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Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatu&k

ál, a hol királyi adományt nyert. Predikatuma tási törvényt még az 1892—18M7. országgyűlés
— Orsz. képviselőválasztás Kézdis liptómegyei ősi birtok uláu Hérsi, a siepesvár- eloszlatása előtt a kúriai bíráskodás elvéuek ka Vásárhelyen. A Benke Gyula lemondásával,
resztülvitelével reformálni fogja.
megyei után pedig Tóthfalusi.
kinek képviselői állását az Oraz. Földhitelintézet1888-1903.
Horánszky Nándor elemi- és középiskolai
Egyik nevezetes ténykedése Horáuszkynak nél elfoglalt elnöki állásával a zsűri összeférhetauulmányait Egerben, jogi tanulmáuyait pedig ezen időszakban a milleniumi ünnepélyek meg- tetlennek mondta ki, megüresedett kézdívásárbelyi
Csíkszereda, 1902. április 20. Budapesten, sz ottani tudomány egyetemen vé- állapítására szolgáló törvényhozási működésben országgyűlési képviselői állásra a választást folyó
Hullnak, hullnak, egyre hullnak, gezte. Itt 1H58 ban végbizonyítványt nyert s ezzel való élénk részvétel, magának a törvénynek meg- évi április hó 10-án ejtették meg di\ Török Andor
polgármester, választási elnök vezetése mellett.
szine java a Magyarnak. Magyarország- a törvénykezési térre lépett éa sz akkor fennálló szerkesztése.
törvényszéknél működött. Majdnem három
Midőn az országgyűlést 1896. őszén a vá- A szabadelviipárt jelöltje: Szenlkeresziy Béla
nak ismét nagy gyásza van. Megdöbbe- szolnoki
gyakorlat után 1881-ben fogalmazóvá nevez- lasztási törvény megalkotása nélköl feloszlatták báró, a függetlenségi párté pedig Rátli Endre,
néssel és megilletődéssel vettük a hírt, évi
ték ki az újonnan szervezett m. kir. itéló táblá- a az uj választásokon a nemzeti párt erősen meg- Kossuth Fereucz titkára volt, kit miután ifj. Kohogy Horánszky Nándor, Magyarország hoz és ugyanoaak ezen évben tette le az ügyvédi apadva került vissza a képviselőházba, Horánszky vács János a jelöltséget többszöri felszólítás danem régiben kinevezett kereskedelmi vizsgát ia. Az ügyvédi oklevél elnyerése után csüggedten szemlélte egyideig a eseményeket és czára sem akarta elfogadni, a legutolsó órában
A választási eljárást reggeli 8 órakor
minisztere nincs többé. Elragadta a ke- Szolnokon törvényszéki biróvá választották meg. csupán a közgazdasági kiegyezés dolgában hal- jelöltek.
A mint azonban a provizoriumot behozták, a bírói latta szavát. Ekkor irta meg a kvóta kérdésre nyitották meg s erre elnök bejelentette, hogy
gyetlen halál, mely rövid pár hónap állásról
és ügyvédi irodát nyitott B mint vonatkozó tauulmányát, melyben a kvóta megálla- eddig szabályszerűen jelülve vanuak a fentemlialatt oly sok jeles embertől fosztá meg ügyvéd leköszönt
ugy a társadalmi, valamint az akkor s pításának alapjául a két állam erőviszonyainak letlek. A szavazást délelőtt 9 órakor kezdették
hazánkat.
társadalmi térre és társadalmi egyesületekbe szo megfelelő teljesítési képességét jelölte meg s a meg éa az megszakítás nélkül tartott délután 4
Beadtuk összesen »25 szavazatot, melyekHoránszky Nándor halálával az or- rult politikai mozgalmakban is tevékeny részt vett. magyarországi kvóta felemelését az ország anyagi óráig.
ből báró Szentkereszty Béla 252-őt, Ráth
szág egyik legfontosabb tárczája, a keAz alkotmányos élet visszaállítása után ki- érdekeiu ejtett súlyos merényletnek minÜBitette. Endre Kossuth-párti jelölt pedig 213-at s igy
reskedelmi tárcza, éppen a társállam- váló személyes tulajdonságai, erős tudása és megMidőn Bánffy Dezső 1898. őszén a kiegye- 21 szavazat többséggel Ráth Endre lelt Kézdimal való kiegyezés kritikus idejében, nyerő viselkedése foly tán előkeli szerepet játszett zést napirendre tűzte a nélkül, hogy az úgyne- Vásárhely országgyűlési képviselője Kossuth párti
ugy a vármegyei, miut a városi közéletben. Kép- vezett iachli klunzulát megismertette volna, jogo- programmal.
