek egy nyilatkozatát, műkedvelő társaság, mely másod Ízben e bó 13-án
amely a fentjelzett kiszivárgott hír kapcsán ujolag este mulatta ha nemes törekvésének szép ered-
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ménjét, miből várakozáson felüli hasznot bizto- ruháinkat megszaggatva s fejűnkre hamut hintve retére vált volna. Nem is sajnáltuk tőle a taphonvéd nyugdija felét a 48-as emlékeket Kegyesított a községi iskola alapjának.
kell bűneinket megbánva, vezekelni. Az előzé- sot. Igen ügyesen és átérezve játszotta Ábra- lettel gyűjtő kolozsvári orsz. történelmi ereklye
A községi iskolásak egy ajtónyílással egy- keny s udvarias rendezőség ugy látszik, mint hám Jula Késza Jutka árvaleány szerepét. Ábra- muzeumnak.
tette Símig Rezső, boav.
bekötött két tágas tanterme szolgált az előadás mindenben, ugy e tekintetben is előzékeny volt hám Anna Borcsa leány, Kerekes Gy.-né Bogár tüzér hadnagy(Jgyanezt
Kalocsáról, kit a muzeum hazahelyiségéül, melynek egyikében a színpad elég s a mulatók részére dispenzácziót eszközölt ki, diné özvegy asszony és Kerekes Krisztina Köve fias irányú működése
Esterházy
csinnal volt felállítva. Ritkaság számba menő mert máskép nem tudjuk elképzelni, bogyau tart- síné, Kondor gszdasszonya szerepeikben talpra Mignel gróf most lapunkfellelkesített
utján is kéri egykori
nagy közönség jött össze a közel vidékről, agy hatott volna ezen oly vie, kedves, kedélyes mulat- esetlen játszottak. A férfi szereplők közül tán bajtársait példája követésére
és arra, hogy alabogy a két tágas terem elégtelennek bizonyait ság a késő vagy kora hajnali órákig.
nem kell emliteuem, hogy Péterffy Árpád tanító pítványokkal es adományokkal tegyék lehetővé
a ballgatik befogadására s többen a folyósóra
A nagy bőgő bugása, a czimbalom vib- vált ki, ügyesen alakította Árva Gyurit miközben azt, bogy anyagilag ia erős vára legyen a muzeum
szorultak.
ráló
hangjai,
a hegedűk dallamos nótája az szép hangján fülbemászó dalokat énekelt. Vára- a nagy idők emlékeinek, mert az öreg katonák
Nem kOnnyü feladattal birkóztak meg a utczán járóknak
elárulták, hogy a városház kozásunkat nagyon ÍB felül multa Bardocz Barabás halandók, de az eszmének OrOkké élni kell és
derék műkedvelők Qéczinek a „Gyimesi vadvirág' szokatlanul kivilágított
szintén a Hudlacsek Janó drotos tóiban, kinek színpadi kell, hogy legyen egy erő* intézmény, a mely
czimt müvében, mely szakavatott erSklöl is a farsangot búcsúztatják. nagytermében
ügyességét igazán bámultuk. Jól begyakorolt az öreg katonák halált megvető törekvése emItt
a
városi
polgárság
mese hfi előadására sok ügyességet kivác; azon- rendezett táncz estélyt, melyre olyan számban totos kiejtése és kitűnő alakításának hatása alatt lékeit fen tartja. A hazafias eszmékért lelkeban a szereplők ügyessége s a rendező avatott- jelentek meg az érdeklődők és a termet annyira Árvamegye egy tót falujában képzeltük magunkat. sedni tudó tanuló fiatalságot emlékezteti mársága minden nehézséget legyőzve a feladatot megtöltötték, hogy mozogni is alig lehetett A többszöri tapsokat nagyon is kiérdemelte. czius 15-e megünneplésére. Arra is kéri őket,
elég sikerrel vezette megoldásra, sőt a csángó
egyáltalán nem volt kilátás. Azon- Urszuly I«tván Pintes István korcsmárost sze- bogy kövessék amaz elveket, a miket minden
szokásoknak s a nyelvbeli sajátságoknak az a sbantánezra
arra
való
a furfangos székely észjárás, mélyesítette, kezébe ugy illett a boros üveg, mint középiskola önképző körének külön-külön megirt
közvetlen ismerete, melylyel a műkedvelők bírtak, hogy minden körülmények
között ne Begitsen az fára a virág. Bálint Gyárfást és Boga Józsefet Végh Bertalan, a ma 90-ik évét betöltött öreg
az előadás természetességével fölényt biztosított állapotokon. Itt is ugy történt,
a táncz kedve- a kovácsmesterségtől pedig elválasztaui valóban ezredes.
némely szakszerű szintársaság előadásával szem- lók ifjabb és öregebb része, mert
hát ilyenek vétek. A szép siker eléréséhez nagyon hozzá— Nyilvános számadás és köszönet
ben is.
is vannak, paktumra lépett egymással B elha- járultak Ábrahám István, Kerekes György, Bálint Csík Lázárfalván f. év február hó l-én tartott
Kellemes meglepetésben részesítette a kö- tározták, hogy felváltva tánczolnak s mig az János, Bálint Gergely. Még egyszer ismétlem, szinielőadással egybekötött táncz-esMIy anyagi
zönséget a szereplők hü jelmeze, melyeket köz- egyik fél a táncz istennőjének áldozott, addig hogy a szini előadás várakozáson leiül sikerűit sikere a következő : Bevétel 73 korona 70 fillér.
vetlenül éppen a gyimesi csángóktól szereztek a másik fél a pipatoriumban nagy mennyiségű és ebben oroszlán része van Péterffy Árpád tanitó Kiadás 63 korona 70 fillér. Maradt az iskola
be, hogy külsőleg is annál jobban megfelelhes- dohány elfüstölésével hajtotta a hasznot a nak, ki nemcsak az iskolás gyermekeknek, hanem javára
10 korona. Felülflzettek: Miklósi József
senek a mese belső tartalmának a különösen a fiuánozminiszternek. A paktumnak azonban a mellett a népnek is taoilója, tehát ipazí nép- 7 korona,
László Imre pénzügyőri szemlész 1
lét fiák közül többen a csángóknak igazi tipikns egyéb következménye is volt. Ugyanis min- tanító. Előadás után táucz következett, mely korona, Udvari
Károly 1 kor. 60 Mér, Bálint
alakjait matatták be.
denki olyan elhatározással ment a bálba, hogy legjobb kedvvel a reggeli órákig tartott. Egy Ignácz, Mózes Dénes, Fodor József pénzügyőrök
kozmási
jelen
volt.
a
mint
meghallja
a
böjtöt
hirdető
éjféli
haA hosszadalmasságot mellőzve fölösleges40-40 fillér, Márton János fővigyázó 1 korona,
nek tartom az egyes szerepek értéket külön-külön rangszót, szépen felpakol és haza takarodik, azt
— A osiksaeredai iparos ifjúsági Lörincz János 40 fillért. — Fogadják a szivei
méltatni, hanem általánosságban kiemelhetem, gondolván, hogy este nyolez órától éjfélig bárki önképzőkör február hó 8-án megtartott táncz- felülfizetők a műkedvelők őszinte köszönetét.
hogy nevezetesen a főbb szerepekben László Pé- is derekasan kttánczolhatja magát. A terv estélyén felüllizettek: Herczberg Rároly 50 kor.
— A háromszékmegyei húsvéti Írott
téi né tanítónő mint Prezsmer Magdolna, Gál Ja- szép is volt, jó is volt, de még is volt egy dr. Kejér Antal 10 kor., Demény Béla 8 kor.
kab, mint Balánka János, Gál József mint ennek nagy hibája, nem lehetett keresztül vinni a sok 40 fill.. Miké Bálint U kor., Jakab József 5 kor., tojásokról én népszokáaokróL A Székely
fia, Balánka Imre, Marusáu Gézáné mint Ba- vendég miatt. Kénytelenek voltak felváltva Lakatos Mihály, Gál Ferencz 2—2 kor. 40—40 f., Nemzeti Muzeum igazgagató-választmáoya még
lánka imréné, Bnttyán Józéfa mint ő>.v. Fábiánné tánezolui és igy mindenki részére csak félannyi Laeziua Károly, Helvig G. János, Dávid Péter a húsvéti ünnepek előtt 6—7 ívnyi, teljedeSántha Péter mint Fábián Gyurka, Bocskor Antal Jutott, mint a mennyit előre kiszámított magá- g—2 kor., Dresznaudt Viktor 1 kor. 40 fill., lemben 8°, alakban kiadja a Székely Nemzeti
mint Prezsmer Péter, Incze Dénes tanító mint lak B ezért, hogy a veszteséget helyre pótol- l'otoezky Márton, N. N., Orbán Misi, Bartha Muzeum Értesítőjének III-ik részét. Az értesíTörpe Csnra harangozó, Zöld Katalin mint Csu- ák a mulatságot reggelig nyújtották. Ez volt Igtlátz, Nzékelyindy Sándor, Michna Rudolf, tőben a Muzeum utolsó 10 évének rövid törráné és Péter Mózes, mint ezeknek Marczi nevű az oka, hogy az éjféli harangszónak nem en- Dóczi Jáuos 1—I kor., Szemerjay Ferencz, ténetén, az 1901. évre vonatkozó kimerítő jeflok, valamint Péter János mint plébános a közön-gedelmeskedtek. A jövő farsangon azonban Kosenfeld Dávid, Pap Domokos, Hzokolay Ist- lentésen és if]. Gödri Ferencz ig. választmányi
