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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

fokozhatják  azon csekély tökét, a mely 
szellemi és anyagi téren rendelkezé-
sükre áll. 

A szövetkezetekről hazánkban elő-
ször az 1875. évi XXXVIl-ik törvény-
czikk intézkedett. A kilenczvenes évek 
kezdetén a kis birtokosok és kis ipa-
rosok sorsát szivükön hordozó humánus 
gondolkodású férfiak  kezdeményezésére 
és útmutatása mellett a nyugati müveit 
nemzetek nyomdokát követve, különö-
sen Pestniegyébeu alakíttattak olyan 
szövetkezetek, melyek a kis emberek 
helyzetét voltak hivatva javítani. 

Ezen legnépesebb társadalmi osz-
tály helyzetének emelését az ország tör-
vényhozása és kormánya is fontolóra 
vette s ennek lett aztán eredménye az 
1S9S. évi XXIII ik törvényezikk, mely 
a gazdasági és ipari hitelszövetkezetük-
ről intézkedik. 

Ennek a törvénynek a megalkotása 
után kezdett a szövetkezeti eszme mind 
nagyobb, meg nagyobb tért hódítani, az 
e téren megindított mozgalom hazánk 
központi vármegyéjéből kiindulva, na-
gyobb. meg nagyobb hullámokat verve 
a szélrózsa minden irányában szétterjedt 
az egész országban és elhatolt a legtá-
volabbi vármegyékbe is. 

Az előbb említeti törvény alapján 
alakult szövetkezetek nagyobb része is 
alapszabályait ugy változtatta meg, hogy 
most már az 1898. évi XXIII-ik t.-cz. 
szabványai szerint működik és az ugyan-
ezen törvény alapján alakult Országos 
Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 
tartozik. 

Az ide tartozó szövetkezetek száma 
Magyarország ós Horvát-Szlavouország 
területén: 12S7. A szövetkezetekbe be-

iratkozott tagok száma: 253,702, az üz-
letrészek értéke 25.803,105 korona, a 
mely ősszegből már tényleg be van 
fizetve:  10.864,183 korona. A szövet-
kezetek egy részénél melyek takarék-
betétekkel is foglalkoznak,  ilyen czimen 
10.388,381 korona van elhelyezve és az 
ide tartozó összes szövetkezetek tarta-
lék alapja 1.195,600 kqronát tesz ki. 

A szövetkezeti mozgalom a mi vár-
megyénket sem hagyta érintetlenül s 
ma már községeink nagyobb részében 
élénk hajlandóság mutatkozik hitelszö-
vetkezetek alakítására. 

A legközelebbi időben történt ala-
kulásokat, miután ezekről jelenleg ada-
tokkal nem rendelkezünk, figyelmen  ki-
vül hagyva, vármegyénk területén 13 
községben van már tényleg milködö hi-
telszövetkezet, még pedig 12 gazdasági 
és 1 gazdasági és ipari hitelszövetkezet. 

Legelőször, 1894-ben alakult a csík-
szeredai, 1896-ban a csikszentgyörgyi, 
csik-sztkirályi ós a kászonaltizi, 1899-ben 
acsikgyiuiesi, gyergyóalfalvi  és gyergyó-
szentmiklósi, 1900-ban a csikmadarasi, 
madéfalvi.  szentmihályi, szentmártoni, 
1901-ben pedig a csikszépvizi és csik-
várdotfalvi  szövetkezetek. 

Legtöbb tagja 440 van a gyergyó-
szentmiklósi gazdasági és ipari hitelszö-
vetkezetnek. E szövetkezetnél aláje-
gyeztek 1163 üzletrészt, ezeknek összes 
értéke: 29,075 korona, melyből tényleg 
be vau fizetve  24,500 korona, takarék-
betét pedig: 11000 korona, tartalék 
alapja: 700 korona. 

A gyergyószentmiklósi után követ-
kezik 408 taggal és 465 flzletrészszel 
a csik szentgyörgi gazdasági hitelszövet-
kezet. Itt az üzletrészek értéke: 23,250 

SzerkeaztősÓK é s VcindóHivntnl: 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

I. 
Mindnyájan jól tudjuk, hogy a szö-

vetkezetek annak a nagy erkölcsi és 
gazdasági igazságnak szegődtek szolgá-
latába, a mely szerint a takarékosság 
és az összetartás eröhöz segíti az em-
bert, még a szegény embert is. 

Az összerakott fillérekből  is tekin-
télyes és minden körülmények között 
számottevő tőke gyűlhet össze és ha a 
gyűjtés tervszerűen történik, akkor a 
sok összegyűjtött fillér  versenyezhet a 
gazdag ember sok koronájával. 

Az összetartás és a kölcsönös tá-
mogatás erőre segíti a gyengéket is. 
A gyámoltalanok és az elhagyottak fo-
gyatékossága hatalommá növekedik, ha 
az összetartozás tudata felkeltetik  ben-
nük és az rendszeresen ébren is tarta-
tik. A szalmaszálat felkapja  a gyenge 
szellő is és sodorja oda, a hova kénye, 
kedve tartja. De a megrakott kazalt, a 
melyben ezer és ezer szál fogódzik  egy-
másba, még a nagy vihar is alig képes 
megbontani. A kölcsönös támogatás ki-
tartásra bírja még a fáradtakat  is és 
nagy vállalkozásokra ösztönözheti az 
egymáshoz simuló erőtleneket is. A 
gyengék megerősödésének, a szegények 
meggazdagodásának jelentékeny eszköze 
a szövetkezés. 

Nemcsak a gyengék, hanem az erő-
sek is szoktak szövetkezni egymással, 
hogy egymást segitve és támogatva, 
vállvetett erővel nagyobb tevékenységet 
tudjanak kifejteni.  De az erősek szö-
vetkezése, gyakorta jár veszedelemmel, 
mert az önmagukban is önálló tevékeny-
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A mint már lapunk egyik mult számában 
említettük Imets F. Jákó gyulafehérvári  éneklő 
kanonoknak a király a Szent Mihályról nevezett 
rudinai czimzetes apátságot adományozta. 

ErdemeG éa itt Csíkban kiválóan jó emléket 
hagyott és általánosan tisztelt férflut  ért ezen 
alkalommal, ImetB Fülöp Jákó személyében, a 
királyi kitüntetés. 

Imets F. Jákó vármegyénk szülöttje, a 
mi vérünkből való vér, a mi csontunkból való 
csont, tetőtől talpig csiki ember, annak minden 
erényeivel felruházva. 

Még most is, midőn magas hivatása más 
hatáskört jelölt ki számára, mindig nagy sze-
retettel gondol szülőföldjére,  sőt a hol erre mód 
éa alkalom nyílik, annak éa az abban lakók-
nak érdekeit szivén hordozza, támogatja és 
pártfogolja. 

Életének java részét egészen Csíknak szen-
telte. 1870-től 1891-ig, tehát teljes 21 évig 
állott CBikvármegye egyetlen közép iskolájá-
nak élén éa összes tehetségeivel azon volt, 
caéltudatosan éa kiváló buzgósággal arra töre-
kedett, hogy vármegyénk .Alma Matere* fej-
lődjék, emelkedjék és hogy mindenek felett 
kiállja a versenyt az ország bármelyik, még 
a legnagyobb eredményeket felmutató  közép-
iskolájával is. 

Nehéz éa kedvezőtlen viszonyok között 
vette át ez intézet vezetését, de lelkesedésével, 
tudásával és lankadatlan szorgalmával legyőzte 
a fejlődés  nţjâban álló akadályokat, az intézet 
aa 6 vewtése alatt szépen haladt éa a növen-
dékeknek egész hosszú sorozata került ki az 
említett 21 esztendő alatt a esik somlyói gim-
náziumból, kik mindig Meretettel és tisztelettel 
emlékeinek reá a asért a jóindulatért és gon-
doskodásért, mely minden tettéből, minden cse-
lekedetéből kisngársott, szívesen elfeledik  nem 
égésien sima modorát is. A jóravaló, tehet-

ségre képes erők egyesülése néha túl-
teng és átcsap azokon a korlátokon, a 
melyeken belül áldásos társadalmi és 
gazdasági tevékenység fejthető  ki. Ha 
az erősek szövetkeznek egymással ínég 
nagyobb nyomás alá kerül a gyenge, a 
mint ezt a ringek, trusztok, kartellek 
oly szeoibeszökően igazolják és tanú-
sítják. 

És a gyenge nem csak azért kerül 
nyomás alá, mert az önmagukban is 
eléggé erős egyesek szövetsége termé-
szet szerint korláttalan uralomra törek-
szik, hanem azért is, mert az anyagi 
erővel kapcsolatos szellemi erők ter-
jeszkedő vágyaikban olyan elsőségeket 
aknáznak ki, a melyek nagy vidékeket, 
sót gyakorta a világ piaezot is megbé-
nítják és ezek kénytelenek magukat a 
hatalmasok szövetségének zsarnoki ural-
ma alá hajtani. 

Ez az oka, hogy mikor az állami 
hatalom törvény nyel szabályozta a szö-
vetkezeteket, leginkább azon szövetke-
zetekre gondolt, a melyekben a gyen-
gék társulnak egymással, hogy fogya-
tékosságaikat leküzdve, egymást segitve 
erőhöz jussanak. A gazdagok és erősek 
szövetkezéseit ellenben inkább korlá-
tozni kellett. Van is törvényeinkben 
több olyan intézkedés, a me'.yek ana 
irányulnak, hogy határtalanul ne egye-
sülhessenek a nagyok és szövetkezéseik 
által ne nyomják el teljesen azokat, a 
kik nem tartoznak közéjük. 

Hanem mikor a gyengékről és sze-
gényekről volt szó, akkor oltalmazó ke-
zét nyújtotta ki a törvény és tanácscsal, 
útmutatással segitve jelölte meg azokat 
a módokat, a melyek szerint egymással 
szövetkezve, egymást támogatva erővé 

séges ifjúért  mindent szívesen megtett, azokat 
szivéből, lelkéből támogatta és pártfogolta. 

Fáradhatatlanul munkálkodott azonkívül 
az intézmény fejlesztésén  is, és hogy e közép-
iskola azon szinvonalat, melyen ma áll, elértő, 
abban igen sok érdeme van Imets F. Jákónak. 

Az itt miiünk töltött idő alatt a közügyek 
intézésében is tevékeny részt vett, társadalmi 
téren is nagy buzgósággal működött s tagja 
és vezérlő egyénisége volt azon lelkes kis gár-
dának, melynek tagjai belátván, hogy várme-
gyénk közéletének szüksége van egy sajtó orgá-
numra is, megalapították a . Csíki Lapokat", mely 
már 13 és fél  éve szolgálja vármegyénk érdekeit. 

Midőn a szép kitüntetés felett  örömünk-
nek adunk kifejezést  és ehhez szivünk teljes-
ségéből szerencsét kívánunk, az uj apátnak, 
életrajzát vázlatosan a hövetkezökhen közöljük : 

Imets F. Jákó született 1837-ben novem-
ber 12-én Csík-Tusnádon, törzsökös .székely 
szülőktől. Iskoláit 1845. ószén a csik-somlyói 
főelemi  tanodában kezdette, az algimnáziumot 
ugyanott, a főgimnáziumi  két osztályt Székely-
Udvarhelyt első kitűnőséggel végezvén, 1856-
ban felvétetett  a károlyfehérvári  papnöveldébe, 
innen 1858-ban a pesti központi papnöveldébe 
küldetett, a hol az irodalmi életünkben jelen-
tékeny szerepvívó magyar egyházirodalmi isko-
lának két éven át volt jegyzője s innen kapott 
impulzust későbben kifejtett  irodalmi tevékeny-
ségére. 1861-ben Esztergomban pappá szentel-
tetvén, Haynald Lajos erdélyi püspök őt a gyula-
fehérvári  főgimnáziumhoz  tanárrá s egyszers-
mind káplánná nevezte ki. Mint székesegyházi 
hitszónoknak alkalma nyílt arra, hogy az egy-
házi szónoklat mezején is szorgalmát és buz-
galmát önállóan érvényesítse. 1864. tavaszán a 
szomszéd Marosportus kuráczia vezetésével is 
megbízatott, melyet másfélévig  adminisztrált. 
1867. őszén a gyulafehérvári  főgimnázium  igaz-
gatójává és a püspöki liczeumban az irodalom 
rendkívüli tanárává neveztetett ki. 1868. nyarán 
a Szent László társulat kiküldötjeivel beutazta 
Romániát, a csángók, kivándorolt székelyek, 

magyar testvérek helyzetének és sorsának ta-
nulmányozása czéljából. s erről Veszély Károly 
és Kovács Kerenez útitársaival együtt adták 
ki az akkor irodalmi eseményt képezett Mol-
dova-Oláhországí utazásukat. Megyebeli pap-
tanár társai között elsó volt. a ki a pesti egye-
temnél a tanári vizsgálatot lSli'.l-beii letette. 
1870-ben áthelyeztetett a belső Székelyföldre, 
a csik-soinlyói gimnázium igazgatójává és a 
tinövelde kormány/ójává; itten már 1874-ben 
az addig 7 osztályú gimnázium kiegészítését 
eszközölte s annak érettségi vizsgálatot szerzett. 

1873-ban tanulmányi czélból meglátogatta 
a bécsi és lS78-han a párisi világkiállítást. 
1878. óta pártoló és választmányi tagja, 1 Süli-
től fogva  egyszersmind tiszteletbeli elnöke az 
erdélyi róm. kath. Irodalmi Társulatnak. 1880-
han tiszteletbeli l'öesperesi ezimmel diszittetett 
fel.  1884-ben irói, 1887-beu pedig 25 éves tanári 
jubileumát ünnepelte meg. a megye és tisztelői 
élénk részvétele mellett. Kzeu utóbbi év végén 
XIII. Leó pápa 50 éves áldozári jubileuma al-
kalmából részt vett a második római zarándok-
latban. Kzeu útjáról barátai előtt és társasá-
gokban mindig lelkesen emlékezett meg. 