ujolag gazdátlanul maradt.
viseleti tagja volt a vármegyei bizottságnak, vamondta a kíméletlen hsrez felvételét a
Az a sok szép remény, a melyet lamint s városi képviselő testületnek ÍB. Buzgól- sultnak
= A véderdők talajminőaégónek
kormány ellen éB az ellenzéki pártok által készífelülvizsgálása. A mult év őszén tettünk emHoránszky Nándor nagy munka erejéhez, kodása folytán hasznos társadalmi intézméuyek tett felirati javaslatot aláirta.
lítést arról, hogy a legeltetést túlságos mérvbeu
kiváló tudásához, puritán szilárd jelle- létesültek. Az ó nevéhez fűződik a kisdedóvó és a
NagyBzabásu éa a politikai élet minden kérvéderdők redukálása czéljából a fold méhez, kifogástalan hazafiságához fűz- szolnoki első tsksrékpéuztár alapítása. Több éten désére kiterjedő beszédet mondott s Tisza—I.ex korlátozó
mivelési miniszter egyik szakközege a vármegye
elnöke
volt
sz
ottani
polgári
kaszinónak
ia.
alkalmával,
melyben
álláspontját
kifejtve,
Bánfl'
y
tek, fDst és párává változott és a nagy
területén lévő ordök megszemlélésére lelt kiküldve
mind inkább és iukább meg- politikai viselkedéaét ugy világította ineg, hogy s ebbeli feladatát teljesiletto is. Ennek a szakörömet, melyet Horánszky Nándornak nyertePolgártársainak
bizalmát. 1870-ben képziselővé választot- Bánffy sértő levélben válaszolt neki, miuek pár- közegnek jelentéséből nevezett miniszter meggyőkereskedelemagyi miniszterré való kine- ták az orsz. katholikus kongresszusra, melynek baj lett a vége. Bánffy bukása után az elnöklete
ződvén arról, hogy a vármegye területén kijeveztetése országszerte keltett, a mély egyik jegyzőjévé lett.
alatt álló nemzeti párttal együtt minden fentartás lölt véderdők talajminősége a helyi viszonyok
fájdalomnak és őszinte részvétnek érKét év mulvs már arra is érdemesnek ta- nélkül belépett a szabadelvű pártba ésSzepsibeu figyelembe vételével ujabb helysziuelésre szorul,
lálták, hogy őket a nemzet tanácsában képviselje, 1849. szeptember 11-én tartott beszédében teljes egy helyszíuelő bizottság kiküldését határozta el,
zelmei váltották fel.
1872-ben megválasztották országos képvi- bisthnát fejezte ki a Sséil-kormány iránt.
melynek az erdófelügyelő és a m. kir. erdübivaEgyike volt ó ama jeleseknek, kik tehát
selőjükké ; Horánszky ekkor jutott be sz országEzen időtől fogva a közvélemény Horánazkyt tal, vagy az illetékes járási erdögondnokságnak
a magas állást nem születési előnyök, házába, ekkor lépett azon térre, melyre tulajdon folytonosan,
leendő minisztert emlegette s vezetői hivatalból lesznek tagjai, a közigazgatási
nem családi nexus és nem is magas képpen rá is született, a politikai térre. Mint ifjú hol a belügyi,mint
hol pedig a kereskedelmi tárczára bizottság pedig utasítva lett, hogy a maga részéképviselő
kezdetben
az
akkori
balközép
párthoz
protekezió, hanem évek hosszú során át
ről is eme bizottságba 1 vagy két tagot kiküldjelölte.
Midőn Uhyczy Kálmán kilépett a baltanúsított, szorgalmas és következetes, tartozott.
Ez utóbbi folyó évi márcziuB hó 4-én be ia jön. Ezen bizottságnak feladatává lett téve a
középből Horánszky is vele ment, e lépéséből következett.
véderdők szükségszerű helyesbítése iránti javaskitartó munkásság által érdemlik ki azonban levonta a következtetést és mandátumáréi
Moat már olyan helyet foglalt el, a melyen latnak elkészítése.