elnöknek a sepsiszentgyörgyi református egység tüntető tapsai mellett ügyes alakítással másként lesz.
ván, Mihály Ferencz, Kard a Béla, N. N., Eróss ház régi történetét tárgyaló tanulmányán kivttl
mozdították elé az elöadáa sikerét s aboz elég
Vilmos,
Beoze
Antal,
Weinstein
Zsigmond.
— A mult évi születések, halálo- Simó Gergely, Kaba Márton, Itnecg Márton, meg fog jelenni Balázs Márton kézdivásárhelyi
eredményesen járpltak hozzá Ferencz Jó/.sef,
mint kisbíró, Bnttyán László ás Bíró József, 8ások és hásaaság kötések. A kerületi anya- Balogh Gyula, Balásy Lajos, Páll Jenó, N. N., tanárnak „A háromszékvármegyei húsvéti írott
tojásokról és népszokásokról* czimű, nan
könyvi felUgyeló Csikmegye mult évi népesedési,
mint násznagyok.
halálozási és házasság kötési adatait összeállítván, Merza Gyula, Merza János. Mautner Aladár, gonddal és körültekintéssel irt néprajzi tanalFüggöny legördültével a közönség a ren- abból az az örvendetes téuy körülmény tűnik ki, Cszáka Béla, Borbándy János, Adler István, mánya, melyben részletesen méltatja a húsvéti
dező László Péter tanítót kívánta a podiumon hogy a népesség Bzáma inkább szaporodott mint Nagy Jenó, Lukáts Sándor, Ifj. Botár Béla tojások jelentőségét a nép életében, a háromlátni, kit megjelenése alkalmával lelkes éljenzés psökkent. A azeriut a mult évfolyamán élveszü- 40—40 fill., Trohán Jenó 20 fill. Összes beve- széki tojásokon levő diszitmények és színek
gel jutalmazott.
lelett 1608U, halva 41», összesen 16498. Gbból tői volt 307 kor. 80 fill. Kiadás 134 k. 40 f. értelmét, az irott tojások készítése módját és
Előadás után tánezra penderült a fiatalság volt törvényes 14753, törvénytelen elismeréssel Tiszta jövedelem 183 kqr, 40 fill. Fogadják felöleli a mindinkább feledésbe menő összes
s nagy hévvel rngta a csárdást órákig, a kö- 870, elismerés nélkül 869, a születettek között a mélyen tisztelt felülflzetók a rendezőség há- népszokásokat, melyek a húsvét megünneplézönség éltesebb része pedig a pállalvi jóhii 0 és volt fin 8581, leány 7917. Meghalt férfi (tiu) lás köszönetét.
lésével vannak kapcsolatban. Tartalmaz több
olcsó bor s a garmadával előállított Ízletes étel 6333. nú (leány) 6287, összegen 13030, tehát a
mint 60 húsvéti rigmust, melyekben .a székely
— Segély Szereda városnak. Szereda nép benső vallásossága, a tavasz dicsőítése, fc
pemüek mellett a tánczosokkal versenyt tartott születések száma ai elhalálozások számáuál 3478-al
városnak a fogyasztási adók uláui jövedelmében szabad természet szeretete, a tiszta barátság
az asztali mulatságban.
Palfalvi.
több volt. Házasság köttetett kihirdetéssel 3473, a kurábbi évekhez képest a mult év folyamán
hirdetés aluli felmentéssel 177, nyert meghatalma- 4344 korona 73fillér apadás mutatkozván, ezt és egymás megbecsülése, a nők iránt való tiszzás folytán 8, ösqzesen 8658. A gyermekek val- a/, összeget a város felterjesztésére a pénzügy- telet és gyöngédség, a szülőföld és haza szeKÜLÖNFÉLÉK.
retete, a játszi és soha túlságba nem menó
lására nézve 80 esitben jött létre egyeaség.
miniszter a csik-szeredai adóbivatalná! segély- kötődés és .néphumor" még ősi keresetlen alak— A polgármester ügye. A mint
kép a város részére folyóvá lette.
, ukban maradtak ránk, mint a székely népköl— Bál Szépvizen. Csik-Szépvizen f. bó
tudva van, Bartók Károly nyugalmazott polgár— Nyilvános köszönet. Csik-Szentmik- tészet becses emlékei. A munka csinos kiállímester lett vala annak idején Csíkszereda vá- 10-én fényes bál rendeztetett a Deák-féle ventásban 24 képpel fog megjelenni. Kiállításának
ros polgármesterem megválasztva, A megvá- déglő nagytermében. Terpszikoré bizonynyal lóson f. évi február hó 1-éu megtartott iskolai csinosságáért
a Jókai-nyomda részvénytársaság
lasztott polgármester állasának elfoglalását kü- örömmel tekinte alá helikoni trónusáról a vigadó hármonium alap javára rendezett láncz-estély ó hírneve kezeskedik.
ára 1 kor.;
lönböző indokokból halogatta, mígnem a folyó itjuságra. Volt ám a miben gyönyörűségét lelje. alkalmából felülfizettek Sándor Gergely és Sán- gyűjtőknek 5 előfizetés Előfizetési
1 tisztelet pélhó 15-én összehívott képviselő testületi köz- Bar nem volt tömve a terem, de annál feszte- dor István 5 korona, Kóródi Mihály plébános 2 dánynyal szolgálunk. Az után
előfizetési összeg előgyűlés f, bő 18-ára ujabbi Illés összehívását leuebbül és kedélyesebben folyt a mulatság. És korona, Deák széptizi községi főbíró 2 korona, leges beküldés mellett a könyv portómenteseik
Miklós Gergely birtokos (Szépviz) I kor., Jakab
rendelte el, melynek egyedüli tárgya a polgár- ez adja meg a mulatság igazi magyaros színe- Béla
mészáros (Taplocza) 2 korona 50 fillér, fog megküldetni. Tekintettel arra, hogy a munka
A magyar fesztelen kedélyességgel mulat.
mester eskületétele lett volna. A polgármester zetét.
Csécsi
Gyula körjegyző 1 korona 50 fill. C/.iu- nem nagyszámú példányban fog megjelenni,
A
mikor
megszólalt
a
hegedű
s
a
ropogós
ma
a megjelenésben betegsége miatt akadályozva gyar csárdásra rázendített a banda, a tfizesvérü cziri Ferencz
(Szépviz) 1 korona, Bíró Antal azért az előfizetésre vonatkozó értesítéseket,
lévén, orvosi bizonyítványt küldött és állásá- fiatalság a zene bazditó hangjai mellett lejtve (Szépviz) 1 korona,
Mátbé László közs. tanitó kérjük a Székely Nemzeti Muzenm igazgatónak elfoglalását márczius 1-ére helyezte kilá- mutatá be hódolatát a táncz múzsájának. De (Vacsárcsi) 60 fillér, Kundra János birtokos sága czimére Sepsi-Szentgyörgyre minél előbb
tásba. Habár azonban a képv. gyűlési meghívó baj volt ám az, hogy nő kevés volt s most ez (Szépviz) 50 fillér, Lörincz N. szemlész (Szép- beküldeni. Sepsi-Szentgyörgy, 1902. február 12.
tisztán as eel^uţete| aktusáról şzqlţ, a gyér Úttal a férfiak (egyrésze) árultak petrezselymet. viz) 50fillér, Rácz István (Csíkszereda) 50 fill..Az igazgató-választmány nevében: Ifj. Gödri
számban összegyűlt képviselők indítványozás Az első négyest Ifl pár lejtette. A máso lik né- Császár Joákim mészáros (Szépviz) 50fill., Incze Ferencz, elnök. Dr. László Ferencz, muzeum-ór,
folytán 6 szavazattal 5 ellen a polgármesteri gyesnél betartották a szabályos viszonymenetelé- Julcsa (Delne) 1 korona, Iinecs Róza (Csicsó) 50 . egyzó.
széket megüresedettnek nyilvánították ég aa tţj sek el*). Ezt már 20 pár tánczolta. Nagy élénk- fillér. Leszámítva az estély berendezéséhez megpályázat kihirdetése iránt a vármegye alispán- séggel járták a körtánezokat is, ezek helyett kívántató kiadásokat és költségeket, szép összeg
— Nyilvános számadás. A gyergyóját megkeresni határozták. Ez az ujabb fázisa azonban nem ártana divatossá tenni a magyar jutott a jótékonyczélra. Ezért fogadják a felül- békási magyar olvasókör által saját pénztára
g nolgármesteri állás vajúdó kérdésének. Hogy palotást, süveg tánezot és más régi magyar tán- fizetők és a vendégek a rendezőség hálás kö- avára folyó hó 25-én rendezett estélyen ál
a várost képviselők helyesen jártak-e el — meg- ezokat. Csárdás zárta be a tánezrend első soro szönetét. A fesztelen jókedv is kivilágos virradtig összes bevétel volt 249 kor. 60 fillér, kiadás
bírálják az okosabbak — de hogy betelt raj- zatát. A jó ropogós csárdásokba bele unni se tartolt. Adjon Isten Bok ily kedves összejövetelt 130 korona 30 fillér, maradt tisztajövedelem
tunk az a régi mondás igazsága, hogy a sze- tudtak ifjsink. Hiába I a magyar vér I A szünet mint ez volt Bardoczi János pedig kitűnő boráért 119 kor. 38fillér. Ez alkalommal felUlfteettek:
gényt M ág i? jp^ban húzza, az bizonyos.
slatt étteremmé alakíttatott át a tánezterem. és kiszolgálásáért, hasonlóan fogadja őszinte elis- Simon Márton 5 kor., Urziczián Jánoe 4 kor,,