Tudományos irodalmi tevékenységét 
an iak sokoldaluságu miatt nem részletezhetjük, 
egyet mégis ki kell emelnünk. Imets K. Jákó 
1870-ben Csík-Somlyón ineteorologiai állomást 
rendezett be és azon a légtüneti és növény-
élettani észleiéteket 21 éven át szakadatlanul 
és pontosan folytatta,  az észleletek eredményét 
a in. kir. orsz. központi intézethez havonkint 
beküldötte s az észlelti szummáriumokat a gim-
náziumi értesítőkben közölte. Társadalmi tevé-
kenységéről tanúskodnak a következők: 1882-
ban a csikmegyei gazdasági egyesületnek, 1885. 
végén az KMKK alapitó tagja s a csikmegyei 
fiókkör  megalapítója, 1890-ben az EKE-nek is 
választott tagja. Tevékeny részt vett a vár-
megye közéletében is, különösen 1880-tól fogva. 
1891-ben a Szent István Társulat tudományos 
és Irodalmi osztályának tagjává választatott, 
melyben helyét az 1896. november 19-én tar-

tott ülésen „Hun nyomok a székelyföldi  hely és 
családnevekben" cimü felolvasásával  foglalta  el. 

1891. nyarán Imets F. Jákó 6 éves gim-
náziumi tanári és 24 éves igazgató-tanári nehéz 
és felelősségteljes  pálya után saját kérelmére 
nyugalomba helyeztetett, mely alkalomból az 
erdélyi püspök, Igazgató tanács, a vármegye, 
tanártestület s nagy számú tisztelói a nyugal-
mazottnak a tanári és nevelői 30 éves pályán 
szerzett kiváló erdemeiért elismerésüket és 
hálás köszönetüket siettek kifejezni. 

1891. augusztus 12-én Lönhárt Ferencz 
erdélyi püspök az egyház tan- és nevelésügy, 
valamint az irodalom terén kitünó érdemei ju-
talmául az erdélyi fehérvári  székes káptalan 
mesterkanonokjává s egyúttal Gyulafehérvár 
város plébánosává és szentszéki ülnökké ne-
vezte ki, hol fokozatos  előléptetés folytán  je-
lenleg az énekló-kanoki stallumot tölti be. 

Gyulafehérváron  kezdte 40 év előtt papi 
és tanári pályáját s oda tért vissza élete pályá-
jának délutánján. 11 évig ott, mint városi plé-
bános, kanonok, főesperes,  gimnáziumi püspöki 
biztos, a vármegyei törvényhatóság tagja stb. 
a város társas életének fenkölt  gondolkozású 
és népszerű alakja ismeretes. 

Az uj apát igazi tipikus székely, közép-
szerűnél magasabb értelmisége, erős emlékező 
tehetsége, tlus képzelő tehetsége s lángoló faj-
szeretete kiemelték kortársai közül. 41 éves 
közéleti pályáján a lelkipásztori, tudományos 
és irodalmi téren mindenkor és mindenütt elő-
nyösen különböztette meg magát, — egyház-
megyénken kivül is ismeretes, mint tanár és 
igazgató egy emberöltőn keresztül sok jeles 
férfiút  nevelt a hazának és egyháznak, a kik 
most kitüntetése alkalmával sietnek őszinte 
tiszteletüket és hálájukat iránta leróni. Mi is a 
legtisztább szeretettel gratulálunk az tţj apát-
kanonoknak s kívánjuk, hogy még sokáig dí-
szítse nemes kebelét az apáti aranykereszt, s 
még hosszas idóken keresztül legyen hasznára 
széptehetségével e hazának és abban Csikvár-
megyének is. 
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korona, melyből be van fizetve:  16,700 
korona, a takarék-betét: 2100 korona 
Összeggel szerepel, tartalék alapja szin-
tén 2100 korona. 

A gyergyóalfalvi  gazdasági hitel-
szövetkezetnek van 319 tagja, a kiknek 
nevén 354 üzletrész áll. Az üzletrészek 
Összes értéke: 35400 korona, ebből be 
van fizetve  8300 korona, a takarék-be 
tét: 12000, a tartalék alap: 300 kor. 

A kászonaltizi gazdasági hitelszö-
vetkezetbe be van iratkozva 284 tag, 
az üzletrészek száma 427, értéke 21300 
korona, le van fizetve  belőle: 18900 kor., 
betét 300, tartalék alap: 1000 korona. 

Következik 194 taggal és 230 üz-
letrészszel a csikszépvizi gazdasági hi-
telszövetkezet. Az üzletrészek értéke: 
11500 korona, tényleg befizetve  500 kor. 
Takarék-betétekkel nem foglalkozik 

A csíkszeredai gazdasági hitelszö-
vetkezetnek van 176 tagja 320 üzlet 
részszel; ezeknek értéke 16500korona, 
melyből tényleg befizettetett:  13300 ko-
rona, tartalék alapja: 1000 korona, ta-
karék-betéteket ez sem fogad  el. 

A csikmadarasi gazdasági hitelszö 
vetkezetnek 294 üzletrészszel 150 tagja 
van, ezek jegyeztek összesen 14700 ko-
ronát B ebből befizettek  2600 koronát, 
tartalék alapja: 100 korona, takarék 
betétje nincs. 

A csikmadéfalvi  hitelszövetkezet 
150 taggal, 193 üzletrészszel, 9650 kor. 
alap tőkével szerepel. Az alap tőkéből 
befolyt  1100 korona, takarék-betétkép 
pen pedig e szövetkezetnél el van he-
lyezve: 300 korona. 

A csikszentmihályi gazdasági hitel-
szövetkezetnél 143 tag, 172 üzletrészt 
jegyzett alá 8600 korona értékben. Az 
üzletrészekből tényleg befizettek  1600 
koronát, tartalék alapja 100 korona, 
takarék-betétje nincs. 

A csikszentkirályi hitelszövetkezet-
nek van 139 tagja, 209 üzletrészszel, 
10,450 korona alaptőkével, melyből be 
van fizetve  4900 korona, ezen szövet-
kezet pénztárában el van helyezve 2200 
korona betét, a tartalék alapjuk 700 kor. 

A Csikgyimesen felállított  hitel-
szövetkezetnek tagjai száma 107, ezek-
nek nevén áll 292 üzletrész, 14600 ko-
rona értékben, a melyből befizettek  4000 
koronát, tartalék alapja 200 korona. 

A csikszentmártoni hitelszövetke-
zetbe beiratkozott 101 tag, az üzletré-
szek száma 108, az üzletrészek összege 
5400 korona, melyből be van fizetve 
100 korona, takarék-betét 300 korona. 

A csikvárdotfalvi  szövetkezetnek 
van 65 tagja, 94 üzletrészszel, 4700 ko-
rona alaptőkével; takarék-betétekkel ez 
sem foglalkozik. 

A felsorolt  szövetkezeteknek Csik-
vármegyében van összesen 2676 tagja, 
az üzletrészek száma 4331, az üzletré-
szek Összes értéke: 205,175 korona, a 
tényleg befizetett  üzletrész: 96,500 ko-
rona, takarék-betét: 28,200 korona, a 
tartalék alap pedig 6300 korona. 

Az erdélyi részekben legtöbb szö-
vetkezet van Maros-Torda vármegyében 
(34), utána Kolozsmegyében (32), Sze-
ben, Brassó és Fogaras vármegyék 1 —1, 
Besz te reze-Naszód 3 szövetkezettel van-
nak feljegyezve. 

A székely vármegyék közül Maros-
Tordában 34, Udvarhely vármegyében 25, 
Háromszéken 19 s végre Csikban 13 s 
így Összesen 91 szövetkezet van műkö-
désben. 

Hogy a szövetkezetek iránti érdek-
lődés folyton  növekszik és a szövetke-
zetek száma rohamosan szaporodik, azt 
az utóbbi két évről rendelkezésre álló 
adatok bizonyítják. 

Az egész ország területén 1899 vé-
gétől 1901. végéig a szövetkezetek száma 
676-tel, a tagok száma 112,079-czel, az 
üzletrészek száma 250,718-czal, az üzlet-
részek értéke 11.014,028 koronával, a 
befizetett  üzletrészek értéke 4.343,128 
koronával, a takarék-betét 4.855,792 és 
a tartalék alap pedig 604,700 koronával 
szaporodott. 

Olyan számok ezek, a melyek eléggé 
ékesen szólanak a szövetkezetek tér-
foglalása  mellett. 

Arról, hogy a szövetkezetek mikép 
oldják meg a rájuk háruló szép és ne-
mes feladatot  és miként léptetik életbe 
és reálizálják, azokat a szép és nemes 
eszméket, melyek lobogójukra feljegyez-
tettek, még talán igen korán volna szó-
lani, annyit azonban mindazon által jó 
lelkiismerettel el mondhatunk, hogy az 
ország némely vidékein teljesen bevál-
tak és eredményesen működnek a kis 
gazdák és kis iparosok érdekeinek elő 
mozdítására. 

A szövetkezeti mozgalom itt nálunk 
Csikban még gyermekkorát éli, tehát 
eredményekről beszélni ez idő szerint 
teljes lehetetlen. Ámde tagadhatatlan 
az is, hogy a szövetkezeteknek itt ná-
lunk is szép hivatása van. Hogy mit 
várunk és mit reményiünk a szövetke-
zetektől és hogy e remények milyen 
uton valósithatók meg, arról lapunk jövő 
számában fogunk  szólani. 

- KÖZÖS miniszteri tanácskozások. 
Mi leaz, mi nem lesz, arról a bécsi tudósítások 
aem adnak felvilágosítást.  A félhivatalos  jelen-
tések kétségbeejtő értlietetlenséggel szövik az 
eredmények lánczolatát s annyira burkoltak a 
mondásaik, hogy a legnagyobb jóakarat sem 
tud belőlük Magyarország javára valami jú hírt 
kihámozni. A kiegyezés kérdésében a két kor-
mány elnök annyira már eljutott, hogy a javas-
latok harmadik olvasását elhatározták s a tár-
gyalásokat Budapesten folytatják.  Hogy az 
ellentéteket kiegyenlithetik-e, arra ma még 
nem is gondolnak. A közös költségvetésre 
azonban a formális  megállapodás létrejött, a 
delegáczió május 6-án összeül, 7-én fogadja  a 
király s igy egészen bizonyos, hogy a magyar 
nép az idén sem meneklil a közös büdzsé ter-
heinek rettenetes áldásától. Ez az áldás megint 
az ágyuk torkából ömlik ránk. A tábori ágyuk-
kal való kísérletek folytatására  ugyanis 1903-ra 
másfél-két  millió kofona  hitelt akarnak a költ-
ségvetésbe beállítani. Csak a hegyi ágyuk és 
a taraczkok költségfedezete  dolgában történhe-
tett döntés. Minden hadtest számára három 
ütegre, egyenkint hat ágyúval van szükség, 
tehát összesen negyvenöt ütegre, vagy kétszáz-
hetven taraczkra. Ez ütegek egy részét már ez 
év folyamán  föl  akarják állítani. Ezek 105 
centiméter átmérőjűek és Thiell vezérőrnagy, 
arzenál-igazgató rendszere szerint készülitek. 
Elhatározták, hogy a taraczkcsövet aczélbronz-
ból készítik a bécsi arzenálban. A hegyi tüzér-
ség számára is hitelt kérnek tizenöt üteg, egyen-
kint négy ágyú számára. Az egész taraczk-
anyag megszerzése municzió és a szükséges 
lótöblet nélkül, körülbelül 6,200.000 koronába 
kerül. A municzió költségét félmillió  koronára 
lehet tenni. 

= A kiegyezési kérdésekkel kapcso-
latban beavatott helyről kaptuk az alábbi tu-
dósítást: A magyar-osztrák kiegyezési tárgya-
lások és az azokról elterjedt hirek élénken 
foglalkoztatják  a politikai köröket, különítsen 
pedig a két függetlenségi  pártot. Ez a két 
párt ugyanis abban a meggyőződésben vau, 
hogy Magyarország ezúttal is a rövidebbet 
húzza és hogy a kiegyezést dűlőre vinni ezút-
tal sem lehet; az osztrák kormány pedig, a 
mely nem ura a Reichsrathnak és tisztában 
van azzal, hogy a Bánffy  alatt megkötött 
kiegyezési szerződéseket a bécsi parlamentben 
keresztül nem viheti, csak hitegeti a magyar 
kormányt. Szóval a függetlenségi  pártok attól 
tartanak, hogy ezúttal is csak valami ujabb 
formulával  lehet fentartani  a vámközösséget. 
Ez okból a függetlenségi  párt nagy harezra 
készül a kormány ellen. Megbízható forrásból 
nyert értesülésünk szerint mindjárt Széli Kál-
mán miniszterelnöknek Bécsből való hazatérése 
után, tehát már holnap, vagy a hétfői  ülésen 
a napirend előtt, vagy interpelláczió alakjában 
kérdést intéznek Széli miniszterelnökhöz az 
iránt, hogy miben állanak az osztrák követe-
lések ? És hogy az önálló vámtarifa  iránt már 
régen megindult tárgyalások mily stádiumba 
, utottak ? Harczi tervök pedig a következő: 
Abban az esetben, ha a magyar kormány eré-
lyesen kitart a magyar érdekek mellett, ugy 
mellé állanak és demonstrálni készülnek oly 
irányban, hogy a mikor Magyarország gazda-
sági érdekeinek védelméről van szó, a magyar 
larlamentben ledőlnek a pártok válaszfalai  és 
cözöa ellenállást fejtenek  ki minden jogosulat-
lan követeléssel szemben. Ha pedig nem ta-
>asztalják ezt, ugy minden közösügyi tárgya-
ásnál nagy akcziót fejtenek  ki. A harcz pedig 
előrelátható és kikorUlhetetlen. Nem azért, 
mintha a magyar kormány ki nem tartana a 
magyar gazdasági érdekek védelmében. Sót 
éppen legjobb tudomásunk szerint Széli Kál-
mán miniszterelnök, mint erről beavatott forrás 
értesít, mindent elkövet arra nézve, hogy állandó 
ellegU kiegyezést kössön jogos gazdasági ér-
dekeinknek érvényesítésével. A függetlenségi 
párt azonban már most elérkezettnek látja az 
időt külön vámsorompók felállítására  és az 

önálló vámterület kivívására. A függetlenségi 
pártnak több tekintélyes tagja jár elől a párt 
tüzelésében. — Ha most kl nem vívjuk az 
önálló vámterület felállítását  — hangoztatják 
a vezetők — akkor erre soha ilyen kedvező 
alkalom nem leszi A harcz tehát bizonyos, 
hogy minő mérveket fog  ölteni, azt előre be-
látni, vagy kiszámítani lehetetlen 1 

Kell-e tagosítás a székelynek? 
Ilyen oiimen a .Magyarságban* (gd) jel-

zéssel egy nagyou is megszívlelendő czikk jelent 
meg. A ozikket bú kivonatban közöljük azért, hogy 
azt minél szélesebb körben olvassák és okuljanak 
beldie. Hogy lássák, miszerint nem mind igaz az, 
• mit az okvetetlenkedök, a zavarosban halászni 
akarók, a bujtogatók a nép között széthintenek s 
egyben tudják meg azt is, hogy miként gondol-
koznak azok az értelmesebb emberek, kik a nép-
nek igaz barátai és annak javát akarják. 