Erről tanúskodott azon komoly, férfias lemondott, de keiülete ujolag megválasztotta. Tisza
nagyszabású terveinek éB eazméinek inegvalóaitábeszéd is, melylyel a kereskedelmi tárcza fúziója alkalmával 187ö-beu a szabadelvű pártba Bával
= Magyar munkások Romániában jelentékeny azolgálatokat tehetett volna hakerült,
mint
moBoni
képviselő.
Romániában elég sürüen merülnek fe>
költségvetése tárgyalásának megkezdése
zájának. De alig fogott a munkához, megtámadta Minthogy
Ezen országgyűlési oziklus alatt 1877 ben a veszedelmes kór és kioltotta ez országra nézve vitás kérdések a bevándorolt magyar munkások
alkalmával a képviselőházban beköszönés ezek munkaadói között, a berladi osztrák
Bosznia éB Herczegovina okkupáeziója, to- oly drága életét.
tött Nem volt abban semmi beváltha- történt
és magyar alkouzulátus ezen uton figyelmezteti a
vábbá a kiegyezés megújítása Ausztriával ÍB. A
•
•
tatlan, szemkápráztató ígéret, hanem szabadelvű pártban többen voltak olyanok, kik
muukáaokat, a kik Romániában munkát akarnak
Horánszky Nándor
volt ama vállalni, hogy még itthon kössenek irott munkaannál inkább kicsillant belőle a komoly, sem az egyik, sem s másik dologgal nem voltsk
megfontolt munkára való törekvés, az megelégedve. Ezek közé tartozott Horáuszky is ritka férfiaknak, kik abban keresik adicsö-szerződéseket. Mikor pedig Romániába érkeznek,
a legközelebbi osztrák maakadályokkal megküzdeni és azokat le- ás ezekkel együtt a közjogi ellenzékbe lépett, a séget, a miben a legkevesebb ember jelentkezzenek
a Seunyey hivei közül azok is csatlakoztak, keresi, t. i. a karakterben. Ez emelte gyar konzuli hivatalnál, a moly aztán kellő
győzni tudó tennivágyás és tetterő, hova
nem bíztak a konzervativizmus és a konzer- Horánszky Nándort magasra a többiek oltalomban fogja őket részeaiteni mindeu önkénymely tényezők a legalkalmasabbak a kik
kedés ellen. Nagyon ajánljuk Romániában munvátiv eszmék jövendőjében. Ennek az uj pártnak
kát vállalni, akaró véreinknek figyelméhe a berbizalom felkeltésére. És kitűnt az is, Szilágyi Dezső és Apponyi Albert gróf voltsk a felett.
A lelki szemei előtt lebegő eszmé- ládi oaztrák és magyar alkonzulátus jóindulatú
hogy a kereskedelmi miniszteri széken vezérei. A pártnak csakhamar Horánszky Nándor
követelését éa az osztrák-magyar .konnem hangzatos szavakkal, nem üres frá is kedvencz tagja lett, mind nagyobb befolyásra nyekért küzdött, jobbra és balra nem tanácsának
Bsert, több éven volt a pártnak alelnOke, ké- tekintve, egyenesen tört azok felé, nem zulátusoktól, mint a magyar munkások hivatott
zisokkal, hanem fontos eredményekre tett
és kötelezett védelmezőitől elvárjuk a tanácshoz
sőbb pedig elnöke. Három évig, 1878-tól 1881 ig
jogosító tettekkel akar kormányozni. nem volt mandátuma. 1881-től kezdve, három kereste sem a hatalmasok kegyét, sem fűzött Ígéret feltéllen teljesítését mindeu olyan
esetben, midőn a magyar munkások jogos panaHoránszky Nándor agya a nagy országgyűlésen át az esztergomi, 1802. óla pedig pedig az olcsó népszerűséget.
az abaujtornavármegyei Szepsi kerületet képviMikor végre alkalom nyilt cselek- szukkal hozzájuk fordulnak.
gondolatoknak és nagy eszméknek bőven selte.