Doctor utriuaque jurta. Örömmel Étkezés Idnje alatt szép toasztokat hallottunk merésünk és köszönetünk nyilvánítását. Csik- Dr. Feldmánn Fülöp 4 kor., Wivirszlei József
1909. február 3-án. A rendezőség 4 k , Bogdán János, Barthel Gyula, Retesán
vettük tudomásul, hogy Sándor Lászlót folyó és egy gyönyörű duettet, két énekes iljutól, Be- Szentniiklós,
reczki és Benedek Imre tanító növendékektől. nevében Kovács Antal községi tanitó.
Simon (Románia, Aczárój) és Görög György
bó 15-én a kolozsvári Ferencz József tudomány Szünet
gtáq érte e| a vígság tetőpontját. A mu3—3 korona, Nagy Gyula, Drágán Demeter,
egyetemen a jog és államtudományok doktorává latság kivilágos
— Kanyaró járvány Lázárfalván Czifra Manó, Engel József, Bíró Béla éa Mikvirradtig tartott.
avatták fel. Gratulálunk!
Az iskolás gyermekek kö/.ött Lázárfalván a ka- lós Lukács 2—2 kor., Görög Győrgyné Kolaaár
— Anyakönyvvezető kinevezés. A
— Gyászrovat. Özv. Ávéd Istvánné szül. nyaró rohamosan lépett fel, már az első vizsgá- Demeter Sajgó Ferencz, Kábdebó József Bééi
belügyminiszter a csik-szentdomokosi anyakönyvi Császár Krisztina öt napi szenvedés után 06 latnál 49 gyermek találtatolt betegnek,toriért az János, Krusit Todor, Mendel Izsák, Schwarcs
kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Györpál éves korában, folyó hó 17-én reggel 5 órakor iskola bezárása vált szükségessé.
Sutámon, Mendel Mór, Szabó Áron, Barabás
Árpád segédjegyzőt nevezte ki s őt a házassági Gyergyó-Ditróban a halotti szentségek ájtatos
József, Grünberg Jankó, Richter Rudolf, Áron
—
Húshagyó
kedden
rendezett
muanyakönyvvezetéssel és a házasság kötésnél való felvétele után végelgyengülésben megszűnt latságunk alkalmával felülfizettek: Szabó Mik- Samu, Budacker Mihály, Áron JózBef, Zakariás
közreműködéssel is megbízta.
élni. Hűlt tetemeit folyó hó 19-én délelőtt 9 lós, Potoczki Pál 4—4 kor., Dájbukát G. 3 kor. Kristóf 1—1 korona, Puskás Gyula 80 fillér,
— Karnevál vége. Nagyon rövid volt órakor helyezték örök nyugalomra az ottani 40 fill., Jakab Gyula, Potoczki Kristóf, Nagy- Butnar Pompejusz 60 fillér, Czepes Faksán
az Idei farsang. Alig hat hét. Vége is lelt ha- temetőbeq,
Jakab, Lux Sándor, Dresznándt Viktor, Gál Simon 40 fillér, Muntyáu János 60 f., Bardócz
mar, n a g y szomorúságára a mu'alni szerető ifja,
— Színielőadás Csik - Lázárfalván. József 3—3 kor., Albert Balázs, Bokros Endre, József 40 f., Mózes Sámuel 50 fillért Fogadifjabb, legifjabb lelkeknek. Kedden elhagytuk a Folyó év és hó 1-én a lázárfalvi műkedvelő ifjú- Borsai Mór, dr. Fejér Antal, Gajzágó Gerő. ják a nemes szivtt adakozók a magyar olvahnst. Csöndes volt minden, csak a kereskedői ság a községi iskola helyiségében szinielőadás- dr. Guttmann Hugó, Griininger M., Hajnód sókör tisztikarának hálás köszönetét — Csati
körből hangzott ki a vig muzsika szó. Temet- sal egybekötött táuczestélyt rendezett, mely al- Ignáuz, Kozma István, Laczina Károly, Merza József titkár.
ték Karnevált s elsiraUák a tánczolás által ki- kalommal a .Kósza Jutka" cziniü népszínművet Rezsó, Potoczki Péter, Szvoboda József, Tro— Irodalmi értesítő. A Lampel-Wosajtolt izzadság cseppekkel. Batyusbál volt. Fel adták elő Péterffy Árpád tanító vezetése mellett hán József, Veress Elek 2 - 2 kor., Gál Fe- dianer udvari könyvkereskedő czég (Budapest,
terítve a kör s Otthon kávéház összes helyisé a várakozást nagyon felül ma ló eredméoynyel. rencz, Gál József építész, Herczka Gyula, Kö- András-y-ut 31. sz. a.) kiadásában és szerkesz•ében s szervírozva az egyes családok által ösz- Dicsérni nem akarok, de valakinek, illetőleg va< rösy Géza, Jegesi László, Karácso.iy József, tésében Irodalmi Értesítő czimmel aj havi szemle
Bzebordott «telek, has és tésztaneműek. Kapható lakiknek érdemeit eltitkolni bűnnek tartom, éppen Láng Béla, Merzn Gergely, Potoczki Alajos, indult meg, a melynek czélja állandó érintkezés
volt minden, a mi szem szájnak kellemes s a azért, minden nagyítás nélkül elmondom, hogyan Száva József, Tamás Béla, Veress Lajos, t'.r. létesíteni a könywásárló közönség «s a könyvtermet zsúfolásig megtöltő közönség ki is vette folyt le a nevezett estély. A színdarab kitűnően Zakariás Manó 1—1 kor., Szopos Elek 60 fill kereskedelem közölt Az aj lap élénk tartalma,
belőle a részét egy, egész 10 óráig tartó vacso- sikerült. A műkedvelők mindenike saját szere- Fogadják hálás köszönetünket. A kereskedői változatossága éa alapossága a legjobb tájékozrán, melynek végeztével tombola volt, illetve a piével remekelt, de mégis kivált a szereplők kO- kör vezetősége.
tató mindazok számára, a kik a könyvek IrfM
két üveg pezsgő nyeremény tárgy ki sorsolása. zül Drsznly Borbála, ki a tűzről pattant me— Követésre méltó nemes példa. érdeklődnek. A lap képeket és mutattányokát
Konstatálni kívánjuk, hogy a szerencsés nyerők nyecskét oly nagyszerűen adta és a közbeesett Esterházy Mignel gróf, a ma is daliás öreg ka- közül a czég kiválóbb kiadványaiból. Taászer
n«n> ezen két üveg pezsgőtől rngta be. Aztán dalokat kristály tiszta hangjával oly szépen éne- tona, a ki 1848. előtt a hadseregben már főtiszt rovatában a tanszer ipar ujabb féjlödésA Merkezdetét vette a Uncz, de vége nem akart sza- kelte, hogy bármelyik híres színésznőnek dicsé' volt, a szabadságharezot pedig mint huszár szá- teti. Különféle rovatában az érdekeáebd irtlalmi
híreket csoportosítja és Könyvesház czimmel a
kadni, pedig az óra mutató már messze elbaladu
Szedő. zados küzdötte végig, élethossziglan felajánlotta
•) Hát ez miféle csodabogár?
• liMahtUM, a mikor elkövetkezett az idő, hogy
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Ádám Imre jegy tőnek
magyar, léaet, franezia és aagol könyvészeli ditandó ezen ítélet jogerőre emelkedése után
adatokat közli. KölöaOsön ez i rovat az, mely ezen kir. járásbírósághoz 15 nap alatt különStárhegy.
Árverési hirdetmény.
irodalmunkban hézagpótló éa as aj lapaak álta beni végrehajtás terae mellett befizetendő
Az utolsó azó nem önt, hanem engem, mint
H M érdeket ad. Közli az aj lap a zeneművek bebajthatlanság esetén egy (1) napi fogházbün- alaptalanul megtámadottat illet. Az én utolsó
A Csikvármegye magán tulajdonát
bibliográfiáját ia. A ezég kívánatra minden ér- tetéssel helyettesítendő tíz (10) korona pénz- szavaim ezek : Hogy kettőnk közül melyik szerel- képezd s Bélbor község közigazgatási
deklődőnek ingyen megküldi a lapot.
büntetésre, kötelezi a bUnügyi költségek hor- mes az alkoholba, én-e vagy ön, azt Caik-Gyer— Mtllüe-féle kertészeti értesítő dozására, valamint Miklós Denes, Mihály Ignácz, gyóban tudják. Beszámíthatatlan állapotban én határában fekvő Bojtotjános (Stezsia)
éppen most jelent meg és kívánatra ingyen kül- Knlamár József, Bartha István, Szabó Ferencz nem voltam aoba, mint ön, a ki egyebek mellett meghasznált erdőség egyenlő vágás tedetik meg. AMühle Vilmos temesvári cs. éa kir. tanuknak fejenkénti 4 korona költségnek 15 oly állapotban saját fészkét is bepiszkolta. Ha rületekre felosztandó. Az üzemosztály
•dvari mag- és uövénykereskedés által kiadott nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett ügyem van, tisztességesebben elintézem, semhogy I. vágássorozat 7 osztag és II. vágásértesíts valóságos míntakatalogas,a mely rit- leendő megfizetésére.
ön ahhoz hozzá is szólhatna. Ön öcsémnek szavait sorozat 1. rész 4. 5. 6. osztagjában taJelen ítélet jogerőre emelkedése után elferdítvén, valótlanságot állított, melyért a szárkítja párját; kiállítása épp oly Unom, mint elegáns, dasan vaa ellátva ábrákkal és a mi fö: helyben megjelenő Csiki Lapok czimü hírlap- hegyi „ Eözmavelődésiköi a-böl kicsapták. Ez az láltató fenyőfa, akkora évi mennyiségminden szakértelemmel és tannlmányosan van ban vádlott költségén közzététetni rendeltetik. első orrbetörés'. 8 még hozzá elég vakmerő volt ben és méretben, mennyi egy-egy évre