A czikk a következő: 
Megindult a vita a tekintetben, vájjon 

a Székelyföldöu  szűkséges-e a kisbirtokok tago-
sítása, vagy nem ? Mindkét véleménynek vauuak 
hivei, kik a maguk igazát meggyőző beszéddel, 
uyomatékos érvekkel igyekeznek bizonyítani. Bi-
zonyítgatnak, Argumentálnak, de meggyAzni egy-
mást nem igen képesek. 

Czikkiró szerint a szétszórt birtokok kom-
masszálása az egyetlen mód ÉB eszköz a székely 
nép megmentésére! 

Nem aegit azon semmiféle  gyár, nem a föld 
hitelintézet; hiába való leend a körvasút kiépi 
pitése, hiába valA akánnind nemes intenczióju in-
tézkedés, lia gazdasági tekintetben uein tereljük 
.helyes irányba. Haszontalan mnnkát végzünk, ha 
a földiniveló  székelység birtokát ugy nem ren-
dezzük, hogy abból a gazda szorgalommal, mun-
kássággal, de testi erejének kimerítése nélkül, a 
leguagyobb hasznot és jövedelmet nyerhesse. 

Legyenek meggyőződve azok, kik ellenségei 
a tagosítás elvének, liogy haszonnal, jövedelmezAn 
és okszerűen — bármily csekély legyen is az — 
csak az egyesitett birtokon lehet gazdálkodni. 
Példa erre Svájcz, keleti Francziaország, északi 
Olaszország, a Rajna vidéke, mely helyeken az 
egy tagba lévő és sokszor alig néhány holdacs-
kára terjedő birtok olyan, miut egy virágoskert, 
melynek minden zuga ki van használva. 

És legyenek meggyAzAdve a tagosítás ellen 
ségei, hogy mezőgazdasági tekintetben csak akkor 
fogunk  boldogulni, ha hozzá simulunk a nálunk 
sokkal műveltebb idegen népek mezA-kulturájához, 
tAlük átvegzszük a mi jó n azokat hazai, helyi vi-
szonyaikra alkalmazva, faji  sajátságainknak meg 
feleiden  átalakítva, hasznunkra fordítjuk  és idő 
haladtával fejlesztjük,  tökéletesítjük. 

Azt moudják t. ellenfeleink,  hogy a tago-
sítás iutézménye — a Székelyföldöu  — nemcsak 
hogy eredmény nélkül való, hanem egyenesen 
káros. Lássuk, miért? 

1. Azért, mert a talajviszonyok reuJelle 
nessége tiltja a szétszórt, apró pározelláknak egy 
helyre való összevonását, mert akkor az emberek 
vagy tisztán csak jA és kövér birtokot kapnának, 
vagy pedig csak rosszat, sovány legelöl és sziklás 
oldatokat. Ennek következtében egyik sem boldo-
gulhatna, mert a jóból oly kevés jut, hogy abból 
meg nem élhet, a rosszból meg — ha terjedel-
mesebb darabra tesz is szert — eo ipszó semmi 
haszon. 

Hát ez nem egészen igy van. 
Nem, mert a székelyföldi  talajviszonyok tény-

leg nem mutatnak akkora abnorniitást, hogy a 
tételt általánosítani lehetne. Igaz, hogy vannak 
olyan községek, melyeknek határábau a termó 
völgyek köves, sziklás helyekkel ölelkeznek, de 
ez nem képezi a Székelyföldnek  olyan tekintélyes 
hányadát, hogy e miatt a tagosítást megakadá-
lyozni volna Bzabad. De meg, ha igy volna ÍB 
csakugyan, akkor is sokkal jobb lenne a tagosi-
tott birtok, sokkal jobban ki lehetne használni, 
sokkal több jövedelmet lehetne belóle kihozni, 
hasonlíthatatlanul kevesebb munkával és fárad-
sággal. A hasznavehetetlen birtok párezellázott 
határrendszer mellett is csak hasznavehetetlen, 
tehát semminemű javára nincs senkinek: tago-
sitják a határt, akkor a becslés alkalmával az 
ilyen területeket kivSI hagyják ai osztályozáson 
közös tulajdounak. Igy hát a terméketlen föld,  a 
mint ninos hasznára a pározella szisztéma mellett, 
ugy nincs kárára senkinek tagosítás esetén. A mi 
meg a legelő birtokot illeti, azt nem lehet annyira 
kicsinyelni. Tegyük fel,  hogy valakinek kizárólag 
csak legelő jut, szántó meg egy talpalatnyi Bem. 
Ez nem teáz egyebet, mint juhval, kecskével, ser-
téssel betölti a birtokát,, állit mellé, ha vagyono-
sabb, egy-két pásztort, ha szegényebb, maga jár 
utána. Az állatok tejéből, túrójából, zsírjából, gyap-
jujából stb. kap annyi jövedelmet, a mennyiről 
szétszórt rendszer mellett álmodni aem mert. Vehet 
aztán péuzzel búzát, kukoriozát, vagy a mire 
éppen szüksége van, a mi tetszik. A kinek sik 
földön  kövér helyen jut a tagja, ráveti magát a 
gabona termelésre, l e n búzája, zabja, kukoriczája. 
meg az is lesz, a ki megvegye; megveszi az 
állattenyésztéssel foglalkozó  társa. Az a kifogás, 
hogy az ilyen ember — mert nincsen legelője — 
nem tarthat még igavonó állatot sem, magától el-
esik. Ne tegyen mást, mint a búzájával és zab-
jával vessen herét és birtokából asakitson ki egy 
kis részt luoiernásnak, annyi tápláléka terem álla-
tainak, a mennyi osak kell. Neki különben sem 
kell sok, mert A gabonájából nyer jövedelmet, nem 
pedig barmaiból. Ezerféle  mód van még a talaj 
értékeaitéaére, csakhogy erre meg kellene tani-
tani a asékelyt. 

Nos, a tagosítás a Székelyföldön  éppenség-
gel nem . a képtelenség maga", hanem a székely-
ség fennmaradásának  életfeltétele  I Mert est mi 
nemesak mondjuk, hanem hiszszük éa valljuk ; és 
azért fogtunk  tollat, ha igénytelen szavunk a 
nagyok legnagyobbjai, a jók legjobbjai lelkéig 
hatolna I 

2. Azért, mert a tagosítás foganatosításánál 
sok visszaélés és igazságtalanság történik, miből 
egyesek meggazdagodnak, mások tönkremennek; 
mert a tagosítás folyamata  olyan hosszura nyúlik' 
hogy ez alatt a nép inségbo jut s csak késére 
tudja kiheverni veszteségeit; mert a tagosítás 
olyan költséges, hogy a nép alig birja terhét. 

Sajnos, ez mind igaz éa alá írjuk mi is az 
ntolsé betűig. Csakhogy mindezen változtatni lehet 
s az uj tagositási törvéuyben változtatni kell. Ele-
jét lehet venni mindenféle  hunezutkodásnak, min-
dennemű annyagi kárnak és meg lehet szüntetni 
a tulsok kiadást, ha az állam a maga szakköze-
geivel a lehető legrövidebb idő alatt, éber fel-
ügyelet és nagy ellenőrzés mellett végezteti a 
tagosítást ingyen — ha lehet — a szegény köz-
ségekben, vagy olyan ölesén, hogy a nép ne 
érezze meg. E tekintetben a székely képviselők 
kezében van letéve fajunk  jövő boldogulása. 

3. Azért, mert a tagositott birtok egy pár 
évtized alatt megint oaak feldarabolódik  osztoz-
kodás és adás-vevés utján. 

Nem megy az olyan könnyen. Legalább is 
100 esztendő eltelik, míg az újból való tagosítás 
szüksége beáll. De ha nem tartana tovább egy 
ember életnél a birtok egysége, akkor is megér-
demlené tagositani az apró darabokat; a tagosí-
tással járó sokféle  elAuy egy-két év alatt mindig 
kifizetné  busásan a rendezésre fordított  kiadásokat. 

Egy 15—20 holdas székelygazda birtoka 
40—60, sőt még több párczellára oszlik. Ezeknek 
csuk a trágyázása óriási nehézséggel jár. Bérezre, 
hegyre kiinászui a nehéz teherrel, nem mindig 
lehetséges, míg ha egy helyt van, ott tartja álla-
tait és trágyázza földjét  tetszése szerint. Most meg-
kezdi kora tavaszBzal a mezei munkát s a mit elvé-
gezhetne egy nap alatt, elvégzi egy hét alatt, mert 
az ide-tova járkálással tenger idA telik el. Mig, 
ha egy helyen volna a birtoka, az egész hercze-
hurcza nem tartana tovább egy hétnél. A fen-
maradó időt aztán felhasználhatná  igen hasznos 
dolgokra: háziiparra, falusi  kereskedelemre, ön-
müvelésre s felesége,  msga és gyermekei nem 
leimének ugy agyoncsigázva, hogy szánalom rá-
juk nézni. 

A tagosítással megszűnnék a falusi  gazda 
egyik legnagyobb átka, a rablógazdaság 1 Ez abban 
áll, hogy egyes kapzsi és tág lelkiismeretű em-
berek éjuek idején, mikor gazda és pásztor alszik, 
belehajtják ökrüket, lovukat a más füvébe  és azt 
leeietik; vagy pedig más földjéből  elszántanak, 
elkaszálnak és az özvegyek, árvák vagyona, kiket 
nincs ki védelmezzen, igy kerül rendesen haszon-
leső, hitvány emberek kezére, hamis uton. Mert 
ne tessék ám azt gondolni, hogy mindnyájan be-
csületesek vagyunk és közülünk senki sem kívánja 
a másét 11 

A nép zöme, a maga tudatlanságában, obsku-
rus maradiságában, gyűlöli a tagosítást, sót rosszra 
ÍB vetemedik annak meghiúsításában, ha vala-
melyik felvilágosodott,  józan gazdának easébe jutna 
kérni. Nekünk azonban nem Bzabad hitelt adnunk 
a lármás emberek fenyegetéseinek,  sem megijed-
nüuk nem szabad tőlük. Mert a uép még kiskora, 
olyan, miut a gyermek, kivel a szülőnek a jót 
erőszakkal is követtetníe kell. A nép apja az állam, 
tehát annak kell helyette gondolkoznia, ennek 
kell vele a jót, a hasznosat megismertetni 8 ha 
szűkség, erőszakkal elfogadtatni.  Eleinte, persze, 
nem tetszik, de annál hálásabb lesi érette késAbb. 
Az orvosság keserű, de gyógyít: a tagosítás gyógy-
szere is életre keltené a haldokló székelyt. 

A gyümölcs mint gyógyszer. 
Köteteket lehetne írni a gyümölcsök gyó-

gyító  hatásáról éa emészthetőségéről, azonban 
elég csak néhányat felemlíteni,  melyek orvosi 
szempontból is használatra alkalmasok. 

Az érett gyümölcsökben valóságos gyógy-
kincs rejlik a azok élvezetének gyakran tapasz-
talt jó hatása vezette az orvosokat valószínűleg 
azon felfogáshoz,  hogy a gyümölcs élvezete nagyon 
is egészséges. 

Igy különösen a szőlő a ennek kék-fekete 
faja  kiválóan tápláló és a mellett jó vértiaztiti. 

A szőlőhöz gyógyérték tekintetében legkö-
zelebb áll a baraczk, de csak akkor, ha nem 
tnlérett. 

Orvosok véleménye szerint igen egészséges, 
ha kora reggel éhgyomorra narancsot eszOnk 
gyomorbaj esetén s ha attól megakarunk szaba-
dulni, akkor mindennap együnk narancsot, mely 
főkép  a tavaszi hónapokban a legjobb, mert es 
hosszabb használat után sokszor ki. is gyógyít 
bajánkból. A bélbajoknál a paradicsom alma 
nedve is nagyon hasznos. 

A befőtt  gyümölcsöknél is Bokszor tapasz-
taljuk, különösen betegeinknél, hogy mii; jő hatás-
sal vannak a mert a befőtt  szilva, megygy, cseresz-
nye stb. könnyen emészthető, orvosaink rende-
sen azokat ajánlani is szokták. De nem csak a 
betegekre, hanem ax egészségesekre is jó hatás-
sal bírnak. 



S E L L K K L C I A „CMIKI L A P O K " lff-lk  tUEĂMAHOZ. 

Felhívás  előfizetésre. 
A ,CSIKI  LAPOK-  már éppen 

13 és  '/»  éve  munkálkodik  városunk-
nak és  vármegyénknek  előhaladásán, 
i3 és'/,  éve  teljesít  önzetlen  és  hazafias 
szolgálatot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A , Csiki  Lapok", a mióta  politikai 
lappá lett,  folyton  és  kitartóan  a sza-
badelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban sikra szállott  bárkitől 
származott,  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  illünk,  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  Szíveskedjenek 

Előfizetőd  áruink lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

Effóts  évre  8 korona (4  frt). 
Félévre  . 4 korona (2  frt). 
líegyetlévre  . 2 korona flfrt). 
Külföldre  . 12 leoroma (6  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátrülékosősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAPOK" 
azerteaítfiiiévf  Í9  kiatióhirtilulu. 

