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Szövetkezetek Csíkban.
ii.

Igen sokszor halljuk, hogy különösen az öregebb emberek, midőn a jelenlegi silány és némelyekre már-már
elviselhetetlen állapotok felett panaszkodnak, részint saját gyermekkori tapasztalataik, részint pedig az akkori
öregektől fenmaradt szóbeli hagyomá
nyok alapján dicsérik a szerintük akkori
arany időket, magasztalják a szabadságharcz előtti állapotokat, mikor nem kellett annyi mindenféle adót fizetni, mikor
nem kellett olyan sokféle terhet hordozni, midőn ti talán még akkor sem
nagyon búzás jövedelemből tiszteségesen
feun lehetett tartani a családot, lehetett
fedezni az akkor még apró szükségleteket, jutott sóra, dohányra, egyéb
amúgy is ki tellett a háztól, kikerült u
gazdaságból, a jövedelemből még félre
is lehetett tenni és az évek során megtakarított összegeket szerzésre fordítani.
Mikor ezekről a rég elmúlt időkről
el-el gondolkoznak, el-el tűnődnek, keservesen sóhajtanak fel, hogy akkor
boldog volt a székely, de most már
nem az. Azután pedig elmennek a korcsmába keservüket, bujokat és bánatjukat
legtöbbször pálinkába, igen ritkán borba
fullasztják, mi közben kárhoztatják, szidják a kormányt, hatóságokat, törvényt
és még sok más egyebet, ezzel aztán
mintha dolgukat jól végezték volna,
megvannak elégedve, nem akarnak tovább látni az orruknál, koránt sem törik
a fejüket azon, hogy miként lehetne
a siralmas állapotokon változtatni, a jó
tanácsokat immel-ámmal meghallgatják,
de édes keveset tartanak meg és követnek belőle, nem igyekeznek magukon
segíteni és legnagyobb részük összedugott kézzel várja, hogy a sült .galamb
a szájába repüljön.

Kéziratok Dcm adatnak vissza.

OCVVRD.

Hát igaz, hogy a szabadságharcz
óta nagyot változott a világ, a székelységtöl egy csapásra sok olyan jog, olyan
szabadalom vonatott el, melyek a székely ember megélhetését, boldogulását
szerfelett könnyűvé tették, ugyszólva
biztosították. Sok törvény alkottatott,
melyek a székelyt az azelőtti mindennel
valószabad gazdálkodásában korlátozzák.
A közterhek aránytalanul szaporodtak,
a nélkül, hogy ezzel a székelység erőt
adó forrásainak jövedelmezősége lépést
tartott volna, sót az utóbbiak a népesség szaporodása és a birtokok elaprózódása folytán jelentékenyeu csökkentek és megfogyatkoztak. Elismerjük,
hogy a jelenleg létező bajoknak ezen
körülmények részben, mondjuk nagyobb
részben, a kutforrásai. De ezek mellett
van még egyéb is.
És ez az, hogy nein csak a világ
fordult nagyot, hanem a székely ember
is nagy mértékben megváltozott részint
előnyös, részint káros irányban Cs lm a
székely ember természete, szokásai megváltozásának lényegét kutatjuk és mérlegeljük, azon eredményre jutunk, hogy
a változás inkább hátrányára, mint előnyére történt.
Sokat elhagyott, sokat levetkezett
ősi erényeiből, a régi egyszerűség, takarékosság eltüut, ezek helyét, még a közönségesebb házaknál is, az oktalan divat hajszolás és a mód feletti költekezés foglalta el. A munkaszeretet csökkent, a szorgalom fogyó félben van és
ezen kínos jelenségek ugy a férfinál,
mint a nőnél egyaránt jelentkeznek. A
régebbi időben a házi iparnak annyi
mindenféle fajtáját kultiválták és ezekkel a ház népe, férfi, asszony, gyermek
olyan szorgalmason foglalkozott, hogy a
ruházati és másféle szükségletek nagyobb
része a háziak keze munkájából tellett
ki. Ma már ezen szép és hasznos foglalkozásoknak alig van hire, helye, ma
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már a szükségletek nagyobb részét, a
melyekért azelőtt nem kellett pénzt
kiadni, drága árakon a piaczról szerzik
be. Az erkölcsök is meglazultak. A régi
boldog, pariárkális színezetű családi élet
kedves összhangját igen sokszor és igen
sok helyen a viszálykodás, egyenetleukedés, perpatvar kellemetlen, szivet és
lelket sértő hangja zavarja meg. A férfi
üres, sőt tnég munkaidejének egy részét is a korcsmában vesztegeti el s e
közben az elhanyagolt nő tiltott élvezetekben keres feledést bánata ellen, a
gyermek pedig látva szülői áldatlan életét, fogékony szivecskéjébe felszedi az
életet megrontó erkölcsi mérgeknek csiráit, melyek ott kikelve és felburjánozva, okozói lesznek a további erkölcsi
romlásnak és anyagi pusztulásnak.

nép is akczióba áll és tevékeny részt
vesz a megkezdett mentő munkában.
Erre jó alkalom kínálkozik a szövetkezés terén, a mely mint első czikkűnkben is kifejtettük a gyengének erős
fegyvere, a szegények erő forrása és
azok meggazdagodásának jelentékeny
eszköze.
Az a mi eddig nálunk a szövetkezés terén történt, kezdetnek ugyan számottevő, de korántsem elegendő arra,
hogy nagyobb eredményeket tudjon felmutatni.
Tehát minél több szövetkezetet és
pedig első sorban hitelszövetkezetet kell
alakítani, még pedig szem előtt tartva
és szem elől soha sem tévesztve azon
szép és nemes czélt, melyet az alapszabályok a következő szavakkal fejezTagadhatatlan, hogy ezen utóbbi uek ki: tagjainak anyagi helyzetét
körülmények szintén lényegesen befoly- javítani az által, hogy hiteligényeik
tak a mai időben létező nyomorúságok kielégítését elősegíti és őket takarékosságra buzdítja.
felidézésére.
Legyen lehetőleg minden községben
A mit a kormány és törvényhozás
vétett a székelység ellen, azt a kor- hitelszövetkezet, mely azután alapját
mánynak és a törvényhozásnak kell meg- fogja képezni a később szervezendő
korrigálni, de a mit a székely ember egyéb szövetkezeteknek és sorakozvétett saját maga ellen, azt önmagának zék a szövetkezet tagjai sorába minden
arra való ember kivétel nélkül. Az inkell jóvá tenni.
dító ok, mely az embereket a szövetAz Hő sürget, minden haszontala- kezetbe lépésre ösztönzi, legyen az egynul elszalasztott óra, minden elhanyagolt máson való segítés a „szeresd felebaperez fokozza a nagymértékbeu fenye- rátodat" szép elve, ez a valódi és erős
gető veszedelmet.
alap, a melyen a szövetkezetek kiépülA kormány már meg is kezdette a hetnek.
segítő munkát s nincs okunk kétkedui
Most a szövetkezetbe lépők nagyobb
abban, hogy azt tovább folytatva, a tör- részénél ez nem így van, a mozgató erő a
vényhozás pártatlan támogatása mellett legtöbb esetben az, hogy ő maga kölcsöneredményhez is vezeti.
höz juthasson, más érdekének előmozdíDe munkába kell lépui magának a tását nem igen veszi figyelembe s csupán
székely uépnek is és a saját maga által csak ezért nem igen hajlandó áldozatot
ejtett sebeket saját kezével gyógyít- hozni. A kik a szövetkezetek belső élegatni, mert uézetünk szerint azon uagy tével is ismeretesek, igen jól tudják,
társadalmi mozgalom, mely a székelység hogy a ki jelenleg belépik a szövetkeérdekéhen megindittatottcsak ugy fog reá- zetbe, azért teszi, mert magának van
lis eredményeket létre hozni, ha maga a kölcsönre szüksége, ezen szükségen kívül