Indokolás.
leírva agy, bogy a laikusnak és kezdőnek nem
öcsémet beperelni. Alaptalan perével elbukott: a tölgyesi erdőgondnokság által törzsencsak ajánl, kenem minden ezikkröl kimerítően
Vádlott tigadásával szemben a tárgyalás ez a második orrbetörése. És ön megfordítva az kinti leszáraozással kihasználásra kijead felvilágosítást; benne van a vetés ideje, a rendén kihallgatott s vallomásaikat esküvel is gazságot t estvéreimen látja az orrbetörést. Ebez löltetik 1902. évi márczius 1-töl 1909.
következő eljárás és ngy a növény, mint a virág megerŐBitett öt tanú vallomásaival bebizonyi nem kell magyarázat. S ezek Is 10—ÍJ éves
leirása, miáltal kitünü ntmntatónl szolgál és né- tottnak látja a bíróság, hogy vádlott 1900. évi korában történtek ? Még mindig lovagiaskodik ? évi április végéig terjedő időre köbmémely kertészeti szakkönyvet fölöslegessé tesz. márczius 28-án magánvádlót azon kifejezéssel Nem duellumozta meg alaposan — saját magát ? ter után 2 kor. 80 fillér kikiáltási ár
Minden kert- és földbirtokosnak ajánljnk, hogy illette, .az olyan pap, ne menjen az oltárra Nénje ügyével se vitézkedjék, mert nagyon sze- mellett az 1902. évi február hó 27-ik
eaea katalógust küldesse meg magának.
a szentséget ne vegye a kezibe, ki egy sze gény igazság, a mit ön védelmez. Most már napján d. e. 10 órakor Gyergyó— Hirdetmény. A csíkszeredai bonvéd gény tanítótól egy szavazatáért 115 forintot csakugyan befejeztem. Különben ia nagyon saj- Tölgyesen a javak kezelöségének irolaktaaya éa legénységi bódéban éveként össze- elfogad, az ur egy disznó ember", mely kife- nálom, hogy szóba álltam önnel és hogy annyi dájában megkezdendő zárt Írásbeli s nyilgyűlendő körülbelül mintegy lOOszekérnyi sze- jezések első része a rágalmazás, m'g azon ki- tintát pazaroltam ilyen emberre.
vános szóbeli árverésen becsáron felül
mét kifavarozásáoak egy évi időtartamra vagyis fejezés disznó, a becsületsértés vétségének tényLászló István.
eladatik.
1901. évi április 1-től 1903. évi márczins hó álladékát képezvén, ót abban bűnösnek kellett
végéig terjedő időre való biztosítása iránt folyó kimondani s az ítélet rendelkező részében megárveréshez venni szándékoHIVATALOS RESZ. zók Ezen
év márczins ;bó 26-án délelőtt 9 órakor a zász- határozott büntetéssel sújtani. ,
azzal hivatnak meg, hogy a közeA
segeavári
m
kir.
állattenyésztési
kerületi
lóalj kezelőiiszti irodábsn árlejtés fog tartatni.
A költségben való marasztalás a bp. 280.
lebbi árverési feltételek, a nevezett kefelügyelőség.
A vállalkozni óhajtók tájékoztatása végett kö- §-ain alapszik.
Szám 80/1902.
zelöség irodájában a hivatalos órák alatt
zöltetik, bogy az ajánlat vagy fnvaronkénti ösz
Az ítéletnek a lapban való közzététele
szegben, vsgy pedig egy egész évi átalány ösz pedig a btk. 277. §-án alapszik.
Az érdemes községi elöljáróságnak. bármikor betekinthetők.
szegben tehető. Az erre vonatkozó részletes felKelt Q y e r g y ó - T Ö l g y e s e n , 1902.
A földmivelésügyí miniszter urőnsgjntél.
Cnikszeredn,
1900.
május
5-én.
tételek, valamint sz ajánlati minta a zászlóalj
Haraschki Róbert s. k tósága 97663—901 sz. a. kiadóit magas rendé február hó 9. napján.
kezelőtiszti irodában a hivatalos órák alatt ngy
létével az állattenyésztés országos érdekeinek
albiri.
délelőtt, mint délután betekinthetők. Óvadékul
Lázár Menyhért,
támogatására, az 1902. évben liöltségvetéi>ileg
nyertes vállalkozó által keresményi összegén'
Sz. 1900. 286/,. "
igazgató.
rendelkezésre
bocsátott
2000000
korona
hitel
lOVs-a letéteményezendő. Csíkszereda, 1902. évi
Másolat felhasználását szabályozni méltóztatván, mihezfebruár bó U-én. A zászlóalj parancsnoksága. Sz. 3921—1901. bftő.
Szám
232-1902.
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tartás és tájékozás czéljaból a vezetésemre bizott
— Hőaökóe hadvezérek. Carlyle mondja
Ó felséga a király nevében I
segesvári kerülethez tartozó Nagy-Küküllő, Ud
jZOI.
egy helyen, hogy a hódítók azok a fajta nagy embeA csikszeredai kir. törvényszék, mint bün- várhely, Háromszék és Csikvármegyék összes
rek, a kik nélkül legkönnyebben ellenue a világ.
községi elöljáróságaival az alábbiakat kívánom
Hirdetmény.
Mert aagy egy tndöa, nagy egy költi a maga kiaszó tető felebbviteli bíróság rágalmazás vétségével közölni.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a
bájában ülve, archimedesi pont nélkül is kimozdít- vádolt Pnskás Tamás ellen folyamatba tett
A felügyelőség saját hatáskörében engehatja a világot helyéből; Spinoza közönyösen esi büntető ügyet melyben a csikszeredai kir. járáscsik-karczfalvi közbirtokosság tulajdonát
szólta gyémántjait éa üvegjeit, mig az egyház bíróság 1900. évi május hó 5-én 1900. 286/s. délyez a hozzá megfelelően felszerelt kérésekkel képező „Csipkés", „Királykút" és „Kecsforduló
községeknek
az
illetékes
vármegyei
állatsz.
alatt
Ítéletet
hozott
vádlott
illetve
ennek
átkait zúdította ellene. Michel Angelo. a ki a világ
leglönaégeaebh képeit éa szobrait festette, négy védője és magán vádló képviselője felebbezése tenyésztési bzabályrendeletekben előirt fajtához kebllkk" majorsági javak folyó hó febnégyszögméternyi kis szobában lakott, de müvei folytán 1900. évi november hó 16-án tartott tartozó tenyészbikákat és tenyészkanokat 10—15, ruár 26-én d. é. 8 órakor 1 évre
az égig érnek. Shakespeare egy rozzant, festetlen nyilvános főtárgyaláson, a melyben dr. Perjéssy különös méltánylást érdemlő esetekben 20'/o ig bérbe adatoak.
asztalon irta Hamletet, talán csakis, hogy pénst Mihály kir. tszéki elnök, mint elnök, Dózsa terjedhető árkedvezménynyel és bárom félév alatti
„Csipkés" kikiáltási ára 100 korona.
keressen és az emberiség monarchája leit. J>e a Kálmán és Geczó Béla kir. tszéki bírók, mint részletfizetés ellenében. Ennél magasabb árked
„Királykút" kikiáltási ára 1000 kor.
vezmény
fent
hivatolt
magas
rendelet
értelmében
hódilók nagysága csak addig tart a mig kezökból itéló birák vettek részt, a vád képviseletében
„Kecskebakk" kikiáltási ára400kor.
ki nem hull a kard. As emberi levékeuységnek magánvádló járt el, vádlottat dr. Nap' Béni lövőre egyáltalában nem adható.
E emi csapásokkal su.tott községek részére,
mindenesetre ez a legbrutálisabb formája a a világ védő képviselte, a jegyzőkönyvet pedig Karda
Árverezni szándékozók kötelesek a
történetnek csak igen kevésszer volt igszán szük- Béla kir. tszéki aljegyző, mint tanácsjegyző ha ilyen irányú kéréseiket az illetékes főispán kikiáltási ár lO'/o-át bánatpénz gyanánt
urak
pártoló
záradékával
ellátva
és
a
löldmiveléssége a fegyveres bősre. A tetterőnek különös vezette, a vád és védelem meghallgatása után
ügyi miniszter nr ő nagyméltóságáboz czimezve az árverezés megkezdése előtt, árverező
magasabb foka díszíti csak a hősöket, hatásuk vizsgálat alá vévén, a következően
nyújtják be a lelügyelőaégbez, ingyenesen adat- birtokossági elnök kezébe letenni.
küjönben nem önmagukból való. És midőn régi
ítélt.
nak ki tenyészállatok.
Egyéb feltételek birtokossági elnökmetaetekról elébünk tűnnek marcsoma alakjaik
A kir. törvényszék a kir. járásbíróság ítéA felügyelőség közvetítésével beszerzendő nél megtekinthetők.
a babérfa árnyékában, vasöltözetük, rettenetes letét a bpr. 554. §-ának 2-ik bekezdése alapnagy csizmájuk, iszonytató kardjuk kezükben, ján annyiban változtatja meg, hogy vádlottat tényéazbikákat és tenyészkanokat a kötségi előlCsik-Karczfalván, 1902. február8-án.