A Csíkszereda  l  iparos ifj.  bnképzökör 
•UnHerétterjesstS  összejövetelei. 
Tény, mely bizonyításra nem Bzorul, hogy 

az egyesületek, szövetkezetek, körök és más 
czimli, de hasonló czélu intézmények helyes 
és tapintatos vezetés mellett ma már a tár-
sadalmi téren számba vehető hasznos munkát 
teljesítenek. Egyfelől  ápolják és fejlesztik  az 
egyczélra törekvő, hasonló társadalmi helyzet-
ben élő egyének között az összetartozandóság 
érzetét, egészséges közszellemet teremtenek és 
vállvetett erővel munkálkodnak közös sorsuk 
émelésén, közös érdekeik megvédelmezésén, 
előmozdításán. 
L - Á z ilyen egészséges szellemű — s ismét 

hangsúlyozzuk — helyes irányban vezetett in-
tézményeknek támogatása, pártfogalása,  minden 
társadalmi osztálynak és magának a sajtónak 
is erkölcsi kötelessége. 

Mi szerény hatáskörünkben mindig kész-
séggel munkálkodtunk az ilyen intézmények 
felvirágoztatásán  és szívesen nyujtottuuK se-
gédkezet arra, hogy ezen intézmények a zász-
lójukra irt nemes es szép czélokat minél köny-
nyebbon elérhessék. 

A csikszeredjy iparos ifjúsági  önképzőkör 
felállításával,  azok,.a kik ebben a munkában 
részt vettek, egy regi mulasztást tettek jóvá; 
az iparos ifjúságot,  mely itt városunkban ugy 
szólva minden gondoskodás nélkül szerte-azéjjel 
lézengett, üres idejét igen sokszor nem a leg-
épületesebb, anyagi és erkölcsi hátrányokat 
okozó szórakozással töltötte el, egy körbe 
egyesitették, kellemes otthont szereztek szá-
mukra, tért és alkalmat nyújtottak nekik, hogy 
a fáradságos  mindennapi munka után alkalmas 
pihenő helyet találjanak s a mellett lelküket 
művelhessék, szivüket nemesíthessék s egyben 
megszerezhessék, azon ismeréteket, a melyek 
kiképzésűkhez Jpég okvetetlenül szükségesek 
s melyeket miwennapi foglalkozásuk  közepette 
nem igen van alkalmuk megszerezni. 

Az önképzőkör megaiakitói nemcsak a 
helybeli iparosságnak tettek nagy szolgálatot, 
hanem a csikmegyei kézmQipar fejlesztésére 
és fellendítésére  is közremunkáltak, a meny-
nyiben az itt levő segédmunkásokat olyan 
irányban igyekeznek vezetni, hogy azok, mint 
mesterek könnyebben fogják  legyőzni a hala-
dásuk elé gijrdüló számtalan akadályt. 

És ug/ látszik, bogy az alapítók fárado-
zása nem ment kárba, az elhintett jó mag nem 
talált terméketlen talajra, az iparoB ifjúság  szí-
vesen és lelkesültséggel csoportosult a vezetők 
köré és hozzáfogott  a komoly munkához. Van 
már eléggé kényelmesen berendezett és kellő-
leg felszerelt  kellemes otthona, a hol a szivet 
és lelket neinesitő szórakozások több faja  áll 
rendelkezésére, van egy érdekes és hasznos 
olvasmányokat tartalmazó könyvtára, van dal 
és műkedvelő egyesülete, szóval eredményesen 
halad azon a helyes uton, melyet az alapsza-
bályok számára kijelölnek. 

" -Ezt bizonyltja azon hozzánk juttatott irat 
is, melyben ismeretteijesztő összejöveteleikről 
számolnak be. 

E szerint a téli szezonban tartottak össze-
sen hét ilyen összejövetelt Ezeken az össze-
jöveteleken tartottak hét felolvasát,  illetőleg 
szabad előadást. Török Ferencz a keresztény-
iparos családról, Barabás Béla gazdasági intéző 
az ipar, kereskedelem és mezőgazdaság össze-

tartozandóságáról, Dr. Wasilkievicz Viktor a 
vérmérsékletekről, Oaál József  Petőfi  életéről 
és mUveiről és az 1848. márczius 15-iki ese-
ményekről, Botár Béla a női becsületről és 
Lakatos Mihály az iparosok helyzetéről tartat-
tak felolvasásokat 

Szavaltak, vagy monológot adtak elő: 
Orbán Irén (két ízben), Müller Juliska. Simó 
Ilonka, Simó Juliska, Laczkó Qyula, Salamon 
Dénes, ifj.  Fekete Frigyes, Szűcs János, Tarsai 
Sándor (három alkalommal), Karda Lajos, Klein 
Hugó, Orbán Mihály. 

Zenei előadásokat tartottak Sándor Géza, 
Szopos Sándor, Orbán Mihály és a legutolsó 
összejövetelen, melylyel egyszersmind a már-
cziusi nagynapok emlékezetének is ünnepet 
szenteltek, két dallal az önképzőkör dalárdája 
is bemutatta magát. 

Az összejöveteleken Lakatos Mihály a kör 
tiszteletbeli elnöke és szellemi vezetője az al-
kalomhoz mért megnyitó és záró beszédeket 
mondott. 

A hozzánk küldött iratban nyilvános kö-. 
szünetet mondanak az összes közreműködők-
nek és az összejöveteleken résztvett közönség-
nek is, kik munkálkodásukkal támogatni, meg-
jelenésükkel lelkesíteni szíveskedtek a kör tag-
jait és vezetőségét. 

Szívesen adtuk közre e rövid jelentést s 
magunk részéről azt kívánjuk, hogy a kör lel-
kes tagjai a megkezdett helyes uton haladja-
nak tovább, de mindig csak „előre". 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Anyakönyves helyettes. A belügy-

minisztérium vezetésével ideiglenesen megbizott 
miniszterelnök a kászonaltizl anyakönyvi kerü-
letbe anynkönyves helyettesé Márton Benedek se-
gédjegyzőt nevezte ki. 

— Eljegyzések. Baké Albert ceikmena-
sági eleini iskolai tanitó folyó  év márczius 31 -én 
eljegyezte Balló Rózsika kisasszonyt, Benedek Gá-
bor csik-menasági vezértanitó kedves nevelt leá-
nyát. Grotuláluuk I 

— Kászon-jakabfalvi  Baka László lemhényi 
népiskolai tanitó Húsvét második napján tartotta 
eljegyzését Lembényben, az odavaló taniténóvel. 
Veres Ilonával, Veres Péter csik jenófalvi  tanitó 
kedves leányával. Szerencsit kívánónk a szép 
frigyhez. 

— Biró Béla gyergyó-tölgyesi szolgabirásági 
írnok a napokban váltott jegyet Oy.-Dilróban Róth 
Anna kisasszonynysl. Szerencsét kiváuunk. 

— Gyászrovat. A kolozsvári .Ferencz 
József"  tudomány egyetemnek nagy gyásza 
van. Dr. Abt Antal  Személyében azon profe-
szorok közül ragadott el egyet a kérlelhetlen 
halál, kik mint elsők léptek az .Alma Mater" 
Kolozsváron is felszentelt  hajlékába és a kik-
nek nevével örökké összeforrva  leend ezen 
tudomány egyetem működésének megkezdése. 
Dr. Abt Antal a biharmegyei Kézbányán szü-
letett 1828-ban. Gimnáziumi tanulmányait Nagy-
Váradon és Szegeden végezte. 1830-ben Bécsbe 
ment és itt 5 évig hallgatta a teknikai tudo-
mányokat, 1836-ban tanári vizsgát tett. 1857-től 
az ungvári, 1861-től kezdve pedig a budai 
állami gimnáziumoknál tanította a mennyiség-
tani és természettani tárgyakat. 1869-ben meg-
szerezte a doktori czimet s ugyan ezen alka-
lommal a kísérleti természettanból egyetemi 
magántanárrá képesítették. A kolozsvári tudo-
mány egyetem felállításakor  1872-ben ezen 
egyetemhez nevezték ki a kísérleti fizika  ren-
des tanárává. Dr. Abt Antal ugy is mint tanár, 
ugy is mint ember kiváló egyéni tulajdonsá-
gokkal birt. Nem csak szaktárgyát művelte 
kiváló előszeretettel, de a vezetese alatt álló 
iljuság iránt is páratlan jóindulattal viseltetett, 
nemcsak a tudományok titkaiba vezette be ta-
nítványait, hanem körülvette őket szivének 
melegszeretetével és a leczke órákon kívül is 
pártfogolta  és támogatta őket. Szorosan vett 
tanári kötelességein kivül egyéb téren is nagy 
szolgálatokat tett a kolozsvári tudomány egye-
temnek. Kiváló gonddal rendezte be a termé-
szettani intézetet, mely ha felszerelés  dolgá-
ban, a rendelkezésére bocsátott aránylag cse-
kély anyagi dotáczió miatt, nem is áll a kellő 
színvonalon, de egyébb tekintetben kiállja a 
versenyt bármely európai hasonczélu intézettel. 
Öt évig elnöke volt a kolozsvári orsz. tanár 
vizsgáló bizottságnak és viselte a Rektor mag-
nifikus  tisztségét is. Egy pár nagyobb és Igen 
használható tudományos miivön kivül számos 
értekezést is irt, a melyek a hazai és külföldi 
tudományos folyó  iratokban jelentek meg. A 
tudomány terén szerzett érdemeiért az akadé-
mia tagjává választotta. 50 éves szorgalmas 
és eredményes munkáságát a mult év végén 
bekövetkezett betegsége szakitotta félbe  és 
hosszas szenvedés után folyó  hó 2-án kiragadta 
a halál a tanári katedrából, melyet akkora 
hivatottsággal és olyan eredményesen, mint a 
hogy azt dr. Abt betöltötte, csak kevés ember 
ül meg. A kolozsvári tudomány egyetem gyá-
szában, mely azt egyik régi oszlopos tagjának 
elhalálozásával érte, a legőszintébb szívvel vesz-
nek részt a tanítványok is, kik mindig szeretettel 
és tiszteiette! gondolnak vissza a kiváló tanárra, 
a humánusan gondolkozó emberre és hálás szív-
vel őrzik meg emlékezetét 

— UJ tanitó állások sservecéso. Gy.-
Alfalu  nagy községben a tankotelesek számának 
1229-re való felszoporodása  okán az eddigi hat 

személyből álló tantestület elégtelennek bizonyni-
ván, még két tanitó ia egy tanítónői állás szervezé-
sit határozta el a község, melyeknek államsegély 
igénybe vétele melletti beállításához gróf  Máj-
látta püspök nr is hozzá járult. A beállítandó 
uj tanítók, is illetve tanitónö évi személyes 
járandósága 870—870 koronában állapíttatott 
meg, melyhez a község ISO—130 korona fede-
zetet nyújt, a mig szükséges 760—760 korona 
államsegély megadását pedig a vármegye közi-
gazgatási bizottsága a Vallás is közoktatási 
kormánynál javaslatba hozta. 

— A sorozás. Folyó hó 2-ával vette kez-
detit a kászon-alcsikí járásban az idei ujonczo-
zis, mely kellő rendben három nap alatt ered-
ménynyel le is folyt.  A felhívott  462 hadköteles 
közöl besoroztatott: az ujoncz jntalébba ISO, 
a póttarlalékba 39, felülvizsgálatra  egy sem 
rendeltetett. Távol maradt 76 hadköteles. A fel-
esik! járásban pinteken vette kezdetét a sorozás, 
mely mai nappal vigzfidOtt. 

— Tanítói fizetés  kiegészítés. A vallás 
éa közoktatási miniszter a c&ik-szentmiklósi álla-
milag segélyezett községi iskolánál alkalmazott 
második tanitó Lázár Pál llzetisének 800 koro-
nára való kiegészítésére évenkinti 128 korona 
államsegélyt utalványozott. 

— Lázadás as arányosítás miatt. A 
bároinszikmegyei Bereczk községben az erdő 
arányosítása miatt lázadás ütött ki. A csendőr-
ségnek kellett a nép megfékezésére  kOzbe lépni. 
A fellázadt  lakósság Hankó József  kOzsigi képvi-
selőt életveszélyesen Összeverte, megsebezték 
Barra Antal is György képviseleti tagokat is 
is Mikó Sándor házát ostrom alá vettik. A 
községben az izgalom óriási. 

— öngyilkosság. A férfikor  küszöbén 
vetett véget a még meg sem ismert éleinek Győ-
Ditróban mnlt hiten ifj.  Zakariás Antal 19 éves 
fin  a nélkül, hogy a tett elkövetésnek fkáról 
a szülőknek sejtelmük is volna. Édes apjával 
reggel korán a marhákat ellátták s a fla  azzal 
hazulról hirtelen eltávozott s a régi temetőbe 
tért be, hol egy forgópisztollyal  magát mellbe 
lőtte s nemsokára meg is balt. 

— Saereda város közvágó hidja. 
Évek óta napi rendjen tartja magát Szereda 
városban egy a mostani ronda is az egészség-
ügyi követelményeknek semmikép meg nem felelő 
kOzvágóhid helyett másnak építése, de ez a törek-
vés daczára a kormány is felsőbb  hatóságok több-
szöri sürgetisinek érvényre mindeddig nem jut-
hatott, részint a város vagyonUlansága, részint 
a tanács indolenczlája miatt. Ismételt szigorúbb 
rendeletek folytán  a város kOzOnsige a mnlt 
ivben még is komoly megfontolás  tárgyává tette 
az ügyet s nagy riszt kOlcsOnből fedezendő  20000 
korona költsiget szavazott meg a vágó bid felépí-
tésire. A városnak erről a határozatáról a föld-
mivelisi miniszter is irtesittetvin, ez közelebbi 
leiratában helytelenítette ippeu Csíkszeredában 
egy közvágó hídnak oly magas ősszeggel való 
létesítését, melynek anyagi helyzete a költségek-
nek saját erejéből való fedezését  meg nem engedi. 
Tekintettel tehát Szereda városnak csekély lélek 
számára, szükkeretben mozgó húsfogyasztására 
és kedvezőtlen anyagi helyzetére, elignek tartja 
nevezett miniszter, ha egy szilárd is jól tisztít-
ható alapzattal, tisztán tartható falakkal  s a 
balladékok fertőtlenítésére  és megsemmisítésire 
szolgáló emésztő gödörrel elátott kevisbi költsé-
ges helyisig építtetik. 