Hjránszky mint jogász ember azországyü= A végrehajtási törvény módotermő talaja volt s azok keresztül vite- lésen is eleinte jogi kérdésekkel foglalkozott és vőleg érvényesíteni tudását, tapasztaláAz igazságügyi minisztériumban elkészílére rendelkezett is erős akarattal, ki- egy darabig csak olyan kérdésekben Biólalt fel, sát, mikor harnn'ncz éves politikai mun- sitása.
tették a végrehajtási törvény módosításának előadói
kássága
jutalmául
meghivatott
a
minisza
melyek
szakmájához
tartoztak.
Mintegy
10
évi
tartással, csak hogy azelőtt hiányzott
moly ugy az ingó, mint az ingatlan
után a gazdasági és pénzügyi teri székre, hogy nagy tehetségeit a haza javaslatát,
hozzá a hatalom. Most már az is meg képviselősködés
dolgok tekintetében a végrehajtás alul kivett
tudományokat
kezdte
tanulmányozni,
miután
párt
lett volna. Miniszter társai segítségre jának egy alapos kOigszdára ésflnános politikusra szolgálatában értékesítse, akkor a kérlel- tárgyak körét az eddigiuél jóval measzebb kiternyújtott kézzel állottak oldalán és egy volt szüksége, erre a fontos tisztre ő vállalkozott, hetetlen végzet kivette kezeiből az épen jeszti. Az ingatlanra nézve megállapíttatik a legajánlat, az érték minimum, a melyen alul
erős, tekintélyes párt háta megett.
Tulajdonképpen ekkor tette meg az első lépést most megfogott kormány rudat és elszó- kisebb
semmi BZÍU alatt aem azabad eladui a fekvő jólította
a
cselekvések
teréről.
arra
nézve,
hogy
később
jogosan
vállalkozhaaaék
A szükséges alkotásoknak azon
szágot. Az eddigi szokás, hogy .becsáron alul is"
Az egész magyar nemzet meghatva a legtöbbet ígérőnek eladalik, ki lesz küszöbölve.
tárcza körében, melynek vezetésére vál a kereskedelmi tárczára.
lalkozott, egész hosszú sorozata állott
Jelentékeny részt vett az egyhái politikai gyászolja e jeles férfiút, ki csak egy De ki leaz zárva aunak a lehetősége, hogy vaemberek, tisztán spekuláczió czéljából
előtte. Ezen alkotásoktól vártuk az elődje harezokban is. A felekezeti békét és nyugslmat szerű polgár s mégis a legnagyobbak gyontalan
a csekély bánatpénz koczkáztatása mellett és a
állami
szempontból
főozélnsk
tekintette,
éppen
egyike
volt.
által az ipar és kereskedelem ügyében azért ennek érdekében kitartással küsdött a nem'
hitelezők kijátszása tekintetéből meg vegyék as
Emlékezetét tisztelettel őrizzük és ingatlaut s a hátralékoa vételárt ki nem fizetvén,
megkezdett munka folytatását és eshe- zeti párt felfogásának érvényesülése mellett. Mi
folyton uj árveréseket tűzessenek ki az ingatlanra
tőleges betetőzését. Várakozásunk, re után azonban az idevonatkozó törvényeket meg- kegyelettel adjuk át az utókornak.
ugy, hogy a folytonos költségek éa kamatok az
ményeink megvalósulása elé azonban alkották, Apponyi gróffal együtt a békének szűk
értékét fölemésztik, a hitelezők pedig
= Visszavont petiozió. Tudvalevőleg ingatlan
váratlan akadály gördült, vétót mondott ségét hangsúlyozta, valamint azt, hogy as ország
pénzükhöz jutni nem tudnak. Az ingatlauok árösszes
erejét
a
küszöbön
álló,
az
Ausztriával
való
Lázár
Menyhértnek
a
gyergyó-szentmiklósi
kerüezeknek a halál.