csipkés nagy gallérjuk a fényes vérlen, s mellettük csupán a rágalmazás vétségében mondja ki láróságoknak jogukban van szabadon kiválasztani
as asztalra téve vagy az ágra akasztva a tollas bűnösnek és a becsületsértés vétsége miatt ki- azon tenyészetekben, melyeket részükre ezen Mihály István,
Mihály Mátyás,
sisak, agy éraasük. agy látjuk, hogy egy lejárt szabott büntetést mellőzi és azzal egészíti ki, czélból a felügyelőség kijelöl, vagy pedig a felbirt. elnök.
birt. jegyző.
ügyelőség területén szokott azékely-kereszlnrí
kor lejárt nagy embereivel van dolgunk. Az
[44] l - l
pose, a melylyel ók tartják a kardot, már kiveszett hogy vádlott köteles a magánvádló képvisel- { márczius 1-én), segesvári (márczius 12 én), n/.oni Szám 233—1902.
a világból. As emberiség fejlődése elintézésének tetésére! a felebbviteli tárgyaláson felmerült s (márczius 17-én), uiedgyesi (márczius 20-án) és
jZOI.
az a módja, a melyet ók képviseltek, már lejárta ezennel 15 koronában megállapított ügyvédi csíkszeredai (márczius 28-án) tenyészállat-vásáHirdetmény.
magáL Egy egy korban azükség volt reájuk, nyers dijat magánvádlónak 15 nap alatt különbeni rukon.
erőt éa kegyetlen szenvedélyek összetűzésének végrehajtás terhe mellett megfizetni és a mai
Fennt
hivatolt
read'let
értelmében
azon
Közhírré
tétetik, bogy Csik-Karczmegoldásánál Ilyen volt az a viharos és véres tárgyalás folyamán felmerült 20 korona bűn- községek, melyek tenyészbikáinkat a felügyelőség
borszak, melynek sajgáaa a westfáliai béke idején ügyi költséget az államkincstárnak a fenti idő ulján szerzik be, még azon kedvezményben része- falva község mint erkölcsi testület tucsendesült le. Ennek kornak történetéi olvashatni és következmény terhe alatt megtéríteni, ezt sülnek, hogy a beszerzett tenyészbikák minden- lajdonát képező, s a piacz-téren fekvő
a Nagy Képea Világtörténet moat megjelent 149. azonban vádlott igazolt szegénysége miatt egy- nemű elhullás, vagy kényszer vágás esetére egy Községház" földszinti északi szárnya,
füzetében. A 12 kötetes nagy munka azerkesztóje előre behajthatlannak nyilvánítja.
évi időtartamra az államkincstár terhére, ellenben mely magában foglal egy bolt, 2 szoba,
dr. Mareşali Henrik, egyetemi tanár, a ki egyezerIndokolás.
a községek javára a bevásárlás napjától számítva egy konyha, egy pincze és egy kamara
smind a VIII. kötet irója is. Egy-egy gazdagon
Ugy a mai főtárgyalás, mint a járásbíró- biztosiitatnak.
helyiséget,1902. évi április 24-ikétől
illusztrált kötet ára díszes félbórkötésben 16 kor., ság! tárgyalás rendén is kihallgatott tanuk valTenyészkosok kedvezményes áron való engefüzeteakint is kapható 60 fillérjével. Megjelen lomásával beigazolást nyert, hogy vádlott, 1900. délyezése szintén a felflgyelőseg ulján, de min kezdőilöleg 3 egymásután következő éyr§
minden héten egy füset. Kapható a kiadóknál évi márczius 28-án maşânvădlot „az olyan pap den esetben a miniszter ur ő nagyméltóságáboz folyó hó február 25-én d. e. 8 órakor
(Révai Teatvérek Irodalmi Intézet Részvénytársa ne menjen az oltárra es a szentséget ne ve- czimezve kérelmezendő és megjelölendő az óhaj haszonbérbe adatik.
aág Budapest, VIII., Üllői ut 18. sz.) s minden gye a kezébe, a ki egy szegény tanítótól egy tott kedvezmény nagysága, valamint a kívánt
A bolt, egy szoba és egy pincze
bazai könyvkereskedés utján havi részletfizetésre is. szavazatáért 115 frtot elfogadott, az ur egy kosok, színe és fajtája.
klltön kikiáltási ára évi 400 korona, egy
disznó ember* rágalmazó kifejezéssel illette s
A baromfitenyésztés czéljából plymonth és
minthogy vádlott, kinek a ténybeli állítás va- langsban kakasok osztatnak ki, de csak oly szoba, egy konyha és egy kamara külön
N Y I L T T É I.»)
lódiságának bizonyítása a btk. 268. $. 5. pontja községbe, bol az összes tenyésztők elhatározzák kikiáltási ára évi 100 korona.
Árverezni óhajtók kötelesek a kiMásolat. alapján megengedtetett, az általa állított azon magukat ezen tenyésztési ág ueinesitésére és i
1900. 286/,. ügyszám.
tény valóságát, hogy magánvádló egy tanítótól
faj-kakasokért cserében felajánlják jelen- kiáltási ár 10°'«-át bánatpénz gyanánt
Ó felsége a király nevében. szavazatáért 115 frtot fogadott volna el, a fel- kapandó
legi közönséges kakasaikat.
az árverés megkezdése előtt, árverező
A csikszeredai kir. járásbíróság, mint bün- adott éB a mai felebbviteli tárgyalás rendén
Végül községi mének ugyaocsak kedvez- elöljáróság kezébe letenni.
kihallgatott
tanuk
által
igazolni
nem
bírta,
mert
tető bíróság rágalmazás és becsületsértés vétményes áron osztatnak ki, részletfizetés ellenében
Egyéb feltételek az elöljáróság utján
ségével vádolt Puskás Tamás elleni bűnügyben csupán <tz nyert igazolást bogy magánvádló mindazon községeknek, melyek ezek iránt a
közbejárásra
kérte
Kovács
Antal
tanítót
s
hozzáa Gergely György magánvádló által emelt vád
megtudhatók.
felügyelőség
utján
a
minisztériumhoz
folyamodnak.
fölött a csikszeredai 1900. évi május hó 5-én tartozóit B ennélfogva az OIBŐ bírói ítéletnek
Figyelmeztetem végül az elöljáróságokat,
Csik-Karczfalva, 1902. február 8-án.
Jakab János jegyzőkönyvvezető ée. Györgypál a rágalmazás vétségé re vonatkozó része hely- bogy az ezen felügyelőség által kedvezményes
ben
hagyatott
mert
azaz
állítás
kétségtelen,
Mihály Mátyás, Bartalis József,
Domokos védő részvételével megtartott nyiláron
kiosztható
bikák
és
kanokra
eső
költségjegysö.
biró.
vános tárgyalás alapján, a vád- és védelem olyan, a mely valósága esetén magánvádlo ellen hitel mludössze 8(600 korona, holott a mult évben
bünvédi eljárásnak alapját képezi.
meghallgatása után következőleg
hasonló czélokra több mint 100000 korona állott
Ítélt.
A becsület vétségért kiszabott büntetés rendelkezésre tehát valószínűleg csak azon kéréPuskás Tamás vádlottat, a ki Gergely azért volt mellőzendő, mert a rágalmazás és sek lesznek teljesitbel.dk, melyek már január,
György sérelmére elkövetett rágalmazás (btk. becsületsértő kifejezések egy akarat elhatáro- február, legkésőbb márczius hónapok folyamán
258. §.) s becsületsértés (btk. 261. §.) vétsé- zás cselekményei s a becsületsértés a rágal- beérkeznek.
Segesvár, 1902. január hó B én.
gében bűnösnek mondja ki s ezért elítéli a btk. mazás vétségébe beleolvad.
Jó minőségű és kitünó ixA
Tekintettel vádlott büntetlen előéletére,
238. §-a alapján tekintettel a btk. 92. §-ára az
Szász István, felügyelő.
szöllőbor (mult evi termés)
felhevült
kedély
állapotára
és
terhes
családi
1892. évi 27. t-cz. 3. §-ában felsorolt czélokra
Laptulajdooos:
kapható
16 és 18 forintjával
fordítandó ezen ítélet jogerőre emelkedése után viszonyaira, mint enyhitó körülményekre, miszemben si.lyositó nem forog fenn, a bíGTÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSE.
ezen kir. járásbírósághoz 15 nap alatt külön- vel
hektóliterenként.
Megrenróság
a
btk.
92.
§-ának
alkalmazását
helyesbeni végrehajtás terhe mellétt befizetendő s nek találta.
deléseket elfogad és a legbeh^thatlanság esetén három (3) napi fogházköltségre vonatkozó intézkebüntetéssel helyettesítendő harmincz (30) ko- dés ésA abűnügyi
rövidebb idő alatt eszközöl
képviselői díjnak megítélése a bpr.
rona fö és egy (1) napi fogházbüntetéssel he- 480.,
illetve
489.
g-án
alapulnak.
Györgyjakab Márton utóda,
igen szolid kivitel külföldi gyártlyettseitendó tiz (10) korona mellékbüntetésre,
A kir. törvényszék Csíkszeredán, 1900. mány 2 ablak 1 ajtó drapériával
DRESZNANDT VIKTOR
a btk; 261. g-a alapján pedig elitéli az 1892. november
16-án.
évi 27. t-cz. 3. 9-ában felsorolt czélokra forés
1
zongora
szabad
kézből
eladó.
Csíkszeredában.
Beöthy s. k.t Tudakozódni: Adler Józsefinél, Csík*) As e rovatban kMwtekéit aa aláíró felelős. Dr. Pérjéssy s. k.,
elnök.
jegyző.
szeredában.
pj