— Kisasszony, az úrfit láttam.
Egy sugár termetűfiatal lány. Még olt van hol csak mi ketten legyünk az egész világ. Ah
— Hol?
arczftn az ifjúság hamva, szeméből valami hű- mennyit ábrándoztam felöle.
— A szomszéd faluban, Rétiéknél.
vösség caillámlik. Inkább gondolnók vádlónak,
S ime, az álom valósul. Egy nyári napon
— Nem lehet, hisz Pestre utazott.
mint vádlottnak, inkább szenvedőnek, mint bű- ki lép he kis házunkba? Loránd. Mo9t is az a
Vágy.
- - Már pedig ott sétált a Mariska kisasznösnek.
Végig
jártatja
tekintetét
a
közönségen,
szép,
az
a
kedves
Loránd.
Ő
eljött
hozzám,
érIrta: Zlögön Zoltán.
aztán nyugodtan leül helyére, tenyerébe hajtja tem. Hát mégis, mégis szeret.
szonynyal kartőn fogva.
Magányos vidékre el kivágyom,
szép lejét, néz, néz, merően a földre.
— Lehetetlen 1
És
ott
maradt
egész
nyáron
át.
Minden
— Ez a zajos világ
— A pedig igaz, azt mondják, hogy holMár megjelenése szánalommal tölti el az nap ujabb öröm, ujabb boldogság költözött sziNem az én világom; —
esklldtek szivét. Nem, nem lehet bűnös. Az a vembe. Virágos kert volt életein, a melynek min- nap el is jegyzi.
Qtt minden kis bokor lágy dalt bongván,tiszta, fekete szem, az a gondosan összefonott,
Hogy mi történt velem, nem tudom, csak
den perczén, minden pillanatán uj szebb virág
Édes álom terem
hullámos baj, az a száj, a mely mintha folyton nyílik. Hogy hittem neki, a midőn azt rebegte: arra emlékszem, bogyaRétiék kertjében a nagy
A fák rengő lombján.
imádkoznék, mind azt mondják nem, nem lehet Imádlak Magda! Hogy oda simultam mellére, a fa mellé húzódva lestem őket.
„Hát igazán engemet szeretsz, nea
mint magához ölelt. Ea ellent tudtam e állani, a
Hiszen itt e lárma nekem ugy fáj I bűnös.
— Vádlott 1 álljon (el, ki fogom hallgatni. mikor olyan forró, égető volt az ajaka. Tud- Magdát ?".
ZUr-zavaros hangtól
Ili a neve?
— Soha! Hogy gondolod azt a kis ostobát ?
tam-e én gondolkozni ? ítélni, számítani akkor,
Zug, nyög ez a bus táj:
— Szeotimrei Magdolna.
„Miért bolonditod ?"
a midőn egész lényemen egy varázslat ömlött el.
A káromló érdele kél robajjal
— Hány éves?
— Azért virág, hogy illatát érezzfik, ha
Olyan lehettem, mint a kit az Uvegzsámolyon
8 fölsikong a nyomor
— Tizenhét.
megvillanyoznak. Nem tudtam ellent állani, nem megszagoltuk, aztán eldobjuk.
Velőtrázó jajjal.
— Bűnösnek érzi-e magát?
— Ugy 1 sikoltám én, hát dobj el I aszal
tudtam megtagadni tőle Bemmit. Hogy is tudtam
— Nem.
megfogtam a nagy kést, bele döftem a szivébe.
Ob, nem ilyen világ van ott messze,
volna, a mikor olyan szép volt.
— Beimeri, hogy maga köv<-tte el a tettet.
— Magda t
Hol pásztorfurulya
Kimentünk az erdőre, teleszedtük a köté— Beismerem, el sem tagadom, de bűnös nyemet virággal. Ő koszorút font belőlük, a fe— Igen, én, én vagyok, a kis ostoba...
H madárdal cseng össze.
nem vagyok.
Keblét elöntötte a vér, folyt, folyt, mint a
Fülemile dala.... édes álom....
jemre tevé, aztán a hajamat, ezt a csut hosszú
Csendes, szép vidékre
— Hogy volt hát.
hajat kibontottam, tele-tele szól ta virággal. Ilyen- patak. Hogy is lehet ilyen szép piros vére. olyan
Innen el kivágyom.
— A mult év januárjában ismerkedtem kor azt mondta: „Magduskám t.e valóságos tün- fekete, álnok Bzivnek ?
MoBt már a másé sem I
meg Radó Loránddal, a midőn nagynénémmel a dér vagy, igazi virág tündér".
—
Mariska reá hanyatlott ájultan, fehér
De
rövid
is
volt
az
a
pár
hónap,
Talán
fővámban
voltam.
Gyakran
eljött
hozzánk
minMagda.
elkísért, ha valahova mennünk kellett. Olyan igaz sem volt, ugy-e álom volt? Nem, mégis csipke ruháját egészen befesté a vér. Én csak
Megszólal az elnOk caengetytyOje, a mel- dig
udvarias volt, hogy mindnyájunkat há- való, hisz az elváláB fájdalma igaz, mély és ez álltam ott merőn s néztem hogyan csörgedez a
lék teremből átjönnek az esküdtek, nagy komo- kedves,
piros, meleg vér. Ugy szerettem volna bele mármutatja, hogy igaz volt.
lára kötelezett.
lyan foglalják el helyeiket. A közönség egészen
Ah, hogy nem törött össze a lelkem, hogy tani az ujjamat, megkóstolni milyen lehet az ilyen
A
HŰrfl
találkozás
alatt
gyakran
nézett
a
telefllte • nagy tárgyaló termet, izgatottan várja
nem szakadt meg a szivem, mikor elhagyott. álnok vére?
• sorolást, hi» ma érdekes tárgyalás less. Az szemembe a ugy beleégett képe a szivembe, hogy Miért nem ugrottam az Olt hullámai közé, miNi-ni, látják, most is itt van az ţjjamoo,
talán
örökre
ott
marad.
A
midőn
visszatértem
eakldtek kisorsolás*, helybenhagyása jő időt vesz
kor ugy csábítgattak? Mikor a hídon megállot- ni milyen piros, juj, milyen forró.....
fél
év
után,
arra
ébredtem,
hogy
végtelenOI
szeigénybe s míg ez végére jár a közönség idegeNagy hallgatás állott be a az eakldtek
tam kereken-kőrbe forogtak a habok, ugy hívsen mozog, vagy snltogva mond egy-egy ujabb retem. Igen, szerettem ugy, a mint csak egy tak, ugy csaltak le hozzájuk. É* én nem men- szánalommal néztek a leányra.
niv
szeretni
tud.
Lehoztam
volna
érte
az
ég
részletet, • mely talán nem ii igaz. Végre meg- csillagát, fel a tenger gyöngyeit. Követtem volna tem, azt hittem, hogy az álomnak folytatása lesz.
törtéaik, • mire olyan rég várnak, elővezetik a a világon át éa elrejtőztem volna egy zugba, a
A mint hídon állott, szalad felém Mari, a szolgáló.
vádlottat.
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rótt települési dijakkal, kik előbbi köxségl illetősemmi más humánus czél nem lebeg a biztosíték szempontjából bírálja el, Az eţjârăs egyszerűsítése kórházi ségüket nemcsak igazolták, hanem azt nyíltan
ügyekben.
fenn is tartották.
de azt is tegye birálat tárgyává, hogy
szemei előtt.
Caatószegi Incze Ignács által engedély nélA kórházakról, gyógyintézetekről és üdülőMár pedig a mig ez igy van és az a kölcsön minő czélra kívántatik és
előbb emiitett elv nein lép előtérbe, mennyire szükséges az s olyan esetben, házakról 1898-ban kiadott belügyminiszteri sza- kül csűréhez épített asinnek eltávolitosát kimondó
a kormány hatályon kívül he- első fokú határozat némi módosítással helyben
addig a szövetkezetek csak erősen kor- midőn a kölcsönvevő fél nem egészen bályrendeletet
lyezte s az időközben szerzett tapasztalatokhoz hagyatott.
látolt határok között mozoghatnak, hiá megbízható éljen az igazgatóság azon képest egy egészen uj szabályrendeletet bo
Portik Ádám a társai remetei lakósok jogonyozván náluk a felvirágzásra és a széle jogával, hogy a megszavazott kölcsönt csátott ki, hogy az egyszerűsítési irányzat kö- sulatlan zálogláasal elkövetett mezőrendőri kiliásebb körben való működésre okvetet- ne adja ki az illető félnek, hanem fizesse vetelményeit is gyakorlatilag megvalósítsa. K gásos ügyben hozott elsőfokú marasztaló ítélet
lenül szükséges alap és fundamentum közvetlenül a kölcsönvevő fél által meg- czélból megszüntette először azt a hosszadal- elleni felebbezésükkel elutasittaltak.
Csik-azentamási Albert János éa Oál Jánosmas és haszontalan eljárást, hogy a korhazba
jelölt czélra.
az egymásiránti szeretet.
felvett betegek viszonyaira vonatkozó puhato- nak engedély nélkül és szabály ellenesen feléIlyen
eljárás
mellett
nemcsak
az
Ezt talán soha sem fogja mindenki
lás megejtése, továbbá az ápolási költségek pített házaik lebontását elrendelő két egybekivétel nélkül megérteni, nem tudja fel- intézménynek tesz az igazgatóság szol- behajtása végett a kórházak egyenesen a tör- hangzó határozat elleni felebbezéae figyelembe
fogni, hogy az egymáson való segítés gálatot, hanem tagjainak is a mennyiben vényhatóságokhoz forduljanak, elégnek tartván, nem vétetett.
Antal József menasági lelkész abbeli paelvében egyszersmind benne foglaltatik megóvja őket a könnyelmű adósság csi- eme megkereséseknek egyenesen a szolgabiroságok, vagy községi elöljáróságokhoz való in- nasza folytán, hogy Bartalis Ágost főszolgabíró
az önmagán való segítés elve is, hiszen nálásától.
a mait év október havában történt képviselő
A tagokat pontosságra és rendre tézését.
a jelszó, mely alatt győzni és sikereA kórházba felvett betegnek 3 hónapon választás alkalmával őt a választási helyiségtől
ket aratni lehet: Egy mindnyájáért
és kell szoktatni ezért az igazgatóság tö- tuli ápolására az engedélyt eddig a belügymi- csendőrökkel a plébániáiig lak udvarára kisérrekedjék oda, hogy a kamatok és tör- niszter adta meg, jövőre nézve ezt a jogot tette, a nevezett főszolgabíró ellen bevezetett
mindnyájan
egyért.
fegyelmi vizsgálat abban hagyatni batároztatott,
Azért kell a jobbaknak és értelme lesztések az előirt terminuson pontosan a megye alispánjára ruházta.
Ep ugy az ápolási költségek megtéríté- mivel a további eljárás folytatására az előny»sebbeknek a szövetkezet tagjai sorába befolyjanak. A törlesztésektől a fél kísére a kormány hatáskörébe tartozotfengedély mozat rendén ellogadbató okok nem merültek fel.
lépni, hogy mint olyanok, kik átértik a vánságára különösen méltányolandó ese- adást a közigazgatási bizottságok teendői közzé
Némely adóügyek nyertek még elintézést,
teknél
el
lehet
ugyan
tekinteni,
de
legszövetkezetek nemesezélzatát, intenczióit,
sorolta s a belügyminiszternek csak azok az melyek után a gyűlés véget ért s a tagok főispán
feljebb
csak
két
alkalommal.
világosítsák fel és győzzék meg ezekről
esetek tartattak fenn, melyekben egy évnél ur vendégszerető házánál ebédre gyűltek egybe.
A 600—800 koronánál magasabb hosszabb halasztásokról, vagy a megtérítés
korlátoltabb gondolkozású társaikat is,
másfelől pedig azért, hogy a szövetke- kölcsönök folyósítására okvetlenül bizto- teljes elengedéséről van szó.
Az algyógyi Kun Kocsárd székely
Elrendelte továbbá, hogy kis- és nagy
zet vezetősége, melynek munkájára, még sítékot kell kívánni, hozzon az igazgaföldmives iskola.
községekben
a
200
koronán
aluli
ápolási
költpedig körültekintő munkájára feltétlenül tóság határozatot arra nézve, hogy ilyen ségeket jövőben a községi elöljáróságok hajt(As ellenőrző bizottság jelentése.)
szükség van, belőlük teljék ki, mert ha kölcsönöket csak betáblázás mellett sza- sák be.
A Nagymélt. Földmiveléaügyi kir. miniszter
a vezetés nem helyes, nem körültekintő vaz meg s ezt annyival inkább is megAz emiitetteken kívül az eljárás egysze- ur ai algyógyi székely földmives iskola téli félévi
és nem óvatos, akkor a hitelszövetke- teheti, mivel a törvény értelmében a rűsítésére szolgál az is, hogy a kórházi sze- vizsgáit f. évi február hó 22 ére tűzvén ti, megzetek könnyű szerrel válhatnak az el- betáblázás a kölcsönvevőnek semmi költ- mélyzet létszámának szaporítása, vagy fizeté- jelelitek as Emke ellenőrzó-bicottság részéről :
sének változtatására többé nem a belügymi- Sáudor JózBef t. aleluök-fólitkár, Lésiai Ferenci
adósodás s ennek alapján a további nyo- ségébe sem kerül.
nisztertől kell kérni előzetesen az engedélyt, kir. tanácsos, földbirtokos. Polcz Resső ügyvéd.
morúságok kutforrásaivá s igy azok felA takarékbetéteket, minden szövet- hanem az abból eredő változásokat a költség- Kolozsvár sz. kir. káros tiszti alügyésze és tűzoltó
állításával inkább kárt, mint hasznot oko- kezetnél, már csak azért is meg kell vetésben külön fel lehet tüntetni.
főparancsnok; a Földművelésügyi kir. ininiaiter
megbízásában Magyar Kázmér kir. folduiivea
zunk.
honosítani, hogy a tagoknak legyen
Az ápolási költségek behajthatóságára vo- ur
Sorakozzanak tehát minél többen a hová elhelyezni megtakarított filléreiket. natkozó vagyoni bizonyítványt a főszolgabíró iskolai tanfelügyelő.
Tanszemélyzet ea idó szerint: a II. éven
szövetkezeti zászló alá, mert minél több A takarék betéteket kezelő szövetkeze- többé nem láttamozza.
tanítottak : Vilályos Oyörgy s. tanító SzarvasmarhaA kórházi bizottságba eddig a törvény- tenyésztést ; Szenleh Deiaó a. tanító Ogyirálytant
taggal rendelkezik a szövetkezet, annál teknek azonban ajánlatos, hogy a takaerősebb, annál életképesebb. De ne ma- rék betéteknek megfelelő összeget, a hatóság több tagot saját kebeléből kUldött ki. és szám vitelt; Loasoncay Desaő ösztöndíjas g&zd.
Ezután annak tagjait képezik: a kórház igaz- segéd Borászatot; Zoltán Ákos kertész tanító Gazdaradjanak ki a szövetkezetből a jobbak és központ által részükre megszavazott hi- gató,
az alispán, vármegyei főorvos, főszolgaértelmesebbek, kik a szövetkezésbe rejlő telből tartsanak rendelkezés alatt s igy bíró, járás orvos, polgármester, városi orvos, sági fatenyéastésl; — as I. éven tanítottak : Uáapár
erőt szellemi és anyagi tőkéjükkel csak azután még tömeges felmondás esetén a többi tagokról a kórházi alapszabályban tör- József igazgató Növénytermelést; Szenteb Dezső
Irás olvasást; Zoltán Ákos Qy ümöloskertészetet:
gyarapíthatják s kiknek értelmére és sem jönnek zavarba.
ténik gondoskodás stb.
Lossonczy Dezső Földrajzot éa Fodor Albert ösztönintelligencziájára a szövetkezetek vezeAz uj, általános kórházi szabály jövő május díjas gaid. segéd Számtant. As iskolákban elhelyeHa már a hitel szövetkezet megehó 1-ével lépik életbe.
tésénél feltétlenül szükség van.
zett árvaház vezetője: Derzsi Kálmán őszt. néprősödött, akkor lesz helye a szövetketanító.
Ha a szövetkezetek már meg van- zetek minden irányú fejlasztésének, akVizsgáztak február 22-én d. e. a II. éveaek
nak alakítva, akkor az igazgatóság össze- kor lesz ideje az értékesítő, fogyasztási,
Állattenyésztésből, Számvitelből, Borászatból és
állítására és a felügyelő bizottság meg- termelő s más szövetkezetek felállítáCsíkszereda április 14. Kertészetból; d. u. as I. évesek Növénytermelésből,
alakítására fordítandó különösebb gond, sának.
A bi/zttságnak mai napon Uikó Bálint fő- Számtanból, Földrajzból éa Kertészetből.
mert a két tényezőnek kezébe van leVizsgára álltak : a II. évrót: 28 an ; ai I.
Bármilyen üdvösnek is tartjuk a ispán elnöklete alatt tartott hav: rendes Ölése
rövid tartalmú volt s a tagok közül is többen évról: 18-an. Együtt I. éa II éveaek 41.
téve a szövetkezet sorsa.
szövetkezeteknek itt vármegyénkben voltak távol. A gyűlés egyébként is rövid tarszerint: a II. éven ev. ref. 19, uniAz igazgatóság, mint az ügyeknek való meghonosítását, azt csak azon eset- tamú volt 8 az előadói jelentések egy része sem tárius Vallás
2, róm. katli. 1, gör. kath. I ; az I. éven:
intézője, a felügyelő bizottság mint az ben óhajtjuk, ha a szövetkezetek veze- tűntetett fel különösfigyelemre méltó mozzana- ev. ref. 14, róm. kath. 3. uuitárius 1.
ügyvezetésnek ellenőrzője, igen szép tőségei a felsorolt alapelveket szigorúan natokat; két jelentésről azonban anynyit felemIlletőség szerint: a II. éven : Maros-Tordam.
jogokkal rendelkezik, de egyben eljá- betartják, mert ha azt nem teszik, akkor líthetünk, hogy az egyik, mely a megyei egész- 9, HáromazékmegyeiS, Kolozamegyei 2, Kiskűkül lórásaiért és intézkedéseiért nagy fele- a szövetkezetek csak növelni és szapo- ségügyi viszonyokról számolt be, azt nem valami megyei 2, Caikmegyei 1, Hunyadmegyei 1 ; ai
rózsás Bzinben tüntette elő, mennyiben a már- I. éven ; Háromszékmegyei A, Maros-Tordamegyei
lősség is terheli.
rítani fogják a' már meglevő nyomorú- czius havi egészségügyi állapotnak a megelőző 6, Udvarhelymegyei 4, Caikmegyei 1, BrassóméHa egyik dolgát ugy végzi, hogy a ságot.
havihoz képest nagyfokn rosszabbodását kon- gyei I.
statálta, mert a heveny fertőző betegségek a hő
szövetkezet möködése a törvény és alapA vizsgálat, mely ezúttal a XX-ik félévi
rohamosan szaporodtak, nevezetesen a volt, as iskola nagytermében a növendékek éa
szabályok keretében történjék, a másik
= Dr. Fejér Antal, lapunk szerkesz- elejével
pedig az első működését éber figyelem- tője és a csik-karczfalvi kerület országgyűlési vörheny Szárhegyen és Gyimesbűkkőn kisebb árvák által a .Himnuas'-nak vegyeskarban elénekfajta jarványnyá fajult, daczára annak, hogy a
s as igazgató, illetve a bizottság elnökének
mel kiséri, folyton vigyáz arra, hogy a képviselője a római katholikus tanító-egyesület megtett orvosi intézkedések annyira kiterjesz- lésével
megnyitójával vette kezdetét. A végén pedig as
lelcsiki
körének
a
tanítók
nyugdíj
ügyének
törvény és alapszabályok betartassanak
rendezését és a tanítók anyagi helyzetének tettek, a mennyire azokat az adott viszonyok elnök aáróbeasédével és a Szózat énekléaével
és minden tulkapást korlátozni, minden javítását kérelmező és a képviselőházhoz inté- között a közlekedés felfüggesztése nélkül vég- záródott.
szabálytalanságot, eltérést megkorrigálni zett memorandumát a Házhoz benyújtotta s rehajtani lehetett.
Eredmény: ugy a II., mint az I. éven áltaigyekszik, akkor, de csakis akkor lehet annak idején azt a körülmények és az ország
A kászon-alcsiki járásban is a kanyaró még lában jó. Aa I. év növendék-állománya az eddigi
a szövetkezetek eredményes működésé- anyagi helyzetének figyelembe vételével a leg- nem szűnt meg. Szentimrén, Szentkirályon na- évekhez képeat ugy előképzettségre, mint a magajobb indulattal támogatni is fogja.
gyobb, Kozmáson kisebb fokn járványt képezett. viseletre nézve határozott javulást mutat.
hez reményt fűzni.
Az ellenőrző bizottság igyekezett as árvákkal
- A vármegyei pénztárak államo- A megbetegedések száma a megelőző havinak a gazdasági
ismeretek köréből kis gyakorlati próbaA kölcsönök kiadásánál a következő sítása. Széli Kálmán belügyminiszter leiratban kétszeresét tette ki, de szerencsére a halálozási
vizagálatot tartani. A gyermekek jó éa értelmes
szempontokat kell szem előtt tartani.
értesítette varmegyénk alispáni hivatalát, hogy arány 6.8°/o kai csökkent.
a vármegyei gyám- és házi pénztárakat, valamásik, vagyis a kir. tanfelügyelő jelen- feleleteket adlak.
Szövetkezeteknek és különösebben mint a számvevőségeket a törvény rendelkezé- tésébőlEgy
A növendékek éa árvák téli munkájából
azon kivételes és szokatlan tényt említa gyengébb szövetkezeteknek egyáltalán seinek magfelelően 1903. január hó 1-től kezdő- hetjük fel, hogy a vallási miniszter a Kászon- vessző, gyékény, malma, esirók és famunkákat,
nem czélja, hogy nagyobb kölcsönöket dőleg a kir. pénzOgyigazgatóságokboz osztja be. Jakabfalván építendő iskola költségeire 7000 továbbá kefekötéat mutatak be. Az intését saját
termelésű gyékénye igen jónak bizonyult.
utaljon ki, mert nagyobb kölcsönök által
= A delegáozió egybehlvása. A hi- korona államsegélyt engedélyezett és ezenkívül
As intézetben a bizottság ott léte alatt a f.
az
építkezésre
netán
még
felveendő
kölcsön
töra központ által a szövetkezet részére vatalos lap tolyó év április I3 iki számában báévi téli 2-ik gazdasági tanfolyamon lévő 14 gazda
lesztésére
az
60/0-os
iskolai
adót
is
a
község
megszavazott hitel csak hamar kimerit- róm királyi kézirat jelent meg. Ezek közfll az
is részt vett.
rendelkezésére bocsátotta.
tetik s igy csak néhány tagjának képes első Golocbowazki gróf közös kűlűgyminiszterAs épitkesések körül a régi kastély helyrebez van intézve, melyben a külügyminiszter érA vallás és közoktatási miniszternek .Ifjo- állítása majdnem teljesen befejeztetett, még oaak
hitel igényeit kielégíteni s e miatt a tesíttetik, hogy a király a delegácziót folyó évi sági egyesületek*
alakítás* iránt a tanfelügye- kisebb foltozások és tatarozások vannak bátra. A
többiek azután még a legnagyobb szük- máju9 hó 6-ára Budapestre egybehívta a érte- lőkhöz intézett a a bizottsággal is közölt rena régi Kleberabergféle házból ide a
síttetik a miniszter arról is, hogy a delegáczió delete a járási hatóságoknak kiadatni határozta munkatár
ségükben sem juthatnak kölcsönhöz.
földszintre bozatik át A bizottaág figyelmeztette,
elé
tartozó
előterjesztéseket
nyújtsa
be.
A
második
tott,
azon
utasítással,
hogy
a
tanfelügyelő
és
taA nagyobb kölcsönöknek kiutalása és harmadik kézirat ugyancsak a delegáczió nítók ez irányú törekvését miudenben előmozdí- ngy a miniszter ur megbizottját, mint as igazgatót, hogy a renovált kastély egyik qjonnan beálegyébiránt magukra a kölcsözökre sem összehívásáról értesiti Széli Kálmán és Koerber tani igyekezzenek.
lított fOstvezetó készüléke, egy pléh-kémény, mely
előnyös, a mennyiben nagyobb kölcsö- miniszterelnököket.
Dr. Filep Sándor szeredai kórházi rendelő a fedelen jön ki, tűzveszélyes és tüarendörellenes.
nöket különösen azon esetben, ha a
" Államsegély az Ínségeseknek. A orvosnak a kórházbizottság által is ajánlott fizeTekintettel, hogy a kir. kincstárnak Algyókölcsönvevő fél biztosítékot is tud nyúj- varmegye főispánjának két rendbeli felterjesz- tés felemelés iránti kérése pártolólag a belügy- gyoo nagy eléghető értékei vannak s ezzel izemben
miniszterhez
felterjesztetni
batároztatott.
tani, más pénzintézetektől előnyösebb tésére a belügyminiszter az Ínséges lakósság
a kincstár nem biztosit: vissza kell térni a tfisoU
feltételek mellett is lehet kapni, mint a felsegélésére 20,000 korona államsegélyt utalTöbb Szeredában letelepült iparos a városi tásnak minél hathatósabb betanítására és illetve
ványozott a kincstár terhére. Ez a segély a képviselő testület által rájnk kimért települési begyakorlására, a miat ezt már a bizottság a mult
hogy azt a szövetkezet adja.
vármegye egyes járásai területén leginkább dijak ellen ielebbezvén, és a bizottság annak helyet évi jelentésében kiemelte, annál la inkább mert
A kölcsönök kiutalásánál kellő kö- segélyre szorult s arra legérdemesebb lakosság adváu, a neheztelt képviselő testületi határoza- maga aa algyógyi községi tűzoltóság a leggyengébb
rültekintéssel kell eljárni és oda töre- között fog kiosztatni, még pedig élelemnek való tot feloldotta a oj határozat hozatalát rendelte az országban, ellenben a növendékek a pompás
czikkekben. Ez a segély alig jöhet számba a
kedni, hogy sem a szövetkezet, sem szükséglet nagyságához képest, azonban még el. mert a képviselő testület a községi törvény felssereléaek daczára alig tudnak valamit. Okvetés a vámosi szabályrendelet 7. §-a ellenére lenül kell évi 40 óra tanítást tartani, mert igy,
pedig a kölcsönvevő fél érdekei ne le- is bizonyítékául szolgál annak, hogy a kormány 84.
folyamodókat nem a kötelékbe való íelvétel, ha-ahogy most van, tűzoltási ismeretek éa készség
gyenek veszedelemnek kitéve.
bir érzékkel a létező bajok enyhítése iránt s nem település cximén rótta meg különböző ősz- tekintetében
tudatlanul mennek ki a növendékek
szegü dijakkal azon határozott kikötéssel, hogy aa országba éa pedig oly időben, midőn máa intéAz alapszabályok ugyan is e tekin- azokat tettleg ÍB orvosolni kész.
ennek daczára a város kötelékébe való felvételre setek, mint pl. tanitóképezdék, kereskedelmi akatetben kötelességévé teszik az igazgaés a város jogainak éltesetére igényt nem tart- démiák, közigazgatási tanfolyamok, mint kötelező
tóságnak, hogy a kölcsönöket ne csak
hatnak, más felől pedig, mert olyanokat is meg- tantárgyat, vették fel a tűzoltást. Aa iakola könyv-
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társ ia ellátandó megfelelő tankönyvekkel, vezér
— E. H. K. E. segélyek. Az E. M. K. E. Az előkészületek javában folynak éa az érdekfelakasztotta magát éB 8 gyermeket hafonalakkal a aionkiviil minden növendék számára igazgató választmánya vármegyénk némely köz- lődésből ítélve, melylyel nemcsak városunkon, de járt,
adandó ingyen egy egy példány a kir. beliigymi- ségeinek szükségleteire n következő segélye- vidéken ia várják a eddig oly fényesen sikerült gyott árván.
— AB 1899. évi mezőgazdasági munnisiter ur által a közigazgatási tanfolyamok szá- ket utalta )ci a mult hóban tartott igazgató estély folytatását, annyit jelezhetünk, hogy aligba
mára mo9t kiadott tűzoltási füzetből, melyeket a választmányi ülésében: A gyergyó vidéki sze- marad hátrább a megelőzőknél. A jóra törekvő kabérek. A földmivelésügyi miniszter az áltanalék ai intézetből magákkal ol ia vihessenek. gény iskolás gyermekeknek sürgős segély iljak mulatságát már előre is ajánljuk olvasó landó gazdasági tudósítók jelentéseiből Bzokta
minden évról a mezőgazdasági munkabérek
Do a 40 éra beosztása, hogy eredmény legyeu gyanánt 400 koronát, Balog Lajos gy.-tölgyesi közönségünk figyelmébe.
kimutatását összeállittatni és kiadni. Most adta
felmutatlatható, nélkfilözhetetlen, nemcsak az iskola róm. kath. lelkésznek Gyergyó-Békás és Doinuk
— Elragadták a lovak. Bardocz Istvánt
1899-ben fizetett munkabérek kimutatáhanem az élet szempontjából ia
róm. kath. lakosainak lelki szükségletei ellá- Csikkozmás érdemes plébánosát, a napokban ki azmely
már a kilenczedik ily kimutatás. E
Az intézet nagytermében az óez éta két tásáért ez évre 800 koronát, Bartalis Sz. János súlyos oalrset érte. Bizonyos egyházi ügy vég- sát,
Erdélyben nyáron a férfinapszám ellájótékony czélu műkedvelő előadás volt, a helyi borszéki róm. kath. lelkésznek a gy.-bélbori zése czéljából CsiktU9nádon járt s onnan csak szerint
egy korona, ellátás nélkül egy korona
intelligencia kőzremüködésévdi. u. m. az árvák róm. kath. hivők gondozásáért szintén ez évre az alkonyi Arákban tért vissza. Már Kozmádhoz tással
fillér volt, a mi körülbelül az átlagos közép6a évoda karácsonyfája, továbbá a> helyi magyar 200 koronát, végül Röszler Janka gy.-tölgyesi közel jártak, midőn a lovakra egy kóbor kutya 34
bérnek felelt meg. Legmagasabb volt a napkaaiinó és a Knu Kocaárd gróf azobrs javára, róm. kath. tanítónő részére fizetés cziinén meg- rátámadott, a lovak megbokrosodtak, a kocsi szám