kiegyezési tárgyalások alkalmára fenn kell tartani. letben országgyűlési képviselővé lelt megválasz- verezésére nézve igen fontos újítás a mostani
végrehajtási törvény 166. §-Bának a közös fekvő
A megboldogult nagy államférfiú
As esredévi ünnepek alkalmából Apponyi tása ellen as ellenpárt több tagja által peticzió
árverésére vonatkozó intézkedésének megéletrajzi adatait a következőkben kö- Albert gróf azt indítványozta, hogy, tekintettel a nyújtatott volt be maga idejében a képviselőház- birtok
szüntetése. Ez a 156 szakasz igen sok visszanagy éa nevezetes évfordulóra, a politikai pártok hoz 8 annak érdemleges tárgyalását a királyi élésre adott alkalmat. Különösen a faluai kisbirzöljük:
Horánssky Nándor Egerben 1888. Janaár szüntessék meg egymás kSsött a gyűlölködő har Kúria folyó hó 16-ére ki is tflzte volt. Ez a tár- tokokat ezen az alapon igen könnyen el lebetelt
hó 16-én ss&letett olyan családból, mely egyike ezot. Ezen inditváuyhoz Horászki ssivvel, lélekkel gyalás azonban elmaradt, mert a kérvényt az kótyavetyélni. Például megosztoskodtak a testvé•olt Liptóvármegye legrégibb nemei családjainak. hozzá járult, s igyekezett annak érvényesülését Utóbbi időben a kérvényezők vissza vonták s ezzel rek atyjuk földjén egyenlő arányban. Most valaki
Liptóvármegyéból a tizenhatodik ssássd végén a elősegíteni. As akkori minisster elnöktől Bánffy többek részéről az nj választáshoz füzet kombi- megkívánta ast • birtokot, de tisztességes uton
család egyik ága Bzepesvármegyébe Bsármasott bárótél csupán csak azt kívánták, hogy a válási náoziók ÍB füstbe mentek.
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közigazgatáshoz lépett át. 1876-ben a azegsxárdi Ille-

KÜLÖNFÉLÉK.
ték-kiszabás! hivatalnál, mint pénzügyi fogalmazó,
b) A székelység történelmi intézményei. Előugyanezen minőségben 1676-tól 1877-ig a temesadó Szádeoky Lajos kolozsvári tud. egyetemi tanár.
— Püspöki kőrút. Gróf Mnjláth Gusz- maid
kir. pénzügytgazgatóságnál, maid ugyanott az
c) A székelynép, szocziologiai és néprajzi táv püspök ur ó méltósága magas látogatásá- vári
illeték-klszabó hivatalnál 1880-ban első osztálya pénzszempontból. Előadó Kozma Ferenoz kir. tanácsos, val vármegyénket ez évben is szerencséltetni ügyi fogalmazóvá, 1881-ben másod osztályú pénzügyi
kolozsmegyei kir. tanfelügyelő.
fogja, melynek czélja a szépvizi uj templom titkárrá s a temesvári illetékkiszabási hivatal linöd) A székelynép ethníkai szempontból. Elő- ünnepélyes felszentelése s a hiveknek a bér- kévé nevezték ki. 1889-ben a pónzügyIgazgatóságok
újjászervezése alkalmával az aradi kir. pénzügyipazadó Balog Pál író.
málás szentségében való részesítése, valamint gatósághoz
osztották be s itt 1882-ben első osztályú
a pünkösti nagy bucsun való részvétel. Az uta- pénzügyi titkára, 1899-ben pedig pénzügy-igazgató/1. Vallós-erkölcai élet és teendői,
tekintettel a Romániában és bukovinában éld ma- zás programmja következő: április 27-én temp- helyettessé nevezték ki, Most a pénzügyi tanácsosi
lom szentelés Csik-Szépvizen, hol ó méltósága kinevezés előtt állott. O volt az aradi kir. pénzügygyarokra is:
igazgatóság predesztinált fónöke s bizonyara az is
a) Róin. kath. egyház, figyelemmel a görög diszes fogadására már is nagyban készülnek, lett volna már eddig is, ha a Köcsön Lajos miniszáprilis
28-án
ugyanott
bérmálás,
29-én
az
ottani
teri
titkár által, a mult évben folytatott, legnagyobb
katbolikus székelyekre is. Előadó Pál István apátörraényszertartásu plébánia meglátogatása,30-áti részében alap nélkül -való-vizsgálat az aradi pénzügykanonok, róin. kaih. státus előadó.
igazgatóságnak egész vezetőségét a miniszter előtt
b) Ev. ref. egyház. Klóadó Nagy Károly ref. és május 1-én bérmálás Gyimes-Felsó- és Kö- be nem feketítette volna. Ennek a vizsgálatunk egyes
zépfokon, 2-án és 3-án Gyimesen, 4-én és 5-én fázisai is elkeserítették Gált s ezek is hatással voltak
teologiai tanár.
c) Ág. év egyház. Előadó Masznyík Gyula Csik-Szentmihályon, 6. és 7-én Rákoson, 8. és betegségre hajló fizikumára.