— A Köllő síremlék terve. A korán 
elhalt lelkes Bzobrász műrésznek közadakozás-
ból állítja fel  síremlékét egy bizottság, melynek 
élén Zala GyOrgy és Kiss GyOrgy művészek 
állanak. A síremlék tervet most készítette el 
Kiss QyOrgy szobrász-művész telyesen díjtalanul. 
A síremlék, mint műremek, páratlanul fog  állani 
a köztemetőben, mert eszméje szép is nem a 
nálunk szokásos alakban kiszült, hanem emlékez-
tet az olasz nagyvárosok temetőinek oly sok 
kifejezést  tartalmazó síremlékeire. Kit miter 
magas kődarabon a segesvári PetOfi  szobor dom-
bor műve látszik, mely Köllő Miklós 25—30 
alkotása között egyik legsikerültebb műremek. 
A kődarab előtt áll KOIIő életnagysága alakja. 
A művész dolgozik. Kezében a mintázó, szemé-
ben az alkotás tüze. Igy jön érte a halál. A 
kődarab mögül elmosódó lepelben egy koponya 
és csontváz emelkedik. Előre hajol is kiveszi 
a munkálkodó ifjú  művisz kéziből a miutázót. 
Ez a Köllő Miklós síremlékének terve, melyben 
kifejezésre  jut mind az, amit a síremlék róla beszél-
het. Életinek teljes erejében 39 ives korában 
jött irette a halál is elvitte legszebb alkotásai 
közül. 10 -19 ezerkofona  értékű síremlék ez, 
mely hihetetlen csekily pénzből kerül elő. A 
tervel Kiss György szobrász művészünk, mint 
KOllő igaz barátja és komája, teljesen díjtala-
nul készítette el. KOIIőnek barátjai és tanítványai 
Balázs, Fejér is Renner székely kőszobrászok 
telyesen ingyen vigezik a kömunkát. A talpazat 
kőanyagát Műller Ernő aűttői kObányatnlajdonos 
adja díjtalanul. A síremlék bizottságnak a már-
vány is fölállításra  mindössze 1000—1900 koro-
nára van szűksig, a miből eddig 400 korona 
gyűlt Össze. Az adakozás szépen foly  s remél-
hető, hogy nemsokára márványba lesz-átvihető 
a KOIIő siremlik igaián szép terve. Adakozáso-
kat elfogad  is a Budapesti Hírlapban nyugtáz, 
valamint gyűjtő iveket készséggel kűld .a „KOIIő 
siremlik bizottság" pénztárosa, Péterfy  Tamás. 
(Budapest. IX. Kőztelek.) 

— Elejtett hlUB. A maoskafajook,  mely 
a hasznos háit állatoknak s aiokon kivül az Oiek 
és alorvosoknak veszélyes ellensége szokott lenni 

gySnyörü 16 kilóa példányát terítette le tunádl 
Pátrubán Gergely társával Keresites Károlylyal e 
hó 4-én a SzentAnna-tó feletti  erdőségben. Mind 
a mellett, bogy ennek a ragadoió állatnak éber-
sége és egyik fáról  a másikra való gyors ngrása 
elpuaztithatására nézve a vadásztól kiváló Ogyes-
ségel követel meg, egy év óta a 0-ik volt már 
ez, mely után as illető elejtó a 8 korona Irtási 
dijat a vármegyétől meg kapta. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe! Az Országos Pályázati Közlöny szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

— Aa Ipar csodája mindig az volt, ha K ipar-
termék oly olcsó árbau kerül forgalomba,  hogy az feltű-
nést kelt. Egy ilyen csodát teremt meg mostan Llcht-
mann Sándor posztókiviteli osztálya, Budapest, VII., 
Bottenbiller-utcza 12/X. szám, azzal, hogy S Irt.  50 
krajezárért Bzétküld az ország bármely részébe a 
legnagyobb férfi-öltönyre  elegendő S méter 20 ctm. 
tavaszi divat cheviott-szövetet, drapp, barna, szürke, 
zöld, fekete  és sötétkék szinben és 6 forintért  tinóm 
fekete  és sötétkék posztót vagy barna, fekete  éa  sötét-
kék kamgarn szövetet Ezt a szinte hirtelen olcsó 
árt ugy tudta megteremteni, hogy egy posztó gyáros-
nak pénzre volt szüksége, majd minden készletet adta 
cl neki olyan olcsón, nogy a vételár alig fedezte  u 
előállítási költséget. Nem félrevezetés  az, hogy ily 
olcsó árban szétkdld 3 méter 20 ctm. férfi-ruhaszövetet, 
melynek miuden egyes darabja válogatott minőségű 
és uivatos mintájú, a mit bizonyit, hogy rövid 6 nap 
alatt pár száz utánrendelésit és körülbelül száz elis-
merő levelet kapott az ország minden részéből. Aján-
latos tehát a nagyközönségnek, hogy minél sürgőseb-
ben rendeljen meg ezen szövetekből néhány öltönyre 
valót, mert ilyen olcsó árban csak rövid iueig szállít 
egy férfi-öltönyt  kiadó 3 méter 20 ctm. szövetet. 
Megrendeléseket szíveskedjék minél sürgősebben esz-
közölni, mert nem lehetetlen, hogy készlete a közeli 
napokban el fog  fogyni.  Megrendeléseket utánvét 
mellett eszközöl. Postadoboz és szállítólevélért 15 kr. 
fizetendő.  Mintákat az idő rövidsége és a nagy szám-
ban érkező megrendelésekre való tekintettel, nem 
kQldbet. 

— Eladás vétel és bérlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
knzkézeu forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

— Háromszék vármegye nemes csa-
l á d j a i . Az ujabb idókben föllendült  magyar csa-
ládtörténeti irodalomnak egy igen érdekes uj ter-
méke jelent meg a napokban a feuti  czim alatt. 
A rendkívül díszesen és ízléssel kiállított teije-
delmes vaskos kötet a Székelyföld  egyik legtör-
zsökösebb vármegyéjének: Háromszéknek mutatja 
be régi csoládjoit, ismertetvén azoknak eredetét, 
változatos történetét s a kiemelkedőbb családta-
goknak blete folyását  i s nevezetesebb közszerep-
lését is. Ha elgondoljuk, hogy régi törvényeink 
értelmében minden székely ember nemes volt, 
ugy elképzelhetjük, hogy a teljesen székely Há-
romszékeu mily óriási anyagot talált éa kellett 
összegyűjtenie a geneologusnak. 8 e rendkívül 
nehéz és nagy feladatot  Pálmoy József,  a mtt 
szerzője, a mennyire csak a mai körülmények s 
a még el nem pusztult adatok engedték — elég 
dicséretesen meg is oldotta. Régi geneologiai 
munkáinkban a háromszéki családoknak csak alig 
5—0 százaléka vau fölvéve,  t. i. legiukább a 
fóuri  csalédok s azok is többnyire csak hiányosan 
és röviden vaunak tárgyalva. Pedig a magyar 
nemzet, de különösen a székelység speeziális, 
érdekes történetében igen gyakran a kisebb va-
gyonú családok is nevezetes szerepet játszottak. 
Pálmay munkája a lehetőségig felöleli  Háromszék 
összes székely családjait a fóranguaktól  kezdve 
a köznemesség legalsó rétegéig s a Háromszékre 
bessármazott magyar, vagy idegen eredetű csa-
ládokig. összesen 980 családot tárgyal B hol bő 
adatot talált, ott részletesebben, hol pedig adatok 
nem jutottak kezéhez, ott röviden megemlékezve 
sorolja föl  a századokon át mai napig élt három-
széki famaliákat.  Az összegyűjtött anyag oly nagy 
és egyes részleteibeu: ugy család történeti, mint 
nemzeti történeti vonatkozásaiban oly becses, hogy 
még ssakembereket is kellemesen fog  meglepni. 
Egy eddig egészen ismeretlen kincsesbányát, a 
székely nemzeti történet adatainak egy uj gaz-
dag forrását  nyitotta meg e mü szerkesztője, 
melyet a székelység múltjának és különböző vi-
szonyainak búvárai nagy haszonnal dolgozhatnak 
föl.  Mert e müvet első sorban mint történeti 
adatgyűjteményt kell megbecsülnünk. A kik azon-
ban szerelik a geueologiát s kegyelettel viseltet-
nek őseik, szülőik emlékezete iránt, azok még 
nagyobb érdekkel fogják  végiglapozni Pálmay 
könyvét, melyben számtalan, eddig megfejtetlen 
kérdésre nyernek feleletet.  Teljes elismeréssel 
adózuuk tehát Pálmay József  geneologusnak, ki 
rendkívüli szorgalommal és türelemmel, básról-
házra járva gyűjtötte össze nagy munkájához a 
szükséges adatokat és mentett meg a végelpusz-
tulástól s aa örökös elfeledéstől  annyi beceea é% 
érdekes családi történetet, melyek már osab 6—6 
év múlva is többé soha összegyűjthetők nem let-
tek volna. Mert a régi síékely családok napiren-
den lévő sajnos pusztulása folytán  a régi leveles-
ládák Bok érdekes történetet örzó okmányai ia 
évről-évre ezrével pusztulnak el. Elmondhatjuk, 
hogy Pálmay épen a tizenkettedik Arában érke-
zett, hogy a mi még megmenthető, azt a jövendő 
számára megmentse. Hogy elvállalt nagy felada-
tát aa óriási nehézségek daczára derekasan igye-
kezett megoldani, az mUvének minden lapjáról 
kitűnik. Munkája úttörő. Tehát ha vannak lâ hibái 
(már pedig geneologiai müvet lehetetlen hibátla-
nul összeállítóul) azokkal szemben elnézőknek 
kell lennfiak,  de el is feledteti  azokat művének 
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előnyös oldala éi anyaginak gazdag-
sága. A ml a hatalmas kötet külső kiállítását 
illeti, arról eaak a legnagyobb elismerés és di-
cséret hangján szólhatunk. A nagy negyedrétU 
könyv Unom elefántcsontszínű  veliu-papirra kiváló 
illéssel van nyomtatva a a kitSnlen berendezett 
sepsiszentgyörgyi Jókai nyomdának mindig dicsé-
retére válik. Terjedelme 62 iv, össsesen 494 oldal 
• • .gazdag szöveget mintegy 167 jól sikerült csa-
ládi esimerrsji disziti. Az előszót hatolykai Potsa 
József  v. b. t t. cs. és kir. kamarás, Háromszék-
vármegye érdemes főispánja  irta. A ssép elószó 
fölött  egy pompás eaatajelenet látható, melyet 
Gyárfás  Jenő aa elsőrendű székely festőművész 
rajtolt A azerkeaztó bevezető szavaihoz pedig 
Gyárfás  Győző kir. rómérnök készített igen csinos 
ezimképet. Általában a könyv ugy külső kiállítá-
sára, mint béltartalmára nézve annyira sikerüli, 
hogy arra agy a szorgalmas szerző, valamint 
Háromszék lelkes közönsége is teljes megelége-
déssel tekinthet. Megrendelhető a kiadó JAkai-
nyomda-réssvénytáraulatnál Sepsi Szent-Györgyön 
éa Györgyjakab Márton utóda könyvkereskedésé-
ben Csíkszeredában ; ára: fűzve  20 korona, csinos 
diaikötésben 24 korona. 

— Nemsetkösi nagy lóvásár Érsek-
qjváro t t . A Nyilramegyei Gazdasági Egyesület 
attal a f.  1902. évben rendezendő XX. nemzet-
közi lóvásár Érsekújváron (Bodapest és Béostól 
gyorsvonaton 2—3 órányi távolság) ismét május 
hó első hétfőjén  s az ezt megelőző vasárnap 
délután vagyis májas hó 4 én délután és május 
hó 6-én fog  megtartatni. Ezen lóvásár Magyaror-
szágon a legjelentékenyebb és a legkeresettebb, 
melyet a tenyésztők és kereskedők egyaráut föl-
keresnek. Főként a külföldi  ÍAkereskedók szokták 
az érsekújvári lóvásárt fölkeresni.  A mull évben 
ia 600 drb. különféle  használatra való ló adatott 
el. Lakások és istállók az érsekújvári rendőrkapi-
tányt hivatalnál rendelhetők 

— A siketnémák felvétele  a váozi 
•iketnéma intésetbe. A siketnémák szülei-
nek a váczi siketnéma intézet figyelmébe  ajánlja, 
hogy a jő vő tanévre vonatkozó felvételi  kérvények 
a váezi intézethez osak május hó 10 ig küldlie 
tők be. A később érkezett kervények ebben az 
évben már nem tárgyaltatnak. Tudatja még az 
igazgatóaág, hogy a váozi intézeten kivül a kő-
vetkező helyeken vannak siketnima intézetek: 
Budapest (ttökk Siilárd utcza 10. sz.). Bndapest 
izr. (Bethlen tér 2.), Kolozsvár, Temesvár, Arad. 
Kaposvár, Szeged, Eger, Jolsva (Uömörmegye). 
Kecskemét. Ajánlatos, hogy minden szüld első-
sorban a hozzá legközelebb eső intézethez folya-
modjék. 

— Kisgazdák szervezkedése gazda-
körök ntján. A Magyar Gazdaszövetség által 
községi gazdakörök létesítése tekintetébeu megin-
dított mozgalom orsságszerte élénk visszhangot 
keltett. A lelkészek (felekezeti  külömbség nélkül), 
• tanítók, a jegyzők, kik a kisgazdákkal állandó 
érintkezésben vannak, valamint a földbirtokosok-
bérlők és gaadatisztek is dicsérendő buzgalommal 
karolják fel  az eszmét s közülök már igen sokan 
bejelentették, hogy gazdakör létesítése érdekében 
minden lehetőt megtesznek. Ezen bejelentésekből 
örömmel tapasztalja a Magyar Gazdaszövetség, 
bogy vannak a kisgazdáknak őszinte igaz barátaik, 
kik készek őket nehéz megélhetéai víssonyaik köz-
ben é« sokféle  bajaikban önzetlenül támogatni. A 
nép vezetésére hivatott férfiak  belátják, hogy a 
kisgazdáknak gyarapilaniok kell gazdasági isme-
reteiket, ha a nehéz viszonyok között boldogului 
akarnak s szervezködniök kell érdekeiket szivükön 
hordozó vezetők támogatása mellett, ha jogosult 
kívánságaikat keresztül vinni akarják. Most olyan 
fóldmivelésügyi  miniszterünk van, ki a földmive-
lők jóvoltáért minden megengedhető áldozatot meg-
hozni kész, tehát most legjobb alkalom van arra, 
bogy a kisgazdák gazdakörökben szervezkedjenek 
s esek ntján keressék boldogulhatásuk biztos mód 
jait. A gazdaköri alapszabály tervezet most van 
arankában a rövid idő alatt mindazoknak megküld-
heti less, kik ezen — földmiveló  népünkre igen 
fontos  — ügy iránt érdeklődnek. Felvilágosítással 
ssiveeen szolgál ezen ügyben s a kisgazdák érde-
keit érintő minden más ügyben is Meskó Pál. a 
Magyar Gazdaazövetaég titkára Budapest, VIII. 
ker. Baroaa-uteza 10. 