a Duna-Tisza közén, hol nyáron a férfiAz árváknak ily képen már egy 110 K-ás kiB alap szavazott 000 korona folyó évi első részlete felfordult és a plébános, valamint a kocsis is a napszám
egy korona 78fillér, ellátás
juk, a azoboralapnsk is 100 K-ája van.
fejében Kerenczy Károly gyergyó-szentmiklósi kocsiból kiestek és oly súlyos sérüléseket szenved- nélkül kétellátással
korona 20 fillér volt Ezen bérek
esperes-plebános,
fiókköri
elnök
kezéhez
300
tek,
hogy
helyéből
egyik
sem
tudott
mozdulni.
A bizottságnak fontosabb előterjesztése ezúttal
körülbelül megfelelnek az 1898-iki béreknek,
A lovak a kocsit haza hurczolták, s a háziak legfeljebb itt-ott mutatkozik csekély 1—2 filaz intézetben elhelyezett árvákra nézve van. A koronát.
megsejtve
a
szerencsétlenséget,
a
plébános
keHáromszékinegyei árvaházbót először tavaly átjött
léres emelkedés.
— A sorozás a felcsiki és Szereda vá12 Huárvához a f. tanévvel még 8 csatlakozott, rosi sorozó járásokban is lezajlott B jelenleg a resésére indultak, s ngy találták mindkettőt az
— Dohányjövedéki kimutatás. Most
ut
szélén,
magával
tehetetlen
állapotban.
A
súmely szerint jelenleg tehát összesen 20 an vanoak gyergyói járásokban folytattatik. Az eddig taaz intézetben 12 éa illetve 13 évesek. Köszönet- pasztaltak szerint különösen a hadsereg kép- lyosan sérülteket szekéren haza szállították és jelent meg a dohányjövedék 1901. évi bevételéről a kimutatás, mely számot ad, hány millió
tel és örömmel vette tudomásul a bizottság, hogy viselői nem nagyon válogatósok az ember ápolás alá vették.
füstöltek el 1901-ben Magyarországon.
miui&zter ur Ó Nagyméltósága az árvákat a föld- anyagban, deriire-borura szedik be a legény— Szabadságolás. Bocskor Mariskának, koronát
műves iskola növendékeitől és a taufolyainosoklól séget katonának, minek valószínű eredménye a helybeli állami elemi iskola derék tanitAnőjé- Az 1901. évi bevétel, egybehasonlitva a megelőző
elkülönítve, az intézet u. n. Klebesberg-féle házá- a mult évi lesz, mikor a besorozott legénység- nek súlyos betegsége miatt a vallás és közok- év bevételével, ujabb emelkedést tűntet fül. Nagyban omelkedett s szivar, de még inkább a silvarks
ban helyezte el. Velők van a tanité isnek csaknem 5"/«-ka lett bevonulás után felül- tatásügyi m. kir. miniszter 3 havi szabadság időt
ellenben ősökként a pipadohány, valaCsak most jött rá a bizottság illetve csak vizsgálat utján elbocsátva. A felcsiki sorozó engedélyezett, helyettesítésére pedig Szilágy- fogyasztása,
a bumót-fogyasztása Is. Ssivart majdnem
most látta igazolva azonban, mennyire helyes volt járásban felhívott 747 hadköteles közill beso- Somlyóról Konecsuy Kornélia okleveles tanitónől mint
520 millió darabot, szivarkát jóval eser milliónál
ez elkülönítés, mert nemcsak a felnőtt növendékek, roz tátott: az ujoncz jutalékba 25*2, a póttarta- rendelte ki.
többet fogyasztottak. A bevétel as általános forde különösen a tanrolyamosok határozottul) rom lékbi. 40, tehát a legénységnek több mint har— Műkedvelő előadás. A csiktaploczai galomba lévő gyártmányokból 94.537,108 korona
bolólag hatottak a gyermekek erkölcsére, a kik mada; felülvizsgálatra rendeltetett 1, távol műkedvelő társulat az orgona alap javára folyó 00
fillér volt, a belföldi különlegességi gyártmáa nélkül is sok rosz emlékei és öröklött, lappangó maradt 141. A szereda városi sorozó járásban évi április hó 20-án az iskola egyik termében nyokból
7.029, 280 korona 88 fillér, a külföldi
rósz szokást hoztak le magukkal még abból az fel volt hiva 29 hadköteles, ebből besoroztatott szinelőadással egybekötött zártkörű tánczestélyt gyártmány
különlegességekből 1.466,485 korona 89
időből, midón egyáltalán nem kerültek át a kitűnő az ujoncz jutalékba 13, a póttartalékba 2, tá- rendez. Ezen alkalommal színre kerül: „A betyár 011. összesen
103.632,421 korona 33 fillér, 604.046
vezetésű sepsi-szent györgyi árvaházba, mely oly vol maradt 7, tehát a megjelenteknek több mint kendője". Abonyi Lajostól. Népszi:imü dalukkal korona 95 fillérrel
mint tavaly. Egéaaben
emberfeletti erővel igyekszik ezekből az árvákból két harmada vált be, a mit Szereda városbüiinY4 felvonásban. A szerepeket a következők vállal- véve fogyasztottak több,
46,000 kilogramm burnótot,
az elaő embert kifaragni.
eddig talán soha sem lehetett tapasztalni.
ták el: Ö/.v. Ónadi Kulcsár Nagy Istvánné Vas 710,000 kilogram és 638.000,000 csomag pipadoMulhatlanul szükségesnek tartja a bizoitaág,
Uj egyházmegyei gondnok és egy- Teréz. Ilj. Ónadi Kulcsár Nigy András, fogadott hányt, 619.000,000 darab szivart és 1,177.000,000
hogy a jelenlegi ideigleues és nőtlen, külöuben ház tanáososok. Lapunk egyik inalt számában üa Csedö Gergely. Ónadi Kulcsár Nagy Ferencz, darab czigarettát. A szivarpk közül a legtöbb
derék ösztöndíjas tanító helyett, feleséges és állandó említést tettünk a Csik-Szeutmiklósun márczins agglegény Botár Albert. AndA, ügyvéd, városi fogyott a vegyes külföldiből, 233.000,000 darab,
tanité alkalmaztaBsék, megfelelő jobb fizetés mellett hó 10 és l l-én megejtett gondnok ás egyli. tanácsnok Pál András. Boris asszony, özvegy a kuba-portorikóból 88.000,000, a közönséges poréa azon feltétellel, hogy a tanító árvaatya és a tanács választásról. Ezen választást az erdélyi gulyásné Lijos Anna. Bandi, fia, számadó Csedö torikóból 70.000,000 darab; esenkivül fogyott
felesége árva anya legyen. Utóbbi is ezért ellá- püspök helyben hagyta azon változtatással, hogy Sándor. Örzsi, ennek neje Molnár Anna. Buzi, 43.000,000 rövid magyar, 24.000,000 brittanika,
tást kapna, azt tartván részünkről czélszerünek, a megye gyűlés által 300 koronára redukált csárdás Bálint Károly. Buziné Imre Lina. ZsAfi 22.000,000 trabukkó, 17.000/ 00 Virginia és
hogy az árvák ott a saját házukban a felnőtt gondnokifizetés vissza állíttatik 600 kor. összegre. leányuk ilj. Imre Jánosné, Gegö Teréz, A Ragyás 5.000,000 regalitász. As általános forgalomban
növendékektől külön élelmeztessenek. Az ételt a Folyó lió 13-án Csik-Szentiniklós templomiban a Pisze futA betyárok Balázs Tamás. Gyürgypál lévő Bzivarkákból fogyasztottak: 600,000 darab
jelenlegi élelmezői lakból ia át lehetne szállítani. Kóróily Uibály esketette bé Deák Klek csik- József. Szolgabíró ifj. Imre János. Esküdt Vas Nílust, 6.000.000 Stambult, 29.000,000 Ssultáot,
Nem találnék fölöslegesnek, hogy oly lanitó alkal- szépvizi községi biró személyében az uj gondnokot Gyárfás. Biztos Boncz Autal. üelyárak: szeiné- 3.000,000 Hunniát, 4.600,000 Uemflast, 400j000,000
maztaasék, a ki az ország valamelyik javító iutéze- és a 3 községből való 12 tanácsolt kik letévén lyenkint I-sö hely két soron 1 kor. 30fill. Il-ik hölgyet, 24.500,000 Herczegoviuait, 26.000,000
tét l-i tanulmány czéljából több-kevesebb ideig meg- az nr oltára előtt » szabályszerű esküt, őket, hely három soron l k. 20 ül. Ul-ik hely 1 k. Sportot, 28.900,000 Jenidget, 267.000,000 Drálátogatta, illetve erre kötelezendő.
mint az egyház nj hivatalnokait a plébános a 10 fii. állóhely 80 fii. Az előadást már csak a mát, 110.000,000 Virginiait, 207.000,000 magyar
A vallás tanításra, miut alapvető szellemre tőin megszokott szép beszéddel üdvözölte. A hi jótékony czél érdekében is ajánljuk a közönség szivarkát.
nézve feltétleuül nagyobb gondot kell fordítani v tUalos akt UH nagy közönség elölt folyt le. Ezenpártfogásába, annál is inkább, mert több alka— Gazdasági tanfolyamok. A gazdaolyképpen, hogy hetenként 1 vagy 2 határozott szép ünnepélyt a helybeli plébánián Deák Klek lommal meggyőződtünk, hogy a taploczai műkedvallásórájuk legyen az árváknak az intézetben, gondnok által rendezett ebéd követte, melyi-n velő társulat mindig Kiváló gonddal tanulja be sági tanfolyamok, ugy látszik, eddig beváltak és
a
darabokat
és
élvezetes
estéket
szerez
a
közöna kormány azokat mind általánosabbá tessi. Legmelyre a kegyúri lelkész bejár, a mire készséggel szép és lelkes pohárköszöutőt mondottak: a
ujabban a budapesti kertészeti tanintézetben ápriajánlkozott is A uem protestáus vallású gyerme- püspökre, az uj gondnokra, az egyháztanác4 nj ségnek.
tagjaira, a csikszentmiklósi és szépvizi plébánokekről máskép lehet gondoskodni.
— Kataszteri munkálatok. Csíkszt- lis 17-én tizenkét leikési részére a földmivelésügyi
A gyermekek közszellemét egyelőre károsan sokra, a helybeli tanítók és vendégekre, vala- taqiás, Tusuáil és Lázárfalva községek hatá- miniszter rendeletére gyümölcsésieti karma kesbefolyásolja a bizonytalanság is, inoly jövőjük feletl mint a volt egyház tanácsra is. A kedélyes rain a tagositási, illetve birtokrendezési eljá- dúdött. Kisszebenben április hónap 6-én, Keţstlebeg s a mely felett ók, a mint ez kitűnt, egy- társaság a késő esti Arákban oszlott szét.
rás befejeztével a földadó kataszteri munkála- helyen április 6-án, Kolossmonostoron április 14-tól
tauitók részére szintén megnyíltak ilyen kurzusok.
más közt határozottan elmélkednek. Az állandó
— Jönnek a színészek. A házak fa- tok újból való elkészítése, esetleg kiigazítása Az egyes kurzusokra 20—20 folyamodó tanító
árvaatya e tekintetben ia felvilágositólag és utuiu- lairól píros, fehér és zöld szinü plakátok hir- szükségessé válván, az erre vonatkozó helyszíni
Utólag kell liogy hasson a gyermekekre, túlságos detik, hogy jönnek a színészek. Micsey F. műveleteknek a folyó évi nyári időszak alatt vétetett föl, a kik 30 korona útiköltséget s napjára 3 korona ellátási dijat kapnak. A leikéssek
aspirácziójukat a valóra redukálva. György az erdélyrészi I. szinkerillet igazgatója leendő végrehajtására a kolozsvári kataszteri 32 korona uliátalányt és 4 korona állátáai (Ujat
igazgatóság
Keresztes
Árpád
kataszteri
becslő
Fontosnak tartja a bizottság ez intézkedése- jön opera, operett, népszínmű, dráma és egyA folyamodványokat a földmivelésügyi miniszterket azért, mert az árvák ilyetén elhelyezése az általában minden műfajt kultiváló színtársula- biztost küldötte ki.
hez márczius 20 áig kellett besdni. Minden kurelső ilynemű kísérlet az orazágban, a minek pól tával. Külön műszaki személyzete és saját
— Ut áthelyezés a Nyergesen. A ke- zusra még 3—4 földbirtokos éa gasdatisst is füldáján foghat csak okulni és haladni az oraz. zenekara is van, a működő tagok száma: 33. reskedelmi miniszter által ínség munkakép en- vétetett, azonban ók állami ellátásban nem réeselelencztörvény alapján megindított mozgalom is, Nők: Micseyné, Bác;kay Julcsa népszínmű gedélyezett nyergesi ut áthelyezési munkák süluek. — A kisbéri tejgazdasági munkásokat
a 12 évez életkort elért lelenozeknek miuden énekesnő; Hevessy Janka, Reviczky Ktel, Tury Nagy Győző kir. sejédmérnök vezetése alatt képző iskola egy esztendős tanfolyama es évi
irányban leendő elhelyeztetését illetőleg.
Mariska opera és operett énekesnők; Koltay e hó 14-én vették kezdetüket. Ezen munkála- május hónap 1-én veszi kezdetét E tanfolyamra
Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a Szeréna naiva; V'écsey Ilona hősnő; Kendi toknál egy szorgalmas férfi 1.20—1.G0 korona a földraivetési miniszter 8 növendék réssére egyengyermekek főleg kertészeti irányban vezettessenek, Boriska szende; Gerő Ida operett komika; napibért szerezhetvén meg, az alkalom felhasz- kint 456 korona ösztöndijat engedélyezett. As
legalább egyelőre, a mit eddig még kellő mér- Palugyai Vilma vígjátéki komika és anya szí- nálását keresetre váró munkásaink figyelmébe iskolába fölvétetnek 17—21 éves, elemi iskolai
képzettséggel biró ép testalkatú egéssségea ifjak.
tékben nem tapasztalhattunk, pedig ez volt az nésznő. Férfiak: Dereky Antal jelleinszinész ajánljuk.
— A répa ti savanyúvíz értékesítése. A kérvényeket a kisbéri ménes uradalmi igazgatóeredeti czél. Itt a kertész-tanítóval kell kapcsola- és drámai apa; Szabados Sándor hós és jellem
színész, Erdős Károly intrikus; Sarlay Kornél, Kászon-Impér község a tulajdonát képező nagy ságához kell benyújtani. Ugyancsak a földmiveléstot létrehoini.
A bizottság jelentését az igazgató választ- bonvivant; Tábori Emil operett-bulfó, komikus; hirre vergődött répáti savanyuvizének szállí- ügyi miniszter rendeletére tartottak a koloismegyí
mány tudomásul vette s az abban foglalt indít Szarvassy Jenő opera és operett baritonista; tását közelebbről adta bérbe 10 évi időtartamra Nagy-Almás kösségben január kösepe óta egy
ványokal pártolólag terjeszti fel a földmivelésügyi Víg Ernő énekes bonvivant, Heltay Jenő si- szóbeli és Írásbeli ajánlatok utján. A szóbeli nyolczlieles háziipari és gazdasági tanfolyamot,