Eföldön ismét kevesebb lett egyel a száma ág. ev. hitv. h. fdesperes.
9-én Madarason, 10. és 11-én Nagy boldogasszoAz aradi kir. pénzügyigazgatóság a maga gyásza
külön gyászjelentést adott ki. ti&l Lajost hétfőn
azoknak, a kik közéleti, társadalmi és családi
(I) UuiiHiius egyház. Előadó BoroB György nyon, 12-én Szenttamáson, 13. és 14-én Szent- jeléül
délután,
a Nagykörút 7. sz. házból temették; a pénzéletünkben pótolhatatlanok; kiknek egész élete unitárius teologiai dékán.
Domokoson, 15-én Csicsóban, 16-án Taploczán, ügy igazgatóság
tisztikara részérái Embey István péuzés működése szakadatlan lánczolata azon ter17. és 18-án a pünkösti bucsun Csík-Somlyón, ügyi titkár tartott gyászbeszédet.
III.
Közoktatásügy:
mékenységnek és áldásnak, melyek a kiváló
19-én bérmálás Csíkszeredában, 20-án Csika)
Magasabb
közoktatás:
Egyetem
slb.
és
— Előnyös kőlosönöket nyújt székely
egyéniségek nyomdokain szoktak jelentkezni. középiskolák, különösen az öszlöudijak, tandíjak, Szentmíklóson és 21-én Delnéu s ezzel az idei
kis birtokosok számára a Magyar FöldhitelinPótolhatatlan pusztítást vitt véghez a ha- VizBgatlijak, külföldi utazás, iult-ruátus, konviklus, körútját befogja fejezni.
tézet, melynek két megbízottja jelenleg várolál akkor, a midón Zakariás Izsákot e földi alumueum, önképzőkörük slb. szempontjából. Nép
— EskÜVÖk. Dr. Diősndi Ady Endre helyszenvedéseitől megszabadítva körünkből oly egyytvin. Előadó Jancsó Benedek dr., állami fő beli ügyvédjelölt folyó hó 10-én esküdött örök sunkban tartózkodik kölcsön ügyletek kötése
czéljából. A Magyar Földhitelintézet igazgatóváratlanul és megdöbbentő hirtelenséggel ki- gimnáziumi tanár.
liiiséget özv. Roinfeld Félixné belybeli háztulaj sága tisztán hazafiságból segíteni akar a széragadta.
donos
és
sörgyáros
kedves
leányának,
Julískáunk.
b) A szakoktatás csoportjából: a katonai
Zakariás Izsák egyike volt azoknak a jó
A polgári kötést a város házánál, az anyaköuyvi kelyeken, ezért felhívjuk mind azon kölcsönre
embereknek, kikre az életben oly nagyon szük- szakoktatás, visszatekintéssel a székelység katonai hivatal helyiségébeu eszközölték. Az anyakönyvi szorult kisgazdáink figyelmét, kik súlyosabb
ségűnk van, a kiktől fájó szívvel szoktunk meg- mulijára. Előadó ilj, .Clödri Ferencz sepsiszent- bejegyzést Székely Károly anyakönyves helyettes természetű kölcsöneiktől megszabadulni akarválni s a kiket elfeledni nem tudunk soha, soha. györgyi polgármester.
végezte s ezen hivatalos eljárásnál csak a meny- nak, hogy forduljanak bizalommal a Magyar
c) Népoktatás: I. Tanító- és tanítónő ké- asszony
Zakariás Izsák e vármegyében köztekinés vőlegény, továbbá Dr. Csiky József Földhitelintézet megbízottjaihoz, kik számukra
télyben és közbecsülésben álló oly egyéniség pezdék, nvoképczdók. 2. Magasabb népoktatás: tigyvéd t'8 Leich János vosnti főmérnök, mint ta- ez intézettől méltányos feltételek mellett olcsó
volt, mely kiválóságokat maga szerzett meg, Felsőnépiskolák, polgári iskolák, felsőbb leány uuk voltak jelen. Az egyházi kötést és a házas- kölcsönöket eszközölnek ki. A Magyar Földa közügyekben való önzetlen tevékenységével, iskolák, felsdkb kereskedelmi iskolák, nói keres- ságunk uz Ur oltára előtt való megáldása délután hitelintézet ezen jóindulatu akczióját lapunk
fáradhatlan és páratlan szorgalmával, munkás- kedelmi tanfolyamok, iparor és kereskedelmi ta fél 4 órakor történt a helybeli róm. kaih. temp- jövő számában részletesen ismertetni fogjuk.