— Méhészek figyelmébe.  Hogy az ok 
aserO méhészet az országban minél könynyebbeu 
terjedhessen, főként  pedig, hogy a szegényebb 
somiaknak a méhéazkedés megkezdése minél ke 
vesebbe kerüljön, a fóldmivelésügyi  miniszter által 
támogatott Orsságos Méhészeti Egyesület (Buda 
peat, VI!.. Damjanich-utoza 34. szám.) rendkívüli 
olcsó méhkaptárokat és mindenféle  az okszerű 
méhésakedésbes szükséges eszközöket készíttet, 
nevezetesen mézpergetó gépeket mnlép préseket, 
mBlépeket és mindenféle  vas- As aozél tárgyakat 
éa ezen tárgyakat minden haszon nélkül oly olcsón 
bocaátja a méhészkedők rendelkezésére, a mely 
áron, hasonló minőségben sehol máshol nem kap-
hatók. Azonkívül az egyesület mindenféle  útmu-
tatással is Szolgál teljesen ingyen és a hozsája 
forduló  méhészek viaai- és méztermését a legjobb 
napi áron értékesiti és a termelőnél előzőleg meg-
állapított vélelárt biztosítja, sőt szállító edényt is 
ad Ingyen éa bérmentesen szállítva. Az elmnlt 
1901. évben »0.000 koronán felül  fizetett  ki méz 
és vlaaa fejében  a termelőknek. 

— Sbakespere. Nemrégiben jelent meg 
e*y könyv, mely egy különös ehiffrevel  akarja 
bizonyítani Sbakespere összes munkáiból, hogy e 
munkákat Bacon írta, a ki ezt titkos jegyekben 
ki la jelenti e darabok azSvegében. Ea a Bacon-
theoria nem aj. Annyi tudomány, annyi ismeret. 

annyi tanulság van Sbakeapereben, hogy régi 
iőóktól fogva  lehetetlennek tartották, hogy e da-
rabokat egy kösönséges ssinéss Irta volna. A jog-
ban oly jártas, mint egy jogtudós. Nyelve a leg-
magasabb és leggazdagabb angol nyelv. Érzései 
a legfinomabbak,  melyeket valaha földön  járó 
ember érzett. Emberismerete több, mint bármely 
udvari emberé. S mindez egy színészben élt volua ? 
Hiába minden teória, as emberiség történetére 
nésve miudegy, hogy ki irta e műveket, azok oly 
csodálatos életet élnek msgukban, hogy irójuk 
neve egésson mollékea, Sbakespere vagy Bacon : 
a ki Romeot, Hamletet, Othellot s a többi har-
mincznégyet irta, az mindenesetre a legnagyobb 
iutelligenczia volt, a ki valaha e földön  járt. És 
midőn egy német tudós először megpillantotta 
lomok között Shakespere halotti maszkját a mely 
később az ővének-bizouyult. megdöbbenéssel rzem 
lólte ez srczot. melynél msgasztosabbat, fensé-
gesebbet nom látott soha. Ez a szem a legjobbau 
látott a világon, ez az ajak inoudta a legszebb 
dsllamot, cs s homlok volt a leguagyobb értelem 
székhelye, ezek a vonások érezték az élet miu-
den fuvallatát,  a szerelein szellőjétAl a kétségbe-
esés és gyilkolás viharáig. Hogy l.inek hívták, 
mindegy. Elég tudni, hogy volt egy ember, kiben 
a legmagasabb fokon  nyilatkozott meg minden 
képesség a mely valah* emberi lélekben szárnyát 
próbálgatta. S a lélek, a mely oly magasan szállt, 
mint egy madár, Petőfi  kifejezése  szerint, egy 
szűk bódéban töltötte életét, London külvárosá-
ban, a Globe színházban, a hol könnyű szerrel, 
meggondolás nélkül, jobbára pénzért irta csodá-
latos darabjait. És ennek az embernek életében 
a legjelentősebb nap, az a nap volt, a mikor lóra 
ült, hogv haza menjen Streetfordba  gazdálkodni 
Az A földi  birodalmának, a Globe színháznak a 
képét találjuk a Nagy Képes Világtörténet most 
megjelent 166. füzetében.  A 12 kötetes nagy mun 
ka szerkesztője Marczali Henrik egyetemi tanár, 
ki eg/uttal e kötet iróju is. Egy-egy gazdagon 
illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésbea  16 kor. 
füzetenként  is kapható 60 fillérért.  Meg jelen min 
den héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Buda 
pest, VIII., Üllői-ut 18. sz.) s minden hazai köuyv-
kereskedés utján, havi részletfizetésre  is. 

— Meglepő melegséggel ajánlja a 
vallás és közoktatásügyi miniszter a szülék párt-
fogásába  egyetlen gyakorlati uevelésügyi lapunkat. 
Ez alkalmasint hatni fog.  de szükséges is, hogy 
a szülék érdeklődjenek a nevelés irodalma iránt. 
A miniszter ajánló lovele igy szól: Valamennyi 
kir. tanfelügyelőnek.  1898. évi 49841. sz. alatt 
kelt kösrendeletem kapcsán felhívom  a taufelü 
gyelőséget, bogy a dr. Havas Gyula szerkeszté-
sében, Budapesten megjelenő „Magyar Pestalozzi" 
cainiü pedagógiai hetilapot, mely a gyakorlati ne-
velésnek, a jellemképzésnek és a családi neve 
lésnek már eddig is kiváló szolgálatokat tett H 
ekkép jeles segéd eszköznek bizonyult a nevelésre 
hivatott tanítók és szülők kezében egyaránt a fen-
hatósága alatt álló minden lokozatu állami, álla-
milag segélyezett községi és községi népoktatási 
tanintézetek tanítóinak, iskolai hatóságainak meg-
rendelésre melegen ajánlja, azon állami népisko-
lák részére pedig a melyeknél a beiratási dijak-
ból e czélra fedezet  áll rendelkezésre, a tanítói 
könyvtár részére rendeltesse meg. Buzdítsa egy-
úttal a tanítókat, hogy ezon lap megrendelésére 
alkalmas módon a szüléket hívják fel.  Budapest, 
1902. február  hA 6-én. Zsilinszky álamtitkár. 

KÖZGAZDASÁG. 
A Triestl Általános Biztosító Társaság 

(Asaiomuionl Generali.) 
f.  é. márczius hó 20-án tartott 70-ik közgyűlésén 
terjesztettek be az 1901. évi mérlegek. 

Az előttünk fekvő  jelentésből látjuk, hogy 
az 1901. deczember 31-én érvényben volt élet-
biztosítási  tőkeösszegek  571,267.823 korona 
és 19 fillért  tettek ki, és az év folyamán  bevett 
dijak 25,501.529 korona 89 fillérre  rúgtak. Az 
életbiztosítási  osztály  díjtartaléka  12,(164.410 
korona 50 fillérrel  14?,165.146 korona 89 fillérre 
emelkedett. 

A tüz-biztositási  ágban a díjbevétel 
11,890.311.770 korona biztosítási összeg után 
19,179.397 korona 41 fillér  volt, miből 8,453:497 
korona 20 fillér  viszont-biztositásra fordíttatott 
ugy, hogy a tisztadijbevétel 10,725.890 korona 
21 fillérre  rúgott, mely összogból 7,267.495 
korona 5 fillér  mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évre vitetett át; a díjtartalék te-
hát a tiszta díjbevétel 67.76o/«-át teszi ki. A 
jövó években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege 80, 231.416 korona 2 fillér. 

A szállítmány-biztosítási  ágban a díj-
bevétel kitett 4,937.050 korona 14 fillért,  mely 
a viszontbiztosítások levonása után 2,197.070 
korona 58 fillérre  rúgott. 

A betöréseslopás  elleni  biztosítási  ág-
ban a díjbevétel 317,084 korona 80 fillért  tett ki. 

Károkért  a társaság 1901-ben 27,945234 
koron a 91 fillért  folyósított.  Ehhez hozzá-
adva az előbbi években teljesített kárfizetése-
ket a tárBaság alapítása óta károk fejében 
716,540.625 korona és 97 fillérnyi  igen tekin-
télyes összeget fizetett  ki. Ebből a kártérítési 
összegből hazánkra 133,470373  korona 85 
fillér  esik, mely összeget a társaság 192,845 
káresetben  fizette  ki. 

A nyereség  tartalékok  közül, melyek 
összesen 16.W2.487  korona 99 fillérre  rúgnak, 
különösen kiemelendók: az alapszabály szerinti 
nyereségtartalék,  mely 5,250.000 koronát tesz 
ki, az értékpapírok  árfolyam  ingadozására 

alakított tartalék, mely a 8,379.624 korona 17 
fillér  külön tartalék,  úgyszintén az évi nyere-
ségből kihasított 350.000 korona, 10,402.487 
korona 99 fillérre  emeltetett fel;  továbbá felem-
lítendő még a 160.000 koronára rugó kétes 
követelések  tartaléka.  Ezeken kívül fennáll 
még egy 660.000 koronát kitevő külön  alap, 
melynek az a rendeltetése, hogy az életbizto-
sítási osztályban a kamatláb esetleges csökke-
nését kiegyenlítse. 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek elsó rangú értékekben vannak elhelyezve 
az idei átutalások folytán  173,458.451 korona 
60 fillérről  190,319.427  korona 11 fillérre  emel-
kedtek, melyek következőképen vannak el-
helyezve. 
1. Ingatlanok és jel-

zálog követelések 31,870.290 kor. 66 fill. 
2. Életbiztosítási köt-

vényekre adott köl-
csönök . . . . 17,799.821 kor. 32 fill. 

3. Letéteményezettér-
tékpapirokra adott 
kölcsönök . 2,467.253 kor. 17 fill. 

4. Értékpapírok 122,468.568 kor. 59 fill. 
5. Tárcza váltók . . 1,140.190 kor. 42 fill. 
6. A részvényesek biz-

tosított adóslevelei 7,350.000 kor. — fill. 
7. Bankoknál levő rén-

kezésre álló köve-
telések, készpénz és 
az intézet követelé-
sei, a hitelezők kö-
veteléseinek levo-
násával . . • . 7.223.302 kor. 95 fill. 

Összesen . . 190,319.427 kor. 11 fill. 
Ezen értékekből 43 millió korona magyar 

értékekre esik. 
S z e r l s e s z t â i T l z e n e t a l c . 
Orbán János urnák Bardooa. A Cs. L. elő-

fizetést  dija folyó  évi június hó végéig terjed. 

Laptulajdonos: 
G7ÖRGT.TAKAB ÖRÖKÖSE. 

3z. 8108/1901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentniártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Váncsa 
András és András Ferencz idős végrehajtatónak 
lAtzló Mihály és László József  végrehajtást 
szenvedő elleni 317 kor 06 fillér  tőkekövetelés 
x jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék, a csik-szentmártoni kir. járás-
bíróság területén lévő a Kásznn-Jakabfalva  község 
határán fekvő  a Mszon-iakabfalvi  240. számú 
tjkvben foglalt  és László József  és László Mihály 
tulajdonát képező 677., 680. hrszám ingatlanra 
331. korona, 1936. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
1246., 1247. brsz. ingatlanra 17 korona, 1942. 
hrsz. ingatlanra 8 korona, 1960/,. hrsz. 2 kor., 
2645 , 2646. hrsz. ingatlanra 16 kor , 2720. brsz. 
ingatlanra 16 kor., 3017., 3018. hrsz. ingatlanra 
l kor., 3085. brsz. ingatlanra 3 kor., 3092. hrsz. 
ingatlanra 5 korona, 3340/t. hrszám ingatlanra 
19 korona, 3686/t. hrsz. iugatlanra 2 korona, 
3610/,. hrsz. ingatlanra 12 korona, 3655. hrsz. 
ingatlanra & kor., 3696/4. brsz. ingatlanra 4 kor., 
3732/|. hrsz. ingatlanra 3 kor., 4160. hrsz. ingat-
lanra 7 kor., 4646/5. hrsz. ingatlanra 6 kor., 4718. 
hrsz. ingatlanra 6 kor., 4746. brsz. ingatlanra 9 
kor., 3877/,. hrsz. ingatlanra 1 kor., 4970/,. hrsz. 
ingatlanra 1 kor., 5164., 6165. brsz. ingatlanra 69 
kor., 6310, 6311. brsz. ingatlanra 15 korona, 
5758/:, 8759., 5760/,. hrsz. ingatlanra 1 kor., 
5837., 5738. hrsz. ingatlanra 10 kor., 6897/«., 
5898. hrsz. ingatlanra 20 korona, 6996/,. hrsz. 
ingatlanra 4 kor., 6279 brsz. ingatlanra 1 kor., 
6339., 6340/! hrsz. ingatlanra 11 kor., 7623., 
7621., 7625. hrsz. ingatlanra 4 korona, 7780., 
7781. hrsz. ingatlanra 6 korona, 7799., 7798., 
7800. Ar*?. ingatlanra 1 korona, 8565/,., 8556., 
8567/i.Jlirsz. ingatlanra 28 korona, 9163/,., 9164. 
brsz.. ingatlanra 2 korona, ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi április 
hó 18-lk napjának délelőtt 9 órakór Kászon Ja-
kabfalva  községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól ia 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagyis hatvanegy 
korona 80 fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1 én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előli-ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1902. január hó 15-én. 

[104] l—l Dr. Szabó, 
kir. albiró. 