Természetes bor!

Egy szalon berendezés

Február 10.

C S Í K I
8z. 667-902.

Yercss Sándor dr.

Pályázati hirdetmény.

Gyergyó- Szentmiklós községben üresedésbe jött községi jegyzői állásra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom mindazokat, kik
ezen 1600 korona évi fizetéssel javadalmazott
jegyzői állást elnyerni óhajtják, hogy szabály
szerűen felszerelt pályázati kérésüket hozzám
folyó évi február hó 24-ik napjáig annál
biztosabban adják be, mivel később beérkező
kéréseket nem fogok figyelembe venni.
Gyó-Szentmiklós, 1902. január 29.
Dr. Lázár János,

fogorvosi műterme

néhai Lázár Domokos örökösei házában
az emeleten
[4] 7—10
renétte» naponta V»2-tâl 4-ig.
Csik-Dánfalva
232 szám.
kj. 1902.

község elöljárósága.
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Árverési hirdetmény.

8-8

k.i.

Alolirott községi elöljáróság részérói közhírré tétetik, hogy a Madaras Il-ik részben lévó
s Csik-Dánfalva község tulajdonát képező majorsági javak a folyó év marosias hó 8-án
reggel 8 órakor Csik-Dánfalva község házánál
megtartandó nyilvános szóbeli árverésen 1902.
év április hó 24-étól 1903. év április hó 24-éig
teijedó egy évi idő tartamra a legtöbbet Ígérőnek
haszonbérbe adatnak.
Erre az árverezni szándékozók oly hozzáadással hivatnak meg, bogy az árverés meg.
kezdése előtt a kikiáltási ár lOtys-át bánatpénz
gyanánt kötelesek lefizetni s mely báuatpénz
a haszonbérlő által a haszonbér összeg 10"/o-ra
ki egészítetvén a haszonbér második részletére
betudva visszatartatik.
Az árverési feltételek a hivatalos órák
alatt a körjegyzői irodában tekinthetők be.
Kelt psjk-Dánfnlván, 1902. február 10-én.

főszolgabíró.

Szám 12)28—1901.
tlkkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.

L A P O K
Ss. 459/902.

6. uátL
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Pályázati hirdetmény.

A kászon-alcsiki járásban Kászon-AltizFeltiz és Impér községekből álló köijegyzői
körben Kászon-Altiz székhelylyel rendszeresített segédjegyzői anyakönyvvezető helyettesi
állás lemondás folytán megüresedvén: arra
ezennel pályázatot hirdetek.
Javadalmazása:
1. A községektől
200 kor.
2. Anyakönyvi teendőkért államsegély 400 kor.
Felhívom mindazokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt
kérvényeiket hozzám bezárólag folyó évi február hó 20-ig annyival inkább adják be,
mivel a később érkező kérvények figyelembe
nem vétetnek.
A kászon-alesiki járás főszolgabírója:
Csik-Szentmárton, 1902. január 27-én.
Bartalis, főszolgabíró.

Faeladási hirdetmény.

Országszerte elismert, erős csosta
gyorsfejlődésü és edzett elsörendt

Magyar biUk

kiválóan tiszta esiruképes és olosó
oberndorfl [aej 3-0
50 kilón felUl minden mennyiségben
kapható