heder komikus; Pilisi Lajos szalon társalgási árverés legmagasabb összege, melyet kászon- melyuek esti tanfolyamán állandóan 60—90 gasda
m. kir. miniszterhez.
színész; Pintér Dezső lírai szerelmes; Kőhalmi feltizi András Lajos ígért egy évre 6850 ko- vett részt, nappal pedig a vessző fonást 20 fiatal
Andor, Kiss Albert, Kolozsvári Albert, Horváth ronát tett, míg az írásbeli zárt ajánlatok közül gazda tanulta B igy végig mintegy 200 darabot
KÜLÖNFÉLÉK.
Gyula, Farmosy Sándor, Farkas Géza, Hevessy a balázsfalvi Better Móré 8253 korona volt, készítettek, melyből a sseptemberi possonyi kiállí— Eljegyzés. Szentmiklósi Szabó Géza, János kar- és segédszinészek; S. Melczer Ju- kivel a szerződés tneg is köttetett. Ezután 4 tásra a szebb példányokat kiválogatták. A tanCsikvánnegye kir. tanfelügyelője eljegyezte liska, Kardos Mariska, Pethó Stefi, Bártfay nappal a brassói Adler bank czég korábbi aján- folyam Bzép ünnep keretében márczius 9-én tárait,
Segesvárt Kilép Ilona kisasszonyt, remetei Ki- Anna Begéd-szinésznők, Komor Emma, Illés- latát 8500 koronára egészítette ki, mit a kép- a midóu is a buzgóbb tanulóknak egy aranyat
lép Elek birtokos és neje szili, csegezi Csegezy házy Margit tánezosnők. Repertoárja változatos viselő testület el is fogadott. A két ajánlat fe- és sok értékes, a földmivelésügyi minisztérium
és sok újdonságot tartalmaz. Drámák és szín- letti döntés a törvényhatóság feladata.
által küldött gazdasági könyvet osztottak kl. —
Hona leányát.
Kurucz Keja Dávid, Balatoni Rege,
Végül Kolozsváron fakereskedelmi tanfolyam fog
— Dr. Sándor Gyula tölgyesi szolgabíró müvek:
—
Iparosok
és
kereeskedők
figyelde Bergerac, A vörös talár, A testvémögnyilni, melylyel Kolozsvár megelőzte as egéas
a napokban váltott jegyet Waitsuk Vilma Cyrano
mébe.
A
helybeli
iparos
tanoncz
iskola
igazrek. Zaza. Vígjátékok és bohózatok: A titkos
kiHasszonynyal Gyergyó-Tölgyesen. Szerencse rendőr, Nevezetes kastély, Tartalékos férj, Fer- gatósága e helyről is felhívja azon iparosokat és külföldet. A tanfolyamot a kereskedelmi akadémia
keretébon rendezik és tanítani fogják as erdészeti
kivánatunkat füzzűk frigyükhöz.
nandó házasodik, Csak párosan, Férjek öröme, kereskedőket, kiknek tanonczai az iparos tanoncz isinereteket, a mechanikát és leiri géptant, a
— A hivatalos ünnep. Az 1848. évi A teknős béka, Az almafa. Énekes és népszín- iskolába járnak, hogy az iparos tanoncz iskola fakereskedelmi Bzámtant és irodai munkálatokat,
szabadság eszmék batása alatt létre jött tör- művek: Pillangó kisasszony, Jupiter és társai, felügyelő bizottsága által jelen tanévre megálla- a faáruismereteket és tehnologiát, a közlekedésvények szentesítésének emlékére báró BánfTy A bor, A napraforgó, Félistenek, Lötty ezre- piiott 1 kor. 20 fillér tandijat e hó 20-ig annál tant és a vámtarifákat esetleg a szükséges Idegen
Dezső miniszterelnöksége alatt a többség által desei, Katalin, Fifin. Operettek: San-Toy, New- inkább is befizetni szíveskedjenek, mivel azon nyelveket Atanfolyam tis hónapig fog tartani.
törvénybozásilag ünneppé avatott április 11-ike York szépe, A svihákok, A modell, Az asszony időn tul a tandíj közigazgatási uton fog felbajbár az ország sok helyén meg is ünnepeltetett regiment, A postás fiu, Hunyady László opera. tatui. Ugyancsak felkéri az igazgatóság, a tanoncz
— Vállalkozók és épitéssek figyelB az iskolákban a tanítás szünetelt, nem ment Az igazgató 12 előadásra hirdet bérletet. Bér- lartA iparosokat és kereskedőket, hogy tanonminden hol át a nemzet vérébe s ünneplésre leti arak: Oldal- és támlásszék 20 kor. Kör- czaikat olyau időben engedjék el a tanórákra, m é b e ! Az Országos Pályázati Közlöny szálnem igen melegíti föl a kebleket tudva azt, szék 16 kor. Zártszék 12 kor. A társulatról az hogy a kitűzött időre pontosan megjelenhesse- lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános
mivel a tanórákon való késedelmes megje- és magán pályázatot közli. Előfizetési ár nehogy azokat a törvényeket csak hamar a pá- udvarhelyi lapok igen Bok szépet és jót írnak, nek,
lenés, a szervezeti szabályzat értelmében éppen gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhitensek egész sorozata követte. A cBik-somlyói ezeknek alapján a társulatra mi is felhívjuk olyan
főgimnázium fiatalságának Balló István tanár a figyelmet és közönségünk pártfogásába és lasztás.büntetés aiá esik, mint az igazolatlan mu- vatalban BudapeBt, Rökk-Szilárd-utcza 27. szám.
— Mennyezet javitás. A marosvásárés a képezdei növendékeknek P. Tima Dénes támogatásába ajánljuk.
— Gyászrovat. Gál Lajos aradmegyei helyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy
tanár, a csíkszeredai gazdasági felsőnépiskolában Gaál József tanár alkalmi hazafias beszéde— Gslkmegyei Egyetemi hallgatók pénzügy igazgató helyettes a mult bét végén el- a székely-udvarhelyi állami kő és agyagipari
ket tartottak, a helybeli polgári leány iskolár estélye. A csíkmegyei egyetemi ifjúság nyári halálozott Aradon. A megboldogultban Gál Jó- szakiskolánál szükséges mennyezet javításokat
ban ünnepélyt rendeztek és az összes iskolák estélyét miut értesültünk f. év augusztus 2-án zsef a csíkszeredai takarékpénztár igazgatója és 1169 kor. 72 fillér erejéig engedélyeztetvén a
fent emiitett munka kivitelének biztosítása czélnövendékei tanítóik vezetése alatt részt vettek tartja meg. E hó LS-éo alakalt meg a tisztikar. családja kOzeli rokonát gyászolja.
— Öngyilkosság. Ditrói Csiki István, jából az 1902. évi április hó 22-ik napjának
a róm. kath. templomban tartott isteni tiszte- Elnök; Sándor Gábor a jogász segély egylet ez
leten, de a hivatalos testületek részéről nem ez idei elnöke, alelnökök : Gaál András és Mánya kit neje mintegy két év óta búskomorság» s d. e. 10 órájára a székely-udvarhelyi m. kir.
tapasztaltunk semmi oly mozzanatot, mely a hi- Márton, titkár Csedö András, pénztáros: Kovács némi elmezavar' miatt állandóan különös figye- állam-épitészeti hivatal helyiségében sért ^áqvatalos nemzeti Ünnep színezetével bírt vol ia. József. EllenőrOk: Pál Gábor é« Erősa József. lemmel kisért, e hó 4-én mig neje a malomba lati versenytárgyalás tartatilc.
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Szám 2376/902.
— Iskola építés. A vallás- is között, vonatkozó műszaki mttvelet és részletes feltétlkvl.
m. bir. miniszter or az 1902. évi Április hó 2-án telek a nevezett m. kir. államépitészeti hivakelt 16,690. számú rendeletével a gy.-borszéki talnál a rendes hivatalos órákban naponkint
Gsik-Taplocza község képviselő
állami elemi iskolai építés alkalmával teljesi megtekinthetők.
tendó munkálatokat 24,666 kor. 03fill. összeg
Kászon-Al- és Feltiz község telekkönyvi testületének márczius hó 18-án tartott
erejéig engedélyezte. A fentemiitett munkála- K Ó Z 0 4 K D 4 H Í G ím I P A R . arányosítás következtében az 1869. évi 2679. sz. rendkívüli gyűlésében 2. jzőkví szám
tok kivitelének biztosítása czéljából az 1902.
szabályrendelethez képest átalakitátik és ezzel alatt hozott határozata alapján alólirt
évi május 9-ik napjának d. e. 10 órájára a esik
Bikavásár és AHatdtjazAs CsHnzsrsdábm.
egvideüleg mindazon ingatlanokra nézve, a kflzségi elöljáróság közhírré teszi, hogy
vármegyei m. kir. áll. építészeti hivatal helyiA csikmegyei gazdasági egyesület által a melyekre az 1886. XXIX. Az 1889. évi XXXVIII, Szeut-Péter egyházmegye tulajdonát késégében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás
és az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges birhirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, fOldmívelésügyi miniszter segélyezésével évenként tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az pező azonban a községnek átadott alábbi
hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának rendeztetni szokott bikavásir <8 állatdijazás ez 1892. évi XXIX. t-czikkben szabályozott eljárás majorsági javak a község hivatalos háelvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat (az érben folyó hó 9-4a Urtatott meg itt városunk- a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbítésével zánál folyó évi április hó 19-én
ajánlati költségvetéssel együtt) a kitűzött nap ban, a gazdasági felsőnépiskola hátulsó udvarán kapcsolatosan foganatosittatik.
délelőtt 8 órakor kezdődő nyilvános árA bikavásár és áJlatdijasás iránt ezen al
d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival
E czélból az átalakítási előmunkálat hi- verezésen haszonbérbe fognak adatni.
inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben kalommal jóval nagyobb érdeklődés mutatkozott,
érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. Az mint az ez előtti években. A vármegye miuden telesítése és a helyszíni eljárás nevezett közKikiáltási árak:
ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az részéből jelentkeztek tenyésztők és vásárlók, sőt ségben 1902. évi május hó 5-lk napjának d. s.
1. Tarhavas .
800 korona.
engedélyezett költség összeg (illetve az aján- a szomszéd Udvarhelyvármegyébfil is hajtottak 9 Ónjakor fog kezdődni.
Ennél fogva felhivatnak:
lati költségvetés végösszege) 5'/(-ának megfelelő fel állatokat.
2. Felsö-Szlatina
600 korona.
bánatpénz (vagy a bánatpénznek az állampénzÉ* ezen érdeklődés teljesen indokolt is, ha
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési
3. Alsó-Szlatina
. 1000 korona.
tárnál, adóhivatalok, vámhivatalok, sóhivntalok meggondoljuk, hogy az alkalmas apa állatok tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott
Az árverezés szóbeli, azonban szastb.) történt letételét igazoló pénztári nyugta kiválasztása, milyen nagy befolyással van az által jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi tercsatolandó. A szóban forgó munkálatra vonat- állattenyésztés emelésére. Nagy fontosságnak vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bályszerűen felbélyegzett, bánatpénzzel
kozó műszaki müvelet és részletes feltételek ezen hikavásárok és állatdijazások mindenütt, de bizonyosabban adják elő, mert a régi telek- ellátott és kellően kiállított írásbeli zárt
» nevezett m. kir- államépitészeti hivatalnál külGnösen vármegyénkben, a hol a kisebb gaz könyv végleges átalakítása után a téves átverendes hivatalos órákban naponkint megtekint- dák talán épen csak az állattenyésztés fejlesz- zetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű har- ajánlat is elfogadtatik az árverés meghetők. Kelt Csíkszeredán, 1902. évi április hó téstől várhatják helyzetük javulását és jövendő madik személyek irányában többé nem érvé- kezdéséig.
Árverezni szándékozók tartoznak a
12-én. Szabó Géza, kir. tanfelügyelő.
boldogulásukat.
nyesíthetik.
— Ai Ipar osodája miudig az volt, ha az iparA bikavásáron, a közvetlen érdekelteken
2. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben kikiáltási ár 10°/°-át bánatpénzül az ártermék oly olcsó árbau kerül forgalomba, hogy az (elttt kivQI nagyszámú közönség gyűlt egybe, kik kö- előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt elő- verezés megkezdése előtt készpénzben
nést kelt."Egy ilyen csodát tercint meg inostau Lichtmaiin Sáador posztókiviteli osztálya, Budapest, VII., pött Mikó Bálint főispán ur mellett ott láttok terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi letenni.
Hotteubiller-utcza l'J/X. szám, azzal, hogy 3 írt. ö(>a vármegye vezető férfiait és jobb gazdáit.
hatóság kiküldöttje előtt, a kitűzött határnapon
A haszonbéri összeg az árverezési
krajezárért szétkíWd az ország bármely részébe a
A ffildniivelécflgyi kormány részéről jelen kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg feltételek alapján fizetendő.
legnagyobb férfi-öltönyre elegeudő 3 méter '20 etin.
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat
tavaszi divat cheviott-szövetet, drapp, barna, szOrke, volt Békéssy Jenő állattenyésztési felügyelő.
A részletes árverési feltételek hizöld, fekete és sötétkék színben és & forintért tinóin
A biráló bizottság Mihály Ferencz vár- mutassák fel.
fekete és sötétkék posztót vttgy barna, fekete és sötét- megyei főjegyző elnöklete alatt a kővetkező tavatalos
órák alatt a község elöljáróság8.
Mindazok,
a
kik
valamely
ingatlanhoz
kék kamgarn szövetet. K/.l a szinte hirtelen olcsó
árt ugv tudtu megteremteni, hogy egy posztógyáros- gokból alaknit meg: Csiszár József, Keresztes tulajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi beke- nál megtekinthetők.
nak pénzre volt szüksége, inajd minden készletét adta Antal, László József m. kir. állami állatorvosok- belezésre alkalmas okirataik nincsenek, liogi'
Község elöljáróság:
el neki olyan olcsón, Jiogy a vételár alig fedezte az ból, kik mellé sorakoztak Barabás Béla, Tompos
előállítási költséget. Nem félrevezetés az, hogy ily János, Kovács János, Bsra János, Nagy Imre az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az
Csik-Taploczán,
1902. április 4-én.
1889. XXXVIII. t.-cz. 5—7. s 9. §-ai értelmében
olcsó árban szétküld 3 méter 20 ctm. férti-ruhuszövetet,
inelvnek minden egyes darabja válogatott miuóségU és Kertész István bizottsági tagok.
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak
Csedő Domokos,
és Jivatos mintájú, a mit bizonyit, hogy rövid A nap
A vásárra és állatdijazáwra elővezettetetl és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, Gegó István,
alatt pár száz utánreudelést és körülbelül száz eliskfizségi biró.
kttzségi jegyző.
merő levelet kapott az ország minden részéből. Ajáu összesen 52 darab bika; vármegyénkből 41 és avngy odahassanak, hogy az átruházó teleklatos teliát a nagyközönségnek, hogv minél sürgóseb Udvarhely megyéből 11. Életkorra nézve 5 drb könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a
8z. 299/902.
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ben rendeljen meg ezen szövclckhitl néhánv öltönyre egy éves, 38 darab 2—3 éves és 9 drb bárom kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog
valót, inert ilyen olcsó árban csak rövid ideig szállít éven felüli, mely utóbbiak már tenyésztési cxébekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert
egy férfi-öltönyt kiadó 3 méter 20 ctm. szövetet.
Faeladási hirdetmény.
Megrendeléseket szíveskedjék minél sürgősebben esz- lokra használtattak. Uagán tenyésztők felve- különben jogaikat ezen az uton nem érvényeközölni, mert nem lehetetlen, hogy készlete a közeli zettek 43, községek pedig 9 darabot.
A csikjenófalvi közbirtokosság tulajdonát
síthetik
és
a
bélyeg
és
illeték
elengedési
kednapokbuu el fog fogyni. Megrendeléseket utánvét
képező Csík-Madaras Il-dik részben fekvő
A szemle megejtése ntán tenyésztésre alkal- vezménytől is elesnek: és
mellett eszközöl. Postadoboz és szállítólevélért 15 kr.
.Hosszuhuvas* nevll erdőrészben 672.66 k. holtízetendú. Mintákat az idő rövidsége és a nagy szám- masnak találtatott Dániel Károly oláhfalvi lakós
4.
Azok,
kiknek
javára
tényleg
már
megban érkező megrendelésekre való tekintettel, nem két éves, Boros Ferencz csikszentgyörgyi lakós
megbecsült mintegy 116348 'm-nek talált
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy don
küldhet.
szintén két éves bikája, a többi két éves bikák megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be- gömbölyű luezfenyó és 21779 'm.-nek talált
gömbölyll jegenye-fenyő haszonfának eladása
— Eladás vétel és bérlet legeredmé- közül a nagyobb résznek már volt tenyész-iga- jegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel czéljából folyó év április hó 21-én délelőtt
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben zolványa, a többiek közül az alkalmasnak talált terhelt ingatlauok tulajdonosai, hogy a bejegy- 9 órakór zárt Írásbeli ajánlati verseny tárgyahirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskeJe- állatok számára tenyész-igazolványokat állítottak zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy lással egybekötött nyilvános szóbeli árverés fog
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben ki, néhányat azonban, mint a tenyésztésre alkal- törlési engedély nyilvánítása végett n kiküldött Csik-Jenőfalva község házánál megtartatni.
közkézen forog. Mérsékelt hirdetési díjszabás. matlant viszszantasitottak.
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegA kikiáltási ár, a közbirtokosságnál megA gazdasági egyesület 9. és 5. száma bi mentesség kedvezményétől elesnek.
Kelvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest,
tekinthető becslési kimutatás szerint276,000kor.
kája részére szintén tény ész-igazolvány állíttaKökk-Szilárd-utcza 27. szám.
A kir. jbiróság telekkönyvi hatósága
azaz kettószázhetvenhatezer korona.
tott ki. Ezeket nyomban meg is vásárolták.
— XIV. Lajos udvara volt Európában
Csik-Szentmárton, 1902. márczius 14-én.
Árverezni szándékozók felhivatnak, hogy
A
vásár
a
kővetkező
eredménynyel
folyt
le:
a legérdekesebb fejedelmi udvar. Mint a hogy
a kikiáltási ár lO'/o-át bánatpénz gyanánt az
Eladatott
Összesen
14
bika.
Ezek
közül
Dr.
Szabó
Alajos,
arégi római czézárok istennek tartották magukat
árverező bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli
község megvásárolt 8 drbot, egyiket 300,
kir. albiró.
Lajos ÍB majdnem ugy viselkedett. A legfőbb Tusnád
zártajánlatukhoz pedig melyek a szóbeli árvea
másikat
360
koronáért.
Jenőlalva
község
szinudvari méltóságok csak arra valók voltak, hogy
rezés megkezdése előtt nyújtandók be, szintén
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hódolatukat mutassák neki. Az ország főmél- tén 8 drbot vett, 370, illetőleg 400 koronáért; 19B. vb. szám.
fennti összegű bánatpénz vagy megfelelő értékű
Dán
falva
ugyancsak
kettőt
2?0,
illetőleg
330
tóságai öltöztették, az ország zászlósa volt, a
1902.
óvadékképes értékpapír melléklendő.
koronáért,
Szentlélek
1
drbot
330,
Csíkszereda
ki odanyújthatta neki csipke-nyakkendőjét, küAz ajánlatban a vételár számokkal és belön méltóság kínálta kardját, tartotta lövegét, 1 drbot 400, Csicsó 1 drbot 360, Vacsárcsí 1
tűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő,
pálezáját. Közben intézték az ország dolgát, drbot 310, Szentimre 1 darabot 400, Bákos 1
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi hogy ajánlattevő az árverési és szerződési felbékét és háborút, czim és jószág-adományokat, drbot 340, Kozmás 1 drbot 380 és Szentsimon
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré tételeket ismeri, s magát azoknak feltétlenül
ebédre meghívásokat vegyest. Aztán a király 1 drbot &20 korona árban.
aláveti.
dolgozott, akták alá írta nevét, aztán sétált,
A vásárt Békéssy Jenő állattenyésztési fel- teszi, hogy a segesvári kir. járásbíróság 1902.
Az árverezési és szerződési feltételektől
ebédelt, mindezt nagy társaságban, óriási cze- ügyelő közvetítette, a bikák árát a tenyésztők- évi 8. p. 813. sz. végzése következtében Waedt
remóníával. Boldog vo.'t, a kit megszólításával nek az államkincstárból fizetik ki és a kiflzHett Rezső ügyvéd által képviselt Löw Vilmos seges- eltérő kikötéseket tartalmazó, — bánatpénzzel
kitüntetett. Aztán várta a gobelines terem, a összegeket a vevők az államkincstárnak bárom vári javára Boltresz Ferenczné ntóda csík-dán- el nem látott ajánlatok, úgyszintén az utó-ajánkandalló tüze, vagy a falegyenesre nyírott fa félévi részletben szolgáltatják vissza. A szegé- falvi lakós ellen 113 korona 56fillér s jár. ere- latok tekintetbe nem vétetoek.
Az árverési és szerződési feltételek, vasorok, melynek sötétzöld fülkéiben márvány nyebb községek 20°/„ engedményben részes it- jéig 1908. évi febrnár hó 5-én foganatosított kiszobrok szégyenkeztek. Aztán lefeküdt, ép tetnek. A vásárlás miud csikmegyei és udvarhely- elégítési végrehajtás ntján lefoglalt és 980 ko- lamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok
annyi czeremoniával, rnjnt a hogy felkelt. És megyei tenyésztőktől eszközöltetett.
ronára becsült következő ingóságok, n. m. széna, a közbirtokosság elnökénél és esetleg a m. kir.
erdőgondnokságnál, vagy a főszolgabírói
neki mindez jól esett. Es ez az ember elmondA díjazásra elővezetett két éves bika bor- sarjn, kocsi és házi bútorok nyilvános árverésen járási
hivatalnál is megtekinthetők.
hatta magáról, hogy ó az állam, sót ó a kor, ,uk tulajdonosai közül első dijat, 50 koronát eladatnak.
Csik-Jenófalván, 1902. márczius hó 18-án.
mert ezt a XIV. Lajos korának nevezik. Erről nyert Koródi István csik-csatószegi, második
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járása korrol szól a Xagy Képes Világtörténet most dijat, 30 koronát Jakab Ferencz csik-szentimrei, bíróság 1902. évi 90. számú végzése folytán 113 Bálás János,
Kováos Lajos,
megjelent 157. füzete. A 12 kötetes nagy munka harmadik dijat, 20 koronát ifj. Sándor Gergely korona 56 fillér tőkekövetelés, ennek 1901. évi
h. jegyző.
blrtokossági elnök.
szerkesztője Marezali Henrik, egyetemi tanár, szintén csik-szentimrei lakós.
október hó 1 napjától járó 6°/o kamatai és eddig Sz. 2059-902.
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ki egyúttal e kötet írója is. Egy-egy gazdagon
egy éves bika-borjuk tulajdonosai kö- összesen 84 koiona 66 fillérben bíróilag már
illusztrált kötet ára díszes fiilbórkötésben 16 zül az Az
ki.
megállapított költségek erejéig végrehajtást szenelső
dijat,
50
koronát
Sánta
István
páltalvi,
korona; fűzetenként is kapható 60 fillérjével.
második dijat, 30 koronát Tompos Pal csik- vedő lakásán Csik-Dánfalván leendő eszközléMegjelen minden héten egy fűzet. Kapható a aszentgyörgyi,
dijat 20 koronát ifj. sére 1902. évi nájus hó 3-lk napjának délelőtti
kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet Sándor Gergelya harmadik
Az Üresedésben levő gyó-ujfalvi
szentimrei lakósok nyerték el. 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni
Részvénytársaság, Budapest, VIII., Üllói-ut
A felhajtott községi bikák közül azokért, szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, körjegyzői állásra ezennel pályázatot
1K. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján
melyek jól ápoltaknak és jól gondozottaknak hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX hirdetek és felhívom mindazokat, kik
havi részletfizetésre is.
tűntek ki, a tulajdonos községek jutalomban ré- t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés ezen 1000 korona évifizetéssel és tera legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
— Hídépítések. A közúti kerületi kir. szesültek. Várdotfalva kapott 15, Taplocza 6, mellett,
mészetbeni lakással javadalmazott állást
felügyelő urnák 1902. évi márczius hó 12-én Rákos 15, Madéfalva 5, Pálfalva 10, Menaság becsáron alul is el fognak adatni.
kelt 86. számú rendeletével a héjasfalvi-gyimesi felső tízese 10 és Menaság Pottyond tízese 6
A mennyiben az elárverezendő ingóságokat elnyerni óhajtják, hogy az iránti kéréállami közút 101—102. szakaszán levó 50. sz. korona jutalmat.
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielé- süket hozzám folyó évi április hó
A dijakat és jutalmakat Békéssy Jenő állat- gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 30-ik napjáig, annál biztosabban adhíd tatarozását és a 24. sz. híd újra helyreállítását 2923 kor. 47 fill. összeg erejéig enge- tenyésztési felügyelő a helyszínén nyomban ki évi LX. t.-cz. 108. §. értelmében ezek javára is ják be, mivel később beérkező pályádélyezte. A fentemiitett munkálatok kiviteléuek is fizette.
elrendeltetik.
zatokat nem fogok figyelembe venni.
Óhajtandó volna, hogy kis gazdáink az
biztosítása czéljából az 1902. évi május hó
Kelt Csik-Szeredán, 1908. évi április hó
Gyergyó-Szentmiklós, 1902. évi
10-ik napjának d. e. 10 órájára a csíkszeredai állattenyésztésre nagyobb gondot és több figyelÁbrahám Hálton, április hó 7-én.
kir. állam építészeti hivatal helyiségében tar- met fordítsanak, ez is egy olyan módja lenne az 80-ik napján.
tandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. önsegítésnek, a mely többet érne minden papíkir. blr. végrehajtó.
Lázár János s. k.,
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fen- ron írott malasztnál és ha • fOldmívelésügyi kortebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására mány is a díjazásoknál egy kissé bőkezűbb volns,
főszolgabíró.
vonatkozó zárt ajánlataikat (az ajánlati költ- akkor adna igazán kifejezést a székelység iránti
Egy drb 7 éves kitűnő
ségvetéssel együtt) a kitűzött nap d. e. 10 órájáig jóindulatának, mely egyébiránt kétségbe nem
a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekez- vonható.
faj, borjúzó
zenek beadni, mivel a későbben érkezettek
figyelembe nem fognak vétetni. Az ajánlathoz
S z « r l E O B z t < 5 i -CLzttziatalc.
"biTTSLly
keveset használt angol gyárt- P
az általános feltételekben előirt, az engedélye- , . , . K ° * * * Jóaief uraak N.-8a. Forduljon az ottani
mányu, országúti félverseny-gép fc
eladó
Baka József kántor-tanízett költség összeg (illetve az ajánlati költség- földhitelintézethez, ffltér.
jutányos
áron eladó. Czim a f
vetés végösszege) S'/o-ának megfelelő bánattónál
Osik-Szentgyörgyön.
Laptulajdonos:
pénz eltolandó. A szóban forgó munkálatra
kiadóhivatalban.
[ioo]s-s P
GYÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSE.

Hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Pályázati hirdetmény.

Április 16.

C 8 I K 1

Mindennemű ruggyanta, rés és aesél
5' bélyeg», kelet bélyegaó, pecsétnyomó,
p uámoió és lapuámosó gép, pecsét bélyeg
dombor nyomó sajtó sth. továbbá öntött
ás vésett osimtáblák, monogramok minden
nagyságban, ki nem mosható festékkel való
' használatra. Stáuczák, nczél és sárga rézbe
vésve, rogékony jelsó késsletek, égető
i vaaak, lyukasztó gépek és minden n vésnöki
szakba vágó munkák megrendelhetők és a a
budapesti Arak szerint legrövidebb idö
alatt szálitattnnk
w

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA
OBESZNÁNDT T I K T O B

könyvkereskedése által.

Van szerencsém u nagyérdemű közönség
tudomására hozni, hogy Vár-utczában,
a Nagy Károly-féle házban a mai kőiigényeinek egy teljesen megfelelő

paplan készitő és javító

üzletet nyitottam.
Elváilnlok bármilyen karton-, szatín-,
szór és selyem paplanok újbóli készítését,
valamint javítását, a jelen divat szerint,
szolid árak mellett. (Mintákba nagy választék.)
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradtam kész tisztelettel
[H!i| 5-u
Hatházy Gáborne.

L A P O K

ICyy aliy használt tij félvcrsenit
KERÉKPÁR
fe^
olcsón eladó. Hol? Miţ/ittomlju a
kiadóhivatal.
[ii Ti] 1-2
Hz. 210—902.
ki.

Van szerencséin a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET

UIŢI I-

Pályázati hirdetmény.

Csikvármegye felcsiki járásában Csík•lenófalva nagy községében a lemondás folytán
megüresedett községi jegyzői állásra pályázatot
hirdetek és felhívom mindazokat, a kik ezen
női és férfi divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben).
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-ez.
-+f-i
Elvem kevés haszon, nagy forgalom!
0. §., illetve az l'JOO. évi XX. t.-ez. 3. g-áhan
körülirt elméleti képzetségüket, továbbá az
1986. évi XXII. t.-cz. 73. §-a értelmében magyar
honosságukat és nagykorúságukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket hozzám az ÍI5l^lgBlffliaBI51J|línHna||lnlBfiDIIBnBfig||lnlBfig||liílBia)F
1902. évi április hó 29-ikéig annál is inkább
adják be, mert a későbben érkezük figyelembe
nem fognak vétetni.
I
l î a T i p t T O g e l
Kzen állás javadalmazása kővetkező:
1. Készpénz fizetés 800 korona.
2. Természetbeni lakás.
3. Iroda általány 00 korona.
férfisza/bó-'ü.zlete
4. Természetben kiszolgáltatandó irodai
fűtés, világítás és külön küldöncz.
BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA.
5. Magán munkálatai és utazásaiért a szam
Ajánlja
gazdag
raktárát bel- és külföldi szövetekből mérték után elegáns ruhák
bály rendeletileg megállapított dijak.
A választás később meghatározandó időben i 1 szép zakó öltönyt különböző sziliben elkészítésére.
-<0 k. 1 lin. Ferencz József öltönyt kék, szürke és fekete
Csik-Jenófalva község házánál fog megtartatni.
1 (in. zakó öltönyt brüni Sdieviot szövet 42 - 5 0 k.
unpil Sclicviot
70—90 k.
Csíkszeredán, 1902. április II-én.
1 lin. zakó öltönyt briini kaingarn szövet 4S- UOr k. 1 lin. felöltől
.
94-50 k.
H
o
g
y
n
i
i
n
c
l
e
n
\
e
r
s
e
n
v
t
f
e
l
i
i
l
i
v
i
i
i
l
j
n
l
F e j é r Sándor,
. c50—90 k.
1 lin. zakó öltönyt tinóin angol szövet 5li — UK k. 1 lin. felöltőt, valódi nngol szövet-

Ióiul i;

F. S. WEBSTER COMPANY BOSTON

akar felvenni, vagy konvertálni
forduljon „Pénzintézet "jelige alatt
a „Csiki Lapok" kiadóhivatalához.

irógépkellékeínek, u. m.: festékszalag, festék párna, szénpapirfearbonpapir) továbbá bélyegző festékpárna gyártmányaigak kizárólagos
elárusítói.

S

naJrát;ot linóm szövetből
.
1 lin.zsaket társulpisi öltönyt kunijrarn
.Vi - OS k. 1szállítok:
Készpénzért
1 lin szalon öltönvt tinóin kanii;arn
(»5 S.*I k. 1 ii t«li á<;ot linóin ungol szövetből

MT* T ó t á i l l á s k i f o g á s t a l a n
Gyors kiszolgálás.
. . .

ipartestületi közgyűlésre

a t. tagokat újból hazafias tisztelettel meghívjuk
azon kijelentéssel, hogy az alapszabályok 11. S-a
értelmében, a megjelentek számára való tekintet
nélkül a közgyűlés meg fog tartatni.
A tárgysorozat a múltkori meghívóban
jelezve volt.
[ll(i]l-l
Csíkszereda, 100:2. április 13-án.
Balázsi Lajos,
Lux Sándor,
ipt. elnök.

Állást nyernek.
selők, közitépi jegyzők és jc^yzóimokok,

uőtisztviselők, kereskedelmi ulkulmuzottuk
és gyakornokok. Előfizetési áru ',4 évre
4 korona. Mutatványszámokat «J0 fillér beküldése ellenében küld a kindóbivutul Budupest Itökk Szilárd-utcza 27. Álláskeresési
beiktatásnál minden szóért 2 lillér, vustngubb
betűvel 4 lillér, nvilt térben pedi^ niinden
szóért ti lillér fizetendő, mely hirdetéseket
legkésőbb csütörtökig fogad el akiadóbivatul.
[66] 7-12

Hauptvogel Ferencz.

[vi] r.—40

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL.

A SZABADALM. 1TATOSKÖ
s/.uliadalomtulajdonosai.
A WASHINGTON Ml/LTYCOPIST
amerikai sokszorositókészülék e^ryedárusítói.
>
Az _.U"TO.\IATIK-CYCXOSTYLKöntniiködn sokszoritúkés/i'ilék lerakala
A .Ml.MKOGltAPH"
Edison remls/.erii sukszorositókés/.iilék
lerakala.
Az uinerikui _ ST A[i- iralkapcsoló
lerakat a.
A s/.iilui'lulnmzotl
,1'MVKItSAL"
másolúlapok e<.'y<'dárusitói.
A szaliiidallliazotL
„ItECOKMlevélrendezo- és lerakónia]>púk e*rvedárusitúi.
A szalunlallnuzotL
SZABÁ LYOZHATÓ TI XT ATA UTÓK
lerakata.
Állandó iiu<;y raktár:
CVCLOSTYIJ-: és íllXIKOOKAI'H
((,estet nel'-féle I.)
vias/.papir (slcni'il) és íestékekhid.
IltIKíKI'AS'/.TALDKIli'iL.
CYCLOSTYI.K NYOMATÓ l'APIK-

Eírolyam

Fehér borok

liurdókb.vn.
ISÍI'.I Szászseliesí
IS! 17 Szászsebesí
1H% Szászsebes!
ÍKI.-). Szászsebesi
ISÜilJ Szászsebesi
jegy
1— Házi
Kégíubb évfolyamok
1 H'.K) Kükülló menti
18! Hl ('semege bor
1W.M1 Muskatály legfinomabb
1W.I Szászsebesi pecsenye lior
ISSil Kizling legfinomabb
18S1I Leányka
Tramini legfinomabb .
—
Aszú finom
liurguiiili
isii;)
lÖíli); Iiózsaniáli

Vörös borok

KrtL.

Am Orssagos Pályázati Közlöny utján, moly
az országban betöltendő üsszes áll ások sít
közli, állást nyernek, ipari és kcrcskeih-lini,
tnozó és erdőgazdasági és inilszuki lis/.tvi-

10—15 k.
16—22 k.

kiviteléit.
Versenynélküli árak.

Kiváló tisztelettel

világbirU

REMINGTON

MEGHÍVÓ.
Az ipartestületi tag urak a folyó hó 13-ára
összehívott közgyűlésre az alapszabályokban
megállapított létszámban nem jelentek meg:
ennek alapján folyó évi április hó 20-án
d. e. 10 órakor a tanácsház nagytermében
tartandó

Székelyhidy Sándor

B

A ki I V birtokára
rendkívül kedvező feltételek mellett

ipt. titkár.

Elvem kevis haszon, nagy forgalom!

a t a v a s z i i d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem ba
Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélül, hogy az áruim olcsósága
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő czikkekkel szolgálhassak mélyen
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletein iránt szives jóindulatukat továbbra
és szives látogatásukkal megtisztelni.
A m. t. közönség becses pártfogását kérve maradtam mély tisztelettel

liis/,o IL'ÜIU ró.

törlesztéses kölcsönt

r

16. BSÁm.

—

MÁSOI.Ó (copier) KONVKKHÓL.
HAJLÍTHATÓ ACZK1.VONALZÓK.
Knlönleiíes irodai felszerelés és
c/.ikkeklail.
VILLANYLÁMPÁK
mindig készletben.

—

Hlnd esen csikkeket raktáron tartom éa a budapesti árak szerint
nálam mindig kaphatók.

hor.lúklaui.
Mrdélyí vörös
Carbenet noir
Uáez ürmös

Arak 100 Eí7decl- 3'5 deci
literatoi fclFam Borok üvegekben liler liter
árak iivo^gel.
frtlkr frt kr
I 'ecsenye bor
55 —— 30
Rózsamáli
(55 — 35
—
Leányka
05 — 35
—
Tramini .
G5 — 35
—
liizlingi . . .
ISilo
65
35
—
—
-JS — IS! Hl Muskatály legfinomabb. .
65
35
—
—
liurgundi
isiin
65
35
—
—
—
Budai sasliegyi
;ii).— — Carbenet
70 — 35
—
noir
.
4(1,- — Vörös bor . .
65 35
40,- - ISS'.I Kácz ürmös (Wcrmuth). —— 55 —— 30
411.- — Aszú tinóm .
65 — 35
—
4.").—
90 55
4"i.-

frt
1S-ÍI IS'.Kl
•2: !.- isii;)
ISS'.I
|SS!l

4.',.
!I0.—
->•>.—

•">5.—
4Ö. -

.1" árak Sxásx-Sehenen 3 havi
fálti mellett értemlők. vaaij ké*xjtéitz
itxetéxétiél fi xzámla keltétől 30 nap
alatt 27a lexíám Itán mellett.
Itendelinenyeket közvetít:
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA,
Csíkszeredában.

\'an szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően

Teljes tisztelettel

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA,

Dresúilt Viktor, Csitaereia.

éii

mtii@tt(

alakítottam át.

Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig.
— 2*£lii<ügr d / u s T r á l a s z t é l s

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

é l e s és î&B&epeţga&fefia,, eigfcesaesmfeg

Nyerges és kárpitos üzletemre

5

M t * Niiü}' k o p o r s ó k

3 loriiitöl

fölfelé,

Díszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok.
ÍOO ilni-iib i/iián-jji'tfitttn
nyomtatni hcMXen . . . .
it frt KO kr.
1
HZalttif f'rllrat, finnt!/ raţ/y fekete betiivel 1 ,, 50 ,,
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását kérve
mély tisztelettel

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos

[2] ío-io

saftaftedele^t

X>ttjraák é e
Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget teliessek, a ravatalok
felállítására, szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló összes munkák
elintézésére helybeli lakós KZOI'OS DOMOKOS urat vettem fel, ki a gyászoló
feleknek éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll.
Temetkezési intézetemnél főelvem a jutányos ós pontos kiszolgálás.

Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel
elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm.
Raktáron tartok mindenféle ragányos divánokat 40—200 koronáig és
g a r n i t ú r á k a t ; ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron,
mint bármely nagyób városban. Továbbá kész kocsik is raktáron vaunak.
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívom azon körülményre,
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom.
Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába ajánlva maradtam

Csíkszereda, piacz-utcz&ban.

'
T Biier Ferenc/, iirnuk Csíkszeredán. Tisztelettel értesítem, liogy nz ün által kó8/itetelt Kszterházy hajtókoesi upy külső csin, mint jósig tekintetéi,en teljesen kiIogást«r.ui
Urvsíintén akoesiíödéllel és szánjavitással teljesen m<* vagyok elégedve. Minélfogva munka,t
bark*nek ajánlhatom. Csík-Szent,nirton, 1901. deczen.ber 1. Bartalis Ágost, („szolgai,,ro.

-

[•258] 11 — 12

^

Merza Rezső,

C S Í K I

Április 16.
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LAPUNK KIADÓHIVATALA UTJÁN MEOBENDELHETŐ CSEKÉLY HAVI RÉ8ZLtimfci£S MELLETT.

^

FRANKLIN TÁRSULAT KIADASA

MAGYAR R E M E K *

TJj s z a b c W i z l e t !

.A. m a g y a r

Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni,
hogy Csíkszeredában a Oál András-féle házban egy a inai
*<cnak teljesen megfelelő minden igény kielégítésére berendezett

nlel, Cslky Gergely, Csokonai Vitéz Mihály, Deák
Ferencz, Eötvös Józselbr., Fazekas Mihály, GyOngySssi
István, Gvadányi József, Kármán József, Kazinczy F.,
Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferencz,
joga a Franklin Társulat klsárólagos tulajdonát Kossuth Lajos, Madách Imre, Mikes Kelemen, Pázképesl éa azokat más kiadó ki nem nyomathatja. mány Péter, Petőfi Sándor, Reviczky Gyula, Széchényi
István gr., Teleki László gr., Zrinyi Miklós, Népies
Minden rcinckiró munkáit egy kiváló magyar író látja
Líra, Népballadák, Kuruczköltészet.
el bevezető méltatással és életrajzzal.
ősssességét, mivel Arany János, Arany László,
Bajza József, Czuczor Gergely, Garai János, Kemény
Zsigmond, Zsigmond, Szigligeti Ede, Tompa Mihály,
Vörösmarty Mihály, Vajda János müveinek kiadási

nyitottam meg s folyó évi április hó 1-től a legnagyobb
készséggel ii:irkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári
idényre e ^ u / ü l t tömeges bevásárlásaim abba a kellemes helyzetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legelözékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be.
A szabászatot Budapesten az első tanintézetben tanultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó
ruha elkészítésére képesnek érzem magam.
Magiiniot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába
ajánlva, maradtam

nnvrninív
Shakspere összes szinmtWcinek
LtU»ti*tni
. 6 k a t c t c s kiadását, melynek
A MAGYAR REMEKÍRÓK bolti ára a Magvar RcmekirókMEGBEMEÎ
"S^óíf'
megrendelői 20 koronáért kapják. Ez ax egyedüli teljes
magyar Shakspere, Petőfi, Aruny, Vörösmarty stb.
fordításában s mint ilyen, méltó kiegészítője a Magyar
Hemekirók-nak.

Teljes tisztelettel

14KÁS»
(I.uliús és ii/.let helyiség: Oál András-féle ház. Caikazeredtt.)

fit' 1b 1b 1b ti* 4b 1b 1b 1b 1b 1b 'TI* ffc 1b 1b
1b1b
ns ^ 4b 1b1b1b 1b 1b 4b 1N^

F e r e n c z

A magyar Remekírók első 6 kötete (I. sor) már
megjelent; félévenkint jelenik meg egy-egy ötkötetes sorosat.
[821 4 -">
4b

pálinka.

(SÓSBORSZESZ)

l x o d . a l o a a . ló"b"b n a ü v o l .

A magyar nemzett Irodalom kincsesházát képezi a „Magyar Remekírók"
55 kötete, melyben benn van az Összes
magyar klasszikusok minden maradandó alkotása. — A magyar klasszikusoknak ez elsó és egyetlen egyCntetU
összkiadásának ára 66 kötetben, díszes vászonkötésben 230 korona.

Csakis s Franklin-féle HAGY AB HEMEKIBÓK Xseken kivüt benn lesznek a MAGYAR BBKSKgyűjteményében találhatni a magyar klasssikusok IBÓK könyvtárában: Balassa Bálint, Berzsenyi Dá-
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10. Biám.

L A P O K
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A Magyar Remekírók 3 koronás (Shakspere színműivel együtt 4 koronás) havi réssletflsetés mellett
rendelhetők meg a Rendelölap utján, mely kivágandó és megfelelően kitöltve beküldendő a
„CSÍKI LAPOK" kiadóhivatalához.

RENDELŐ-LAP.
A «C81KI LAPOK" klftdAhkftUU utján eaeisel megrendel«a
% RÉVAI TB8TVÉBRK IBOOALSI INTÉZET BáSZVÁNYTÁBS.-tdl
BUDAPBBT, Vili. Cllfil-nt 18.
A) A .tttgy»r Remekirúkftt" 65 köletbei 220 kor.-ért,
d ű l e n d ő M r o u t o a k é D t 9 ) korona BtáBTéUel.
b) A .Magyar ItomdklrAkat* ét Shakspere mBrelt j
240 korooAért, BteteadA aorotatoakéBt 20 kor. •táavéttel.
c) A .Magyar Remekírókat' és Bhalupere mflvelt j
240 korooáert, flseteadft 4 koronás kavl ré»gletekb«a
0 o
4) A .Magyar E«»ekln5kat* Bhalupere nélkBl 990 <%S
koronáért. fla«i«adO 9 korooáa havi réMlat«kben.
'
De A gyűjtemény eUO «orotata negjelent, féléreokllt Jólesik
g ©gy-egy S kdtetos torosat
A réodetek ai clsÖ saállltiktól kea4AdAIeg mtnden hó l én
Reval Testvérek Irodalmi Intését RéssTéoytársaaág pénstifinál
Budapesten daetendök mindaddig, nlg a mB leljes vételára kiegyenlítve n i n c s . A réaalettk be nem tartása esetén a folytatólagos
kötetek a rtisilelek pdtlátfátg vlggu'irtstnak; a iejárt * le tem
flzuteleti ré«aleteket a Táraságnak jogában áll, a portókB Uég
hoaiássámlUua mellen, postai aegblaá»sal bwsednl. A réssletek
elraulosstása esetében a réssletflsetésl kedvesmény megssOnik ét
as egéísralivételára esedékessé válik. A vételár elsO résnlete as
elri «sállltáskor utánvéletkk.
Lakhely és belet:
A'ér r# rí/W*:

Olvasható aláírást kérflnk.

Vértes gyógyszerész-féle
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága
következtében ugy külső, mint belső használatra mindenekelőtt legjobban ulkiilnuis, különösen is a most annyira kedvelt
gyurómődszerre (massage;. Kitiinö sikkerrel használtatik esuz,
köszvény, meghűlések ellen, bénulások, fíczumoknnl, gytilinlásnk és kelésnél, továbbá afejbőr erősítésére, valamint
a s/.nj tisztítására ; belsőleg, gyomorgörcs, rosszullét fejfájás stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. —
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Kgy üveg 30 fillér., 1
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és
fiiszerkereskedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József és Veress Elek uraknál, általában ott, hol plakátok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen
L. ..SAS"-^T(íg,ysz(,rtárál)an

VERT
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K I V Á L Ó

5 0 , 0 0 0 nyereményük.
Legnagyobb oyereméoy a logmeroocn^tobb esőiben.
1 . 0 0 0 , 0 0 0
k o r o n i.

Lúgoson.

•T5rö3s-nél
Nagyon sokan sserencsések lettek általunk.

Hat millió korotuínál többet nyertek nálunk nafft/rabecjiült
vevőink.
1 jutalom
ttOOOOQ
Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a
raira.kir. szab. osztálysorsjátékunk-, mely nemlDjer.A 4 0 0 0 0 » sokára
újból kezdetét veszi.
S
O
O
O
O
O
1
100,000
sorsjegy
50,000
l O O O O O
a
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát
O O O O O
í
az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
§ o o o o
í
5 hónap alatt összesen tizenhárom millió
70000 160,000
t
koronát, egy hatalmas összeget sor60000 solnak ki. Az egész vállalat állami felügyelet
2
40000 alatt Azáll.I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek
1
30000 tervszerű betétjei a következők:
5
Korona

^ . z e l i s m e r t legjo"bta é s legr^it'â.nd'b'b

Aczél
ekék
Bét

2>
éB

Cséplőgépek
szabad, uj Kenögyürüvel ellátott görgős
Boronákcsapágyakkal
kézi-Járgány- és gözhajtásra

Gyürüs és sima acél lemez, földi hengerek,
AglÍGölft T € t e g é p e k e

Arató-gépek
füiiel: herének,

Szénagyüjtök és arató gereblyék, Szinaforditók

Szatal-aszaló tészttlék ö L í :

vnliiinint

1—C) v o n ó ü l l M t b e f o g í ' i s t f ' i r n ,

[m]6-io

-

750 munkás.

Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst és bronz éremmel, as ősases nagyobb kiállításokon.
Készlcti'x «rjrgyzrk és szúmns elismerő levét ingyen. - Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek.

ţ

15000

81

ÍOOOO

5000
3000

763

é s

BÉCS, U1 Taborstrasse 71.

7

„
3

433

ii más íiijtu gazdaBági gépeket legújabb sserkesetben kózitcuck és szállitutiak

A p iaTC

25000

s o o o o

8

Szecska vágók, darálók répavágók

c. és kir. biz. szab. gazdasági gépgyáruk, vasöntödék és vasháinormüvek

1

07

TRIEUREK ÉS KÜKORICZA MORZSOLOK,

lv£a-37-£o-xtlx F h .
" -

a

Legújabb gabona-tisstitó-rogták,

Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók,

inimic

N
«
n
S 4 )
M
M CQ

Járgányok

i-s lioirvőmoi'zsojók,

Tormáncs és vértetü pusztításra,
Szállítható takarék tűzhelyek

ţa
aa
11
l

Bes é sgyüiaelog seitek(
<3-y-ü.rnölcs é s s z ő l ő z u z ó k
Önműködő szabadalmazott siólö fecskendő

& 2
I f l
i - S
£ 09

1239 • •

OO
81700
8MtO
4000
SO
HMM
2UOO

A sörüzlet terén 2:1 éven keresztül kifejtett eredményes működésem következtében sikerült k
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a j

170

• •

50,000 «

| Dreher-féle és az Első magyar részvény sörfőző E

sörgyrak Brassó, Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk vezetését reám ruhiiták.
Az említett
kétCsiklegtekintélyesebb
ezégekfőraktáruk
kitűnó hírneve
és mám
Brassóban
2H éven
sörnvrak
Brassó.
és HÁramszálnnsovni
vnintnnát
ruháiták
át elismeréssel
találkozott
üzleti
működésem felbátorítanak
engem arra,
hogy az igen I
tisztelt közönséget feli érjem, miszerint megrendeléseivel engem felkeresni szíveskedjenek,
a magam részérói biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb
1. minőséget fogom szállítani.
•
A .''^kisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter.
• Kívánatra nrjr-vzékkel
szívesen szolgálok!
Teljes tisztelettel
•

] i ni 4-8
J

KASZIK ANTAL,

SOOO
ÍOOO
s o o
s o o
» o o
ISO
ÍOO
4 0

egy
egy
egy
egy

nyolcsad
negyed
fél
egéss

('/„) frt
('/,) „
('/,) „
('/,) „

—.76 vagyis UO korona
L60 „ 3 , 8.- „ e . 8— „ 12.-

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
[ii3j 1 6

f. év április hó 21-ig
bizalommal hozzánk beküldeni

Tóiők L és T á m .
B A N K H Á Z r

=

=

Budapest,
Hazául lepauoi detail osztálprsjátél üzlete.
Fóárudánk osztály sorsjáték osztályai:
Főüzlet: VI., Teréz-körut 46/a.
Fiókok: 1. Váozi-körút 4.

I3.I60.00P

2. Muzeum kömt 11.

3. Erzsébet-körat 64.

BendetáUTéMerágndó. TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest.

Kérek részemre
I. oszt. m. kir. szab. osztály sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.

I

utánvételesnl

kérem

1

postautalványnyal kSldSm
!A
1 gtig tptná
lE tnrlmdi
mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) j
™ ranUM-

BRASSÓ, hosssu-utosa 104.

3 Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában.
Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgy]akab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902.