A kl W birtokára rendki-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
fordaljon  .Pénzintézet" jelige alatt 
a .Csiki Lapok" kiadóhivataléihoz. 

173. vh. szám. C®8) :1 

1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó aa 1881. «vi 

LX. t.-cz. 102. §-a él telmében ezennel közbirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi S. p. I. 417/3. száma végzése következtében 
Nagy Sándor ügyvéd álul képviselt Csik-Gyi-
mexbflkk  község javára ifj.  Deáki Péter ős neje 
Gyimes-vámi lakósok ellen 300 korona s jár. 
erejéig 1902. évi január bő 21 én foganatosított 
kielégítési végrehajtás ntján le- és felülfoglalt  és 
771 kor. 60 fillérre  becsült kővetkező ingóságok, 
u. m.: tégla, szekerek, lovak, szán, tőke fák  és 
deszkák nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 72/2. számú végzése folytán 
300 korona tőkekövetelés ennek 1901. évi ja-
nuár hó 1. napjától járó 6°/o kamatai, váltó díj 
és eddig összesen 98 korona 77 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csik-Gyimes-vámnál leendő 
eszközlésére 1902. ivi április hó 30-ik Mgjának 
délelőtti 10 ArAja határidőül kitttzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, boev az érintettt ingóságok az 188K évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és lelülfoglaltalták  a azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. 
évi LX. t-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi április hó 
5-ik napján. Ábrahám Márton 

kir. bírósági végreh. 

137—1902. [103] l - l 
vb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
évi 6969. polg. azámu végzése következtében 
Nagy Sándor Ügyvéd által képviselt csik-somlyói 
róm. kath. iskolák pénzalapja javára a menaaági 
Tompos Péter és Lakatos Imre ellen 225 kor. 
10 fill.  s jár. erejéig 1901. évi szeptember hó 
17-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ntján 
lefoglalt  és 748 koronára beesült következő 
ingóságok, n. m. tehenek, széna, tűzifa,  szekerek, 
gabona, trágya stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. 
járásbíróság 1901. évi V. 344. számú végzése 
folytán  225 kor. 10 fill.  tőkekövetelés, ennek 1901. 
évi május hó 17. napjától járó 6°/, kamatai és 
eddig összesen 81 kor. 64 fillérben  bíróilag mir. 
megállapított költségek erejéig Csik-MenaságOn 
végrehajtást szenvedők lakásán leendő eszköz-
lésére 1902. évi április hó 21-Hi napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. g-a értelmében kész|>énzflzetés  mellett 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felOlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Sztmártonou, 1902. évi április hó 
3-ik napján. Gondos István, 

kir. bírósági végrehajtő. 

Szám 2679—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Miklós Fe-
renezné sz. Lázár Borbála végrehajtatőnak Miklós 
Balázs hagyatéka végrehajtást szenvedő elleni 
&14 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Ciik-Szentmiklős község határáá 
fekvő  a csik-szentmiklósi II. rész 797. száma 
tjkvben A + I. rendsz. alatt 528/«. brsz. alatt 
foglalt  eredetileg kaszálót képezett a csatolt 
bizonyítvány szerint azonban ez idő szerint immár 
épületes beltelekből álló ingatlanra 760 korona 
kikiáltási árban és pedig azzal a megjegyzéssel, 
hogy a Virág Bokor javára C/l. alatt az ingat-
lanság V, részére bekebelezett élethossziglani 
jogot ezen árverés nem érinti, elrendelte és 
hogţ a fennebb  megnevezett ingatlanok as 
1902. évi junta hó 3-ik napján MMMt B Arakar 
Csik-Szentmíklós községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ábsn jelzett árfolyam-
mal számított és az 1661. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságflgyminiszteri  ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánatpémaek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályaiéra elismervényt átsző Igáitatai. 

Csík-Szereda, 1902. évi márezíns hő 16-éa. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Geoső Béla, 
[107] l - l kir. trvacéki biró. 
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264380. Mám. 
1902. 

[110] l - l 

Hirdetmény. 
A közúti kerületi kir. felügyelő  urnák 1902. 

évi márczius hó 12-én kelt 86 számú rendele-
tével á brassó—Csíkszereda—ó-topliczai állami 
közut 163—169 kmt. szakaszán lévő 188, 195 
és 196 számú mlitárgyak újra épitését 8373 
kor. 02 fillér  és ugyan ezen útvonalon a 105— 
106 kmt. szakaszán a 113 számú híd helyre 
állítását a 156 sz. rendelettel 2659 kor. 79 fillér 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok kivitelének biz-
ztositása czéljából az 1803. év i m á j u s h ó 
10-ik napjának d. e. 10 órájára a kir. 
állam építészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati verseny tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvála-
lására vonatkozó zárt ajánlataikat fent  emiitett 
két munkára killön-külön vagy együttesen (az 
ajánlati költségvetéssel együtt) a kitűzött nap 
d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyi-
val inkább igyekezzenek beadni, mivel a ké-
sőbben érkezettek figyelemben  nem fognak 
vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben 
előirt, az engedélyezett költség összeg (illetve 
az ajánlati költségvetés végösszege) 5°/o-ának 
megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mü-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hiva-
talos órákban naponkint megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1902. évi április hó 3-án. 
Pap Domokos 

hivatni/önök. 

Van Bzerencsém a nagyérdemű közönség 
tudomására hozni, hogy Vár-ntciában, 
a Hagy Károly-féle  házban a mai kor 
Igényelnek egy teljesen megfelelő 

paplan készítő és javító 
üzletet nyitottam. 

Elvállalok bármilyen karton-, Bzatin-, 
Bzőr és selyem paplanok újbóli készítését, 
valamint javítását, a jelen divat szerint, 
szolid árak mellett. (Mintákba nagy vá-
laszték.) 

A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását  kérve, maradtam kész tisztelettel 

[89] 4—6 Hathásy Gáborné . 

Sz. 401—902. 1103] 1—2 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Taplocza község képviselő 

testQletének márczius hó 18-án tartott 
rendkivQli gyűlésében 2. jzökvi szám 
alatt hozott határozata alapján alólirt 
községi elöljáróság közhírré teszi, hogy 
Szent-Péter egyházmegye tulajdonát ké-
pező azonban a községnek átadott alábbi 
majorsági javak a község hivatalos há-
zánál folyó  évi április hó 19-én 
délelőtt 8 órakor kezdődő nyilvános ár-
verezésen haszonbérbe fognak  adatni. 

Kikiáltási árak: 
1. Tarhavas . 800 korona. 
2. Felsö-Szlatina 600 korona. 
3. Alsó-Szlatina . 1000 korona. 

Az árverezés szóbeli, azonban sza-
bályszerflen  felbélyegzett,  bánatpénzzel 
ellátott és kellően kiállított írásbeli zárt 
ajánlat is elfogadtatik  az árverés meg-
kezdéséig. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 10'/o-át bánatpénzül az ár-
verezés megkezdése előtt készpénzben 
letenni. 

A haszonbéri összeg az árverezési 
feltételek  alapján fizetendő. 

A részletes árverési feltételek  hi-
vataloB órák alatt a község elöljáróság-
nál megtekinthetők. 

Község elöljáróság: 
Csik-Taploczán, 1902. április 4-én. 

Gegó István, Csedő Domokos, 
kOzaégl biró. kOzségl jegyzi. 

Sz. 299/902. 1106] 1-2 
Faeladási hirdetmény. 

A csikjenőfalvi  közbirtokosság tulajdonát 
képező Csík-Madaras II-dik részben fekvő 
.Hosssiihavas* nevü erdőrészben 672.66 k. hol-
don megbecsült mintegy 116348 'm-nek talált 
gömbölyű lucafenyő  és 21779 'm.-nek talált 
gömbölyű jegenye-fenyő  haszonfának  eladása 
czéljából folyó  év április hó 21-én délelőtt 
9 órakór zárt írásbeli ajánlati verseny tárgya-

lással egybekötött nyilvános szóbeli árverés fog 
Csik-Jenófalva  község házánál megtartatni. 

A kikiáltási ár, a közbirtokosságnál meg-
tekinthető becslési kimutatás szerint 27li,(XKi kor. 
azaz kettőszázhétvenhatezcr korona. 

Árverezni szándékozók felhívatnak:,  hogy 
a kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz gyanánt az 
árverező bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli 
zártajánlatukhoz pedig melyek a szóbeli árve-
rezés megkezdése előtt nyújtandók be. szintén 
fennti  összegű bánatpénz vagy megfelelő  értékű 
óvadékképes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és he-
tükkel olvashatóan kiírandó és kijelentemig, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
tételeket ismeri, s magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Az árverezési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó, — bánatpénzzel 
el nem látott ajánlatok, úgyszintén az titó-aján-
latok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek,  va-
lamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatuk 
a közbirtokosság elnökénél és esetleg a m. kir. 
járási erdógondnokságnál, vagy a főszolgabírói 
hivatalnál is megtekinthetők. 

Csik-Jenófalván,  1902. márczius Itó 18-áit. 

Bálás János, 
h. jPnyzn. 

Kovács Lajos, 
birtokossáp rliiíik. 

Szám 2376'902. |!W| 2-
tlkvi. 

Hirdetmény. 
Kászon-Al- és Keltíz község telekkönyvi 

arányosítás következtében az lSti'.l. évi 257'.I. sz. 
szabályrendelethez képest átalakitatik és ezzel 
egyideűleg mindazon ingatlanokra nézve, a 
melyekre az lürtfi.  XXIX. Az 1889. évi XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges bir-
tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás 
a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. 

G czélból az átalakítási előmunkálat hi-
telesítése és a helyszíni eljárás nevezett köz 
ségben 1902. évi május hó 5-ik napjának d. o. 
9 oraJakor fog  kezdődni. 

Ennél fogva  felhivatnak: 
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják elő, mén a régi telek-
könyv végleges átalakítása után a téves átve-
zetésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű har-
madik személyek irányában többé nem érvé-
nyesíthetik. 

2. Mindazok, akik a telekjegyzükönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kiváltnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje elótt, a kitűzött liatániapim 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel. 

3. Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek. ho_ş' 
az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15- 18. és az 
1889. XXXVIII, t.-ez. 5 —7. s 9. S-ai értelmében 
szükséges allatokat megszerezni i|>arkoilj;inak 
és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, 
avagy odahassauak, hogy az átruházó telek-
könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a 
kiküldött elótt szóval ismerje el és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az uton uem érvénye-
síthetik és a bélyeg és illeték elengedési ked-
vezménytől is elesnek; és 

4. Azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vat:y 
megszűnt egyéb jog van nyilváukönyvileg be-
jegyezve, ugy szintén az ily bejcgyzcsc-kkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végeit a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellcnesctlien a bélyeg-
mentesség kedvezményétől - elesnek. 

A kir. jbiróság telekkönyvi hatósága 
Csik-Szentmárton, 1902. márczius 14-én. 

Dr. Szabó Alajos, 
kir. íilhiró. 

Sz. 2059-902. 111 L| 1 - 8 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Az üresedésben levő gyó-ujfalvi 

körjegyzői állásra ezenuel pályázatot 
hirdetek és felhívom  mindazokat, kik 
ezen 1000 korona évi fizetéssel  és ter-
mészetbeni lakással javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, hogy az iránti kéré-
süket hozzám folyó  évi április hó 
30-ik napjáig, annál biztosabban ad-
ják be, mivel később beérkező pályá-
zatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

Oyergyó-Szentmiklós, 1902. évi 
április hó 7-én. 

Lázár János s. k., 
főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
A csik-nafiy  hu!-!• >;;U.-W;OÜ\ i 

tulajdonát képozö 
(••.•nurse e z e v i u p r i l . s h ó Í3 - . 
2 ó r a k o r 
lti'lj Ísé^'ÍK'11 .i}i;! 
i.^W'IR-k ilil-7.1 T. 
i'OZiii sxiiiidól-.i'/'.'k in 
lOZll.lk ! '.Tiil i. 

t'si!c-K;trc>:iiil\;tii. I9u2. stj.í 
M i h á l y I s t v á n , 'R 

ll.l.Ull 
J \ 
d . II 
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Faeladási hirdetmény. 
A gyó-csouafalví  közbirtokosság eladja 

I'. .::'."-• szó- és íiásbeli árverés utján a Há-
evdótvszUi'n l'.Kll. november 20. ÓB 

| i.i i-1- január -K-n kijelölt rendes vágásain 30 
|: 1 i ii.'-niele faállományát. 
j K'.i-.ialtásí ár oll'jl korona a melyen alul 
! m eladva. 

.• i.i upi MZ mm korona, a mely az árve-
vttiii hozzászólás elótt adandó át az 

OK\ I vezető bizottságnak. Ugyan csak a 
[ i moskezdesi? előtt beadandók a 

, i üea felszerelt  zárt írásbeli ajáu-

| K .-zleie.- árverési feltételek  a közbirto-
! ••Iiti.ken.d megtekinthetők. Megkésve 

a i 'li 'ieleiaol eltérő és utóajánlatok 
I jönnek számításba. 
I szóbeli árverés (iyergyó-Csomafalván 
1S02. ovi április lió 13-án d. u . 2 ó rakor 
ke/..., i. ; veszi a községházánál. 

| 'i .!.,•• .ozásul megjegyzendő, hogj' a vágás 
nicite^y :»J holdnyi, a faállománya  a 

i! becslés szerint mellmagasságban 
I eguiu ni,-i t 12—70 ezm. átl. 26 czm. 

liin'iii drb liiczfenyőböl  20011 mJ haszonfa 
•:tr-#/.fk!«íl  s 12 czentimcternél vé-

in: tűzifa.  a terület távol-
j../.i,.i:-i M.HMS fuly  ótól és a közelebbi 

..".e^y 1:', iwlóméternyire van. 
'<otuafalva.  l'.KIá. évi márczius 

Iim-o, Rokaly Alajos, 
l>. L-blÜŐ. 

c s ő t h a s z n á l t angol gyárt- V 
ui'.zá^uti télverseny-gép fe 

„ . . . . r . y o s á r o n e l a d ó . Czim a í 
ki.ijóliivatalban. [hki|a-s P 

_ _ j. ü ia. a t m m A M 

, ií..iÍMÍdéseni következtében sikerült 
mi'.nyvrnem. a mennyiben a 

r;7ar részvény sörfőző 
•j> ?...-a'%taruk vezetését reám ruházták. 

iiii'nevi.' Brassóban 23 éven 
.;.I.I IK engem arra, hogy az igen 

v<-1 i.'.ig ni felkeresni  szíveskedjenek, 
iiogy miiiileiikor csak a legjobb 

•f  i üveg. hordókban pedig 25 liter. 
Telj.'s tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
liRAru'JÓ, hosszu-uteza 104. 

u : 6 i a , Cs iksze red i t an . 
j l; • rj ia a m/m -M/mrmsMrm^ 

o>itó t á r s a s á g 
G-onerUi ) 

SÓ. s z á m 

: AL'.'Al.ÁXu.S Bl /TOSITÓ TÁIiSASÁO 

^abb és legrégibb biztosító társaság 
méi-le^iMu-k ív.i.i. TS',es  u i ó r l e g g e l a t á r s a s á g mindenkinek, 
a k i c c z é l b ó l b o s a ú Tor O j . i . ; y o b b k é s z s é g g e l szolgál. 