Ghr. Teleki Árvád nr

drusót uradalmában o. p. Konm

ioooooooooonwooooooooooe
F. 8. WEBSTER CONPANY BOSTON
világhírű

REMINGTON

Csikvármegye közönsége tulajdonát kéA csíkszeredai kir. törvényszék mint telek- pező Gyó Felső-Tölgyes Il-ik határ részében
irógépkellékeinek, a. m.: festékkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-Mindszent fekvő .Uz' és „Veresvizvölgyi" erdőségeiben
szalag, festékpárna, szénpapir(carközség végrehajtatónsk Nagy Dénes végrehajtást 1050.05 k. holdon megbecsült mintegy 77913
bonpapir) továbbá bélyegző festékszenvedő el'eni 219 korona tőkekövetelés és já- tömör köbméter gömbölyű luezfenyó haszonfa
párna gy ártmányaigak kizárólagos
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai és mintegy 42377 tömör köbméter gömbölyű
elárusítói.
kir. törvényszék területén levő Csik-Mindszent
A SZABADALU. ITATOSKÓ
község határsn fekvő a csík-mindszenti I. Bész jegenye fenyő haszonfa és mintegy 109125 töszabadalomtul&jdonos&L
754. számú tjkvben A f 1. rendszám 109. hrsz. mör köbméter, külön nem választékolt, gömA WASHINGTON MULTYCOPIST
szántóra 36 korona. 2. rendsz. 421. h'-sz. szán- bölyű bükk-, mű- és tűzifának az 506G5/1900.
amerikai sokszorosltókéssQlék egyedtóra 12 korona. 3. 1696, 1560. hrsz. szántóra számú magns miniszteri rendelettel zárt írásárusítói.
6 korona. 4. rendsz. 1884. hrsz. szénlóra 4 kor, beli tyánlati versenytárgyalással egybekötött
Az „AUTOU ATIK-C YCLOSTYLE"
nyilvános
szóbeli
árverésen
egyszerre
való
elönműködő sokszoritókésíOlék lerakata
5. rendsz. 1951. hrsz. szántóra 11 kor. 6. rendsz
A „MIMEOGRAPH"
1969. hrsz. szánlóra 9 korona. 7. rendsz. 2047 adása engedélyeztetett.
Kikiáltási
ár
237870
korona
90
fillér
azaz
Edison rendszerű sokszorosltókéssQlék
hrsz. szántóra 9 korona. 8. rendsz. 2367. hrsz.
Arpa Lajos s. k.,
Antal Gergely s, k„ szántóra
lerakata.
kétszázharminczhétezernyoluzszázhetvenkilencz
12 korona. 6. rendsz. 2490. hrsz. szánkörjegyző.
bíró.
Az amerikai „STAR" lratkapcsold
tóra 6 korona. 11. rendsz. 2675/:. hrsz. szánlóra koron» és 90 fillér.
jerakata.
Az árverés 1902. évi február hó 22-én
12 korona, 12, rendsz. 2611. hrsz. 8/ánlóra 5 kor.
Sz. 317-1902.
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A szabadalmazott
17. rendsz. 3644., 3645., 8646. hrsz. szántóra d. e. 9 órakor a megyei magánjavak igazga„UNIVERSAL"
63 korona. 18. rendsz. 4257. hrsz. szántórá tójának a Vármegyeházán lévó helyiségében fog
másolólapok egyedárusltói.
15 korona. 10. rendsz. 4644. hrsz. szántóra megtaftatnl.
A szabadalmazott
Káazon'Impér közbirtokossága kög 4 koroná. 20. rendsz. 4657. hrsz. szántóra 8 kor.
„RECORD"
Árverezni szándékozók felhívatnak, hogy
lcvélrendezőés lerakómappik egyedhirré teszi, hogy a tulajdonát képező
a
kikiáltási
ár
10"/
-át
bánatpénz
gyanánt
az
0
21. rendsz. 4944. hrszám szántóra 6 korona.
árusitól.
„Répáti — Báthory" égvényea savanyu 22. rendsz. 5068. hrszám szántóra 10 korona árverező bizottság kezéhez betegyék, Írásbeli
A szabadalmazott
éti gyógyvíz forrást tartozékaival együtt 23. rendszám 5098. hrsz. szántóra 9 korona zárt ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árSZABÁLYOZHATÓ TINTATARTÓK
lerakata.
1902. évi juüus 37-től kezclödóleg 1902 25. rendsz. 286/:., 287. faház és kertre 320 kor. verés megkezdése előtt nyújtandók be, szintén
összegű bánatpénz, vagy megfelelő értékű
Állandó nagy raktár:
április 1-én d. e. 8 órakor Kászon- 96. rendsz. 9044/(. hrsz. szántóra 12 korona fenti
CYCLOSTYLE és MIMEOGRAPH
rendsz. 4663*/>. hrsz. szántóra 10 korona, óvadék képes értékpapír melléklendő.
Impér község házánál egymásután a27.esik
(Gcstetner-féle I.)
Az ajánlatban a vételár számokkal és bemindszenti I. B. 925 sz. tjkvben A f
viaszpapír (stencil) és festékekből.
követkegő ti? ívre, haszonbérbe ad,
2. rendszám 2518. hrsz. szántóra 7 korona. tűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő,
IRÓGÉPASZTALOKBÓL.
Kikiáltási ár 4000 korona, melynek 3. rendszám 3213. hrsz. kaszálóra 7 korona. hogy njánliittevó az árverési és szerződési felCYCLOSTYLE NYOMATÓ PAPIBtételeket ismeri s magát azoknak feltétlenül
BÓL.
l O V á t árverezni szándékozó az árverés 4. rendszám 3276. krsz. kaszálóra 2 korona. aláveti.
MÁSOLÓ (copier) KÖNYEKBÓL.
megkezdése előtt készpénzben, vagy el 5. rendszám 3285. hrsz. kaszálóra 12' korona,
Az
árverési
éa
szerződési
feltételektől
elHAJLÍTHATÓ ACZÉLVONALZÓK
fpgadható értékpapírokban a bizottság a csík-mindszenti I. R. 1047 sz. tjkvben A -f- térő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el
Különleges irodai felszerelés és
I. rendsz. 3333/,. kaszálóra 46 koronában ezennel nem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe
kezéhez letenni köteles.
csikkekből.
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és bogy nem vétetnek.
VILLANYLÁMPÁK
Az árverési feltételek a körjegyzői a fennetib megjelölt ingatlan az 1902. évi mirciius
mindig készletben.
Az árverési és szerződési feltételek valairodán megtekinthetők.
hé 4-ik napján délelőtt 9 érakor Csík Mindszent
Mind esen oaikkeket raktáron tarmint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok
községházánál
megtartandó
nyilvános
árvetésen
tom éa • budapesti árak sserint
K&szon-Impéren, 1902. február 1-én,
nálam
kaphatók.
a megállapított kikiáltási áron alól Is eladatni fog. a magánjavak igazgatói hivatalában a hivatalos
órák
alatt
megtekinthetők.
Pálffy András,
Balázs Sándor,
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatTeljes
tisztelettel
Csikvármegye magánjavainak igazlanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az
jegyző.
bírt. elnök.
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓ0A,
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1881. évi LX. t. ez. 42, S ábán jelzett árfolyam- gató tanácsától
Dremiiát Viktor, Csibiereti.
Csikszeretlán, 1902. évi január hó 27-én.
Szám 1240/1901.
(4711—1 mai számított és az lbel. évi november hó 1-én
3333. szám alatt kell igazságügyminiszteri ren- Beoze Antal,
Mihály Ferenoz,
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpaalispán, olnOk.
jcpy/.ö.
Alulirt kiküldőit bir, végrehajtó ezennel pírban a kiküldött kezében letenni, avagy 1881.
közhírré teszi, hogy a budapesti kereskedelmi LX. t.-C7. 170. J-a értelmében a bánatpénznek
éa váltó kir. törvényszéknek 1900. évi 22481. sz. a bíróságnál elölegea elhelyezéséről kiállított
végzése folytán Keicb Mór budapesti ügyvéd szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
7ÜÚ- p-Sücí
ElÁrak 100 ETáltal képviselt Steinbincb Ármin budapesti czég
Csik-Szereda, 1901. évi deczeffiber 18-án
literaBil folyaaBorok üvegekben Uttr Mtff^
tolni
végrehajtató részére Potsa Sándor végrehajtást A kir- törvényszék, mint telekkönyvi hatóság
Fehér borok
szenvedő ellen 340 kor. 88 fillér küvelelés s jár.
frt
hordókban.
frt ki frt kr
árak Üveggel.
Gecző Béla,
iránt erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás
56 30
189ÍI Szászsebes!
18—2011890 Pecsenye bor.
[4v] 1—1
kir. trvszéki biró.
folytán alperestől lefoglalt és 660 kor. becsült
65 35
1897 Szászsebesi
23,— 1893 Rózsamáli
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1900.
189(1 Szászsebesi
Leányka
65
25.Szám
130/90».
[48]
l
l
évi V. 92710 sz. végzésével • további eljárás elreo
1895 Szászsebesi
66-35
25-26 1889 Tramini.
végrt-b. *
deltetvén, annak az alap és felülfoglaltatók követe1893 Szászsebesi
66-85
26-27 1890 Rizlingi
lése erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot
1893 Házi Jegy
66-35
2 8 , - 1890 Muskatály legfinomabb. .
nyertek volna, Csik-Gyimesbükk község házánál
66—35
Régiebb évfolyamok
28-35 1893 Burgundi . .
leendő megtartására határidőül 1902. február
Budai sashegyi
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel
1893 Kükiilló menti
70
30.—
22. napján délntán 8 órája kitüzetik, a mikor közhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény- 1890 Csemege bor . . .
Carbeuet noir.
40.a bíróilag lefoglalt ingók és pedig: vadász fegyver széknek 1901. évi 10515. polg. számú végzése 1890 Muskatály legfinomabb .
Vörös bor
55
45.—
és táska, házi bútorok ía könyvek a legtöbbet folytáo Dr. Nagy Béni csíkszeredai ügyvéd tö
1889 Szásssebesi pecsenye bor
40 — 1889 Rácz ürmös (Wennuth). , — 65
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén meggondnoknak Beris Blum csik-gyimesi Iakós 1889 Rizling legfinomabb
Aszú finom.
90 - 5 6
45.vagyonbukott elleni esőd ügyében elrendelt csőd
becsáron alul is el fognak adatni.
1889 Leányka . . . .
45.45.Felhívatnak mindazok, kik az elárvere- leltározás alkalmával felvett és 3111 kor. 33 fillérre 1892 Tramini legfinomabb .
Aszú finom
90,zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö- becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. törvényA* Arak 8xász-Sebe*en 3 havi
szék
1902.
évi
1165.
polg
száma
végzésével
a
1893'
Burgundi .
55.— váltó mellett értendők, vagy késxpénx
vetelését megelőzd kielégítéshez jogot tartanak,
további
eljárás
elrendeltetvén,
annak
az
alap
és
55.— fizetetténél a taámla keltétől 30 nap
amennyiben részükre s foglalás korábban esz1893 Rózsamáli
felülfoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben
közöltetett volna éa ez a végrehajtási jegyző- azok
alatt 2*lo lenzánittás mellett.
Vörös
borok
kielégítési
jogot
nyertek
volna,
Csik-Gyikönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen- mesen Deáky János (tímár) féle bolti helyiségben
Rcndclményeket kAs vetít:
hordókbuu.
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt kikül- leendő megtartására határidőül 1902. évi február
35.—
Erdélyi
vörös
GYÓRGY1AMB
MÁRTON UTÓM,
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be- hó 26-án és következő napjai dslelötti 8 óraja
45.Carbenet noir
Csiksisredában.
jelenteni el ne mnlaszszák, mert külőuben csak kitüzelik, a mikor a bíróilag lefoglalt illetve lel35,—
Háez ürmös
g vételár fölöslegére lógnak utaltatni.
ározott ingók és pedig: bolli áruezikkek, édesített
Kelt Csíkszeredán, 1902. évi január bó 27-ík italok stb. tételeukint, esetleír dsrabonkint is i
napján.
Keresztes Gyula, legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szűk
ség esetén becsáron alul íb el fognak adatni.
kir. blr végrehajtó.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL

Árverési hirdetmény.

Csik-Csekefalván a község házával átellenben fekvő
[bij 1-1
2000 koronáért jutányos feltételek mellett eladó. Bővebb felvilágosítást ad: Tamás Péterné szül.
Katona Borbála Csik-Csekefalván.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö'
vetelését megelőzd kielégítéshez jogot tartsnak
amennyiben részükre a foglalás korábban esz
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelei
léseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül
dőltnél irásbsn beadni, vagy pedig szóval be
elenteni el ne maiasszák, mert különben csat
vételár fSIOslegére fognak utaltatni.
Kelt Csíkszeredán, 1901. évi november h<
26-ik napján.
Keresztes Gyula,
kir. bírósági végrehajtó.
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CSAKIS LEGÚJABB DIVATÚ CZIKKEK.

• - Elv mindig kevés haszon, nagy forgalom!

HEZSO

I
/Ttv

tetemesen leszállított áron árusítok,

— i - j Elv mindig kevés hasion, nagy forgalom! S—I—Í*-—
••XXXXXXXXXXXXXX)tC|XXXXXXX)OCXXXXXX##

V a d á s z , Icerélcpájr é s s p o r t czUzlsels.

-A.Z1 e l i s m e r t íeg-Jototo é s l e g r l s i t ü . n . ő ' b ' b

— Szolid kiszolgálás!Árjegyzék
Szabott ár, ingyen
vidiki megrendelések
pontosan teljesíttetnek.
és bérmentve.

Aczél e k é k

Rét moha, tagozott és
diagonal

és K Ö N Y V K E H E S K E I ) E S .

Cséplőgépek

2

- MLX*"™
B o r o n á k
Gyűrűs és sima aczél lemez, fóldi hengerek,
A g s i s p l a vet<?gépe&e
A r a t ó - g é p e k

/(fv /ftv /(TCSAKIS
v
LEGÚJABB DIVATÚ CZIKKEK.

KÖNYVNYOMDA

O W

Mivel már eddi" is volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid
áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg
fog tisztelni lieeses látogatásával és személyes meggyozodest szerezni állításom valódiságáról.
A nagy érdemű közönség szíves pártfogását kérem mély tisztelettel
Székelyhidy
S á n d o r
[314] 8
női és férfi divatüzlet!', Csíkszereda (Hutter szállodával szemben).

sárczipők, sétabotbk, utazó czikkek, kocsitakarók angol
plédek, legfinomabb szappanok, illat és pipereszerek.
BelfOldi, angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású,
kézzel varrott czipők, elsőrendű budapesti czipészniestertö).

/ţţv /jţv /(ţ\ /ft,

h--^—

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becsesi figyelmébe
ajánlani, bogy Üzletemben minden árut — az áruezikkek tulhalmozottsaga miatt

ELSŰREMOO URHNVAT, KALAP, CZIPÖK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET
EOZtOSSTÁS Mátyás király tér 12.
Ajánlja dus választékban raktáron lévő czikkeit u. m.:
Ingek a legjobb franezia szabás szerint, gallérok, kézelők,
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jiigerféle alsóruhák.
Legdivatosabb nyakkendők, mindenemu keztyük, esőernyők,

ţj

8. szám.

L A P O K

szabad, uj Kcnögyüriivel ellátott görgős
csapágyakkal kézi-, járgány- és gözitaj:ásra

fűnek herének,

Szénagyüjtök ós arató gereblyék, Síénafurditók

Szaüafl.-aszaló készület « ^ r

S©e és gyümölcs snjţQfe,

Q-yü-Daölcs é s s z ő l ő z i i z ó l s
és i.otryón.oizsoi.-.k.
Önműködő szabadalmazott szölö fecskendő

M8T?J?KQÍÍIA

J á r g á n y o k
- i n . l t i>ofoKri»rtivi,

V O I l ö ;

m

Legújabb gabona-tisztitó-rosták,

Tormáncs és vórtotü pusztításra,

TRIEUREK ÉS KŰKORICZA MORZSOLOK,

Szállítható takarék tűzhelyek

Szecska vágók, darálók répavágók

Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók,

|:u]2 m

VII linii í ni iniiiilen m;is fujta gazdasági gépeket legújabb szerkezetben ké/itenek és s/.állitmmk

^£©-37"fsLla-rt!hL I P l a . . é s

T á i s a

c és kir. biz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vasliámorniüvek

Aiap. 1872.

750

BÉCS, III Taborstrasse 71.

munkás.

Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállitásokOn.

Kés/.l' lái-,t'.uvz«'-k és számos rlisinoró Irvél injjyn.

,CSÍKI LAPOK"

IÍIADÓIinrATALA.
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét felhívni a piacz-utciában,
SZOPOS BENI házában levó minden igényeket kielégitóleg berendezett

Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel
elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszkozlöm.
Raktáron tartok mindenféle rugányos divánokat 40—200 koronáig és
garnitúrákat; ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron,
mint bármely nagyób városban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak.
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre,
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom.
Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába ajánlva maradtam
Kiváló tisztelettel B á j e r F e r e n c z , n y e r é s é s k á r p i t o s
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Csíkszereda, piacz-utczában.

T. Bájer Ferencz urnák Csíkszeredán. Tisztelettel értesítem. Ijony uz ön úllul készttetett Lszterházy hajtókocsi upy kQlsü csín, mint jósáK lekinieiélien teliesen kilopistulun.
Úgyszintén a kocsifödéllcl és szánjavitássul teljesen meg vagyok elégedve. ilinélfoevii iiimikiiit
bárkinek ajanlhatom. Cslk-Szcnt.náriou, 1901. deczcmber
Bartalis Ágost, rösz„lSul,nó.
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Els/va.ptrrog'el
férfljsza."bó-"üzlete

flók-üzlete Csíkszereda, vár uteza 258 szám
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Ajánlja dúsan felszerelt raktárát bel- és külföldi szövetekből mérlékutáni elegáus I»

URI-RUHA

I

elkészitesére. KtJvezó összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon
• kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15—20"/u-al
- leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak, szállítok:
40 —50. korona.
I
1 zakó-öltöny finom seviot szövetből .
48—tiO korona.
1 zakó-öltöny finom kamgarn szövetből
5(i—G8 korona.
1 zakó-öltöny finom angol szövetből
1 zsaket társalgási öltöny finom kamgarn szövetből 55—70 korona.
C5—90 korona.
1 szalon-öltöny finom kamgarn szövetből. .
1 Ferencz József kabát öltöny fekete, szürke- és
I
70-90 korona.
kék, finom angol szövetből
1 finom téli kabát . . .
35—55 korona.
4
1 finom téli kabát angol szövetből .
00—95 korona.
1 nadrág finom szövetből . .
12-18 korona.
1 nadrág finom angol szövetből
l
16—22 korona.
MT» 3 - ó t é . l l é . e I c l f o f f á e t a l a a .
felvitelért.
"Mm
Gyors kiszolgálás.
Ver.enynelkflli árak.
Kiváló tisztelettel

Í
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Brassóban

196—38

Hauptvogel Ferencz.

Van szerencsém a nagyérdemii közönséget értesíteni, hogy temetkezési
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően

Ml

M*
M
M

Nyerges és kárpitos üzletemre

[2] 8 - 1 0

Ké|ivis<-|<ik és viszont í-huusitük krivsU-tiu'k.

I

Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget teliessek, a ravatalok
felállítására, szoliák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló összes munkák
elintézésére helybeli lakós SZOl'OS DOMOKOS urat vettem fel, ki a gyászoló
feleknek éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll.

Temetkezési intézetemnél főelvem a jutányos és pontos kiszolgálás.

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok.

100 iliifob íjjiiisxjctfiités in/oiiiliilrii készen . . .
,'i frt .10 l;r.
1
hxuUuj frlirot, ti ronţ/ w//i/ JvUvle bvtiU'vt 1 „ íiO „
A nagyérdemii közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását kérve
mély tisztelettel

[•jr>H] 7—12

M e r z a

Rezső,

M

M

»

I
|

alakítottam át.

Temetkezési intézetemben elvállalok temeteséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig.
— M i n d i g d.m.3 T r a i a s z t é i c
álQZ és ía,-&QpQipokban,
giţteoszoţnk,
gzem,íe4©leke
p á s a á k ég s z a l a g o k b a n ,
W " üingy k o p n r s é k 3 lorinlAI fölfelé. ' A l

F e r e n c z p á 1 in l v a
(SÓSBORSZESZ)

|!»l (J—50

Vértes gyógyszerész-féle

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága

I

következtében ugy külső, mint belső használatra mindenekelőtt legjobban alkalmas, különösen is a inost annyira kedvelt
gyurómódszene (massage'. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz,

I

ladósok és kelésnél, továbbá n fejbőr

I
t
I

köszvény,

meghűlések

ellen, bénulások.

a száj tisztítására; belsőleg,

Hozamoknál, gj'U-

erősítésére, valamint

gyomorgörcs,

rosszullét

fej-

fújás stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen.
Valódi esak a mellékelt védjegygyei. Ügy üveg 30 fillér., 1
és a korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és

fiiszerkere3kedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

han József és Veress Elek uraknál, általában ott hol plakatok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen

VERTES L. „SAS"-gyúg-yszertúnibari Lúgoson.

í
Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902.