Az iniezor e l e «u i - , s z a l ü t m á n y - , betöréses-lopás- és 
h a r a n g t ö r ó s c s r o p o d . s . isokut. Közvetít továbbá: jégbizto-
s í t á s o k a t a „Ivlc j ^ s - ö s v i ^ z o n t o i z t o s i t ó r . - t . " , valamint baleset 
e l l e n i b i z t o s í t á s o k a t az „Eisö o . á l t d l a n o s b a l e s e t e l l e n biztosító 
t á r s a s á g " .számái-a. [1091 1—1 
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B B O J u il 

T I ' Í C M Í t i . . 

SSiitlítpi '".: 

a Küzííaz<ias.;j; rovaiíi.iü 

hazánk legnagyobb, 

u 

i,,y faijalani! 

\ a". ,-z v. s tmliimására hozni, hogy 

HÓI- 1 ^ A M M T E M E T 
a t a v a = = i i i á : 

Mi:ii 
lívlletl a 
lis/u-U \ev.j.iiii; 

lii'".'1 

A m. kiizo.iM';;' 
[itO-l 1 15 

noi és f-.'rli  divatü-: 

• re Ki ;eij!s<;i újonnan rendeztem be. 
czéliil. hogy az áruim olcsósága 

iv.il.'-.ékkel szolgálhassak mélyen 
ÍIMII szíves jóindulatukat továbbra 

-:;t k ': v!> Mi.ü-ailtam mély tisztelettel 

S z i k e l y l r i d y S á n d o r 
i's:!;szi:reila (llulter szállodával szemben). 

- : Elvem kev-;S liís.un, nagy forgaloml  î-^t^-i- • •<• 
iXXXXXXXXXXXXXXXiXXXXXXÎIOKXÎOCXXOlOlO 
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U j s z a b ó - t i z l e t ! 
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy Caikueredában a Gál Andráa-féle  házban egy a raui 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam meg a folyó  évi április hó 1-től a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálntára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint Üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legeló-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magnm. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes tisztelettel 
[03| 2— £ Í i S 2 S @ U â J I Â S » f é c í i a s a a t i ő . 

(Lakás és flzlet  helyiség: Gál András-féle  ház, CBÜMereda.) 
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H a v L p t v o g e l 
féxf lsza . 'bó- 'CLzlete 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külfüldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 

H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l í i l m u l j n k : 
Eéaipéneért szállítok: 

1 fin.  Ferenc/. József  öltönyt kék, szürke és fekete 1 szép zakó öltönyt különböző színben 30—40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt briliii Scheviot szövet 42— 50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brüni kuragurn szövet 48—CO k. 
1 fin.  zakó öltönyt linóin angol szövet '>!»—(ÎH k. 
1 fiu.  zsaket társalgási öltönyt kaiiigurn 55— (iH k. 
1 fin.  szalon öltönyt linóin kuingurn 1)5—85 k. 

T ó t á l l á . 3 k l í o g á s t a l a n k i v i t e l é r t , ^ f e | 
Gyors kiaiolgáláa. Versenynélküli árak, 

angol Scheviot 
1 fin.  lelöllűt . 
t fin.  felöltöt  valódi angol szövet 
1 nadrágot linóin szövetből 
1 nidrúgot finom  ungol szövetből 

70-1)0 k. 
:i4-r>o k. 
50 —ÍK> k. 
10—15 k. 
1U-22 k. 

[VI] 5 -40 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 

F e r e n c z p á l i n k ; a 
(SÓSBORSZESZ) |f|  ia-50 

V é r t e s g y ó g y s z e r é s z - f é l e 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitiinó sikkerrel használtatik csux, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  fíczamoknál,  gvu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. ftgy  üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákhan és 

. fűszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
fchán  József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

vumilei L. „SAŜ '-gvóervszertárában Lúgoson. 

LAPUNK KIADÓHIVATALA UTIÁH MEBBENDELHETÓ CSEKÉLY HAVI BÉSZLETFIZETÉ8 •61LEŢT. 

FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA 

MAGYAR REMEKÍRÓK 
A . x n a g y a r I r o d a l o m . 

Csakia » Franklin-féle  MAGYAB BEKEKIBÓK 
gyűjteményében talilhatnl«magyar klaaaalkiiaok 
ÖBsaességét, mivel Arany János, Arany László, 
Bajza József,  Czuczor Gergely, Garai János, Kemény 
Zsigmond, Zsigmond, Szigligeti Ede, Tompa Mihály, 
Vörösmarty Mihály, Vajda János müveinek kiadási 
joga a Franklin Tárnilat kiairólagoa tulajdonit 
képeai és azokat más kiadó ki nem nyomathatja. 
Hiudcn remekíró munkáit egy kiváló magyar iró látja 

cl bevezető méltatással és életrajzzal. 

íó"b"b m í L v e L 

A magyar nemzeti irodalom kincses-
házát képezi a „Magyar Remekírók" 
55 kötete, melyben benn van az Összes 
magyar klasszikusok minden mara-
dandó alkotása. — A magyar klasszi-
kusoknak ez elsfl  és egyetlen egyöntetű 
összkiadásának ára 65 kötetben, dí-

szes vászonkötésben 220 korona. 

Eseken kivfil  benn lennek a KAOTAB BXMXK-
IBÓK könyvtárában: Balassa Bálint, Berzsenyi Dá-
niel, Csiky Gergely, Csokonai Vitéz Mihály, Deák 
Ferencz, Eötvös József  br., Fazekas Mihály, GyOngyOssi 
István, Gvadányi József,  Kármán József,  Kazinczy F., 
Kisfaludy  Károly, Kisfaludy  Sándor, Kölcsey Ferencz, 
Kossuth Lajos, Madách Imre, Mikes Kelemen, Páz-
mány Péter, Petőfi  Sándor, Reviczky Gyula, Széchényi 
István gr., Teleki László gr., Zrinyi Miklós, Népies 

Lira, Népballadák, Kuruczköltészet. 

FrnVPTlfPNV  Shakspere összes színmüveinek 
LIIIVUUM u , 6 k ö t c t c s kiadását, melynek 
A MAGYAB REMEKÍRÓK bolti ára a Magyar Rcmckirók-UTQDPimPT niuTT éval azouos díszes kötésben, 30 
MtbKtNDtLUlMJL k o r o n , s a „Magyar Remekírók-
megrendelői 211 koronáért kapják. Ez az egyedüli teljes 
inagynr Shakspere, Petőfi,  Arany, Vörösmarty stb. 
fordításában  s mint ilyen, méltó kiegészítője a Magyar 
Remekirók-nak. 

A magyar Remekírók első 5 kötete (I. sor) már 
megjelent; félévenkint  jelenik meg egy-egy őt-

kőtetea sorozat. |82] 3—r> 

A Magyar Bemekirók 3 koronás (Shakspere szín-
műivel együtt 4 koronás) havi réssletflsetés  mellett 
rendelhetők meg a Rendelőlap utján, mely ki-
vágandó éB megfelelően  kitöltve beküldendő a 

„CSÍKI LAPOK" kiadóhivataléhoz. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-ufczában, 
SZOROS BENI házában levó minden igényeket kielégitóleg berendezett 

fl Nyerges és kárpitos üzletemre 
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  ruganyos divanokat 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 szives figyelmét  felhivbm  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 perencz, nyerges és kárpitos 

[2J 9 1 0 Csíkszereda, piacz-utczában. 

4: 

RENDELŐ-LAP. 
A .CSÍKI LAPOK* klidóhlvaul* atjia ewDoel aegmadelea 

a RÉVAI TB8TVÉBBK IRODALMI INTfeZBT  BÉ8ZVÉNYTÁBB.-IAI 
BUDAPEST, VIII. Cllölut 18. 

a) A .tfigytr  Remekírókat* 65 kOtelbea 820 hor.-ért, « 
flietcadfl  BorouionkéDt 20 koraaa alán réttel. ^ 3 a 

b) A .11 agyar Remekírókat* é« Sbakapera mByeit / 
240 koroniért, flseteadA  bo roi» Ionként SO kor. utánvéttel. f  333 

c) A .Magyar Remekírókat' áa Shakipere mDreit ? B« 
240 koronáén, Illetendő 4 koronás havi réaaletekbea I g | 

d| A .Magyar Remekírókat* Skakapere aélkfll  320 ) 
koronáért, flaewndA  8 koronái bavl réaaletekbea. ' B 

A gyűjtemény első aoronata megjelent, félévenkint  Jelenik 
meg egy-egy 6 köteten aoroiat 

A réailetek aa eleö saáUliá«tól kesdMOleg ntnden hó 1-én 
Reval Teatvérek Irodalmi Inténet Réaaréaytánacág pénatáriaál 
Budapesten flicteodfik  mindaddig, mlg a mll lelje* vételár* ki-
egyenlítve nine». A réaileu k be nem tartása esetén n folytatólagos 
kötetek a réaatelek pótláaálg Tlaesaiartadiak; a lejárt a le nem 
Illetetett régieteket a Táruáágoik Jogában áll, a portékditaég 
hosaáaaámitáaa mellett, postai mcgbiaáaaal besiedai. A réaaletek 
elmnlaHStáaa esetében a réeiletBaeléai kedveimén; megatQnlk éa 
aa egéaa mll vételára eaedékeaaé válik. A vélelár elad réaalete aa 
eleö atállitáakor atánvétetik. 
ÍAikhely  és kelet: 
Sér  és állán:  ___ 

OlvaabaUS alálráai kértnk. 

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL 
Ev- Arai 100 ET- ! 7 deci-3'üdeci 

rolram Fehér borok literatínl [olram Borok üvegekben liter liter 
hordókban. h frt árak üveggel. frt kr frt kr 

IHOít Szászsebesi ;18-2C 1890 Pecsenye bor . — 55 — 30 
1H!)7 Szúszsebesi 23.— i89a Rózsamáli — 651 — 35 
1890 Szászeebesi 25.— 1889 Leányka — 65 — 35 
] 89") Szászsebest 25-26 18891 Tramini. — 65 — 35 
1893 vSziiszsebesi 26-27 189(1 Kizlingi . . . — 65 — 35 
1893 Házi jegy 28 , - 1890 Muskatály legfinomabb.  . — 65. — 35 

— Régiebb évfolyamok 28-35 1893 Burgundi . . — 65 — 35 
1893, KUkUlló menti 30. - — Budai sashegyi — 70 — 35 
1890 Csemege bor . 4 0 - — Carbenet noir . — 65 _ 35 
1890 Muskotály legfinomabb 45.— — Vörös bor . . . . — Oi) — 30 
1889 Sziiszsebesi pecsenye bor 40.— 1889 Iíácz ürmös (Wermuth). . — 65 — 35 
1889 Rizling legfinomabb ! 45.— — Aszú finom. — 90 — 55 
1889 Leányka . . . . | 45,— 
1892 Tramini legfinomabb  . 45 , - — 

— Aszú finom 90, - Az árak Szász-Sebeseti  3 havi 
1893 
1893 

Burgundi . 
Rózsamáli 

55.— 
55.— 

váltó  mellett  értetidők,  vat/H  készjténx 
fizetésénél  a számla  keltétől  30 nap 

Vörös borok alatt  ü'lo  leszámítás  mellett. 
hordókban. Rcndclmónyekct közvetít: 

hrdélyi vörös 
C'arbenet noir 

35 — 
45.— GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 

— Csíkszeredában. 

Van szerencsémé nagyérdemű helyi és vidéki közönség becses 
tudomására juttatni, hogy Csíkszeredában néhai Lázár Domokos 
örökösei házában (volt takarékpénztári helyiség) a mai kor igé-
nyeinek teljesen megfelelő 

DIYAT-, KÉZMŰ- és RÖYIDÁRÜ-ÜZLETET 
nyitottam. — Raktáromat nagy választékban láttam el ruha-
szövetek és hozzátaláló diszekkel, kabátok és gallérok, 
valódi mosó batiszt, zephir és voálok, selyem és mosó 
blúzok, nyakkendők, nap- és esóernyók, kötények és szok-
nyák a legfinomabb  kivitelig, vászon és asztalnemüek, ágy és 
asztalterítők, függönyök,  szalon és futószönyegek,  minden-
nemű kézi munkák hozzá selymek és pamutok stb. találhatók. 

Legújabb divat utáni d i s z ka lapok nagy választékban. 
Legjobb kivitelű selyem, cachemir és Cloth paplanok. 

pAeieiii förfi-c  zitteí, tészrnhák, íyapjuszövetek s flnöltönyok. 
If^ÍB.  £ésf£«  é e a i s » é s t e s a a e e é t p S M stb. 

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség uj vállalatomban 
pártfogásával  szerencséltetni fog,  Üzletemet a legjobb minőségű árukkal 
elsőrendű gyárosoktól rendeztem be. 

W S z o l i d 6H p o n t o n k lnao l | c&IAs! ^ ü 
A n.é. közönség szives pártfogását  kérve vagyok teljes tisztelettel 

o>4) 3—3 Pototzky  Márton, 
divat-,  kézmű-  és  rövUláru-ilxlete  Cslksxeredában. 

Nyomatott CsLk-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab llárton utóda, könyvnyomdájában 1902. 