ságával, embertársai iránt mindenkor és min- noucz iskolák, a mennyiben a kultuszminiszter tár lombau, a hová az ifjú pár és a násznép mint— Műkedvelő előadás. A csíkszeredai
denha tanúsított szeretetével és áldozat kész- czája alá tartoznak. 3. Népiskolák, ismétlő okta egy tiz kocsin vouult fel. násznagyok voltak : Uál iparos ifjúsági önképzőkör műkedvelő egyesüségével és végül azon kiváló becsületességgel, tás, gazdusági isinéllő iskola. 4. Kisdedóvás, gyer- József takarékpénztári igazgató, Dr. Csiky József lete folyó évi május hó 4-én saját könyvtára
karakterrel, mely az ó nemes szivének egyedül mek menedék helyek. KlBsdók : Háromszék várme- iigyvéd és Leiclit János vasúti főmérnök, koBZo- javára műkedvelő előadást rendez. Ezen alkaés kizárólag oly szép, oly fenséges tulajdon- gy é re ; Székely János áll. polgár iskolai igazgató, rus leányok : Caiszér Gizella. Gál Irma és Leicht lommal színre hozzák: Lukácsy Sándor .Isten
Maros-Tordavármegyére: lJ&án Lajos kir. tanfel Zelma, vőfélyek Márton Gábor, Dóczi Bálint éa
sága volt
Udvarhelyvármegyére : Borbély Lajos ta Györpál Domokos. Az eaketési szertartást Török keze" czitnü 3 felvonásos népszínművét a köNem csoda tehát, ha önkénytelenül is fel- ügyeld,
nitó
képzd
intézeti gyak. iskolai tanító. Csikvár Ferencz róm. kath. lelkész végezte, ki a szertar- vetkező szereposztással: Gondos Mihály Hatkiáltunk: Miért szólítottad magadhoz Te jósá- megyére: Lakatos
Mihály felsdnépiskolai tanár, tás után az ifjú párhoz lendületes beszédet inté- házy Gábor, Zsófi felesége Hatházy Gáborné,
gos Isten ezen embert !I Kinek halála örökös Aranyos székre : Téglás
Istváu kir. tanfelügyelő, zőn és a jó Isten áldását kérte a Bzép frigyre. Juliska leánya Laczina Mariska, Bzekeresné
bánatba, gyászba borította azt a nagy családot, a brassómegyei csángóságra:
Kíllyén Étidre polg. Szertartás után az örömanya vendégszerető házá- Müller Juliska, Pista, Dani fiai Botár Béla ifj.
melynek
szemefénye,
büszkesége
volt,
melynek
és Karda Lajos, Darázs János Tarsay Sándor,
nál gazdag lakoina volt, mely alatt szebbuél szebb Liliom Klári Nagy Jakabné, Csontos Pál Ádám
tagjai 8 2 ő szárnyai alatt az élet viharait nem iskolai igazgató.
d) Tanítóegyesületek. Előadó : Mátbé Józse pohár köszöutók hangzottak el az ifjú párra, az József, Avari jegyző Ambrus György, Cserjes
ismerték; gyászba borította és rettenetesen
megtörte az ő hozzá legközelebb állott özvegyé- szerkesztő, a maroatordamegyei ált. tanitóegyef órömauyára, a násznagyokra és a veudégekre. A tanító Molnár Ferencz, Tövis gazdaember Gyöjókívánságokhoz a magunk részéről tui is a leg- nös Gyula, Tövisné Dávid Ilonka, Ferke a fiók
nek szivét, a kit nagyon szeretett ugy szólva sülét eluüko.
őszintébb szívvel hozzá járulunk és az uj háza- Ligeti Samu, Lipi a zsidó korcsmáros Laczkó
imádott és gyermekeit a kikért egész életében
IV. Rokonügyek :
kűzködött, de nagy bánatot okozott még sokak1. Közművelődési intézmények : OUatókör, soknak tnrtós boldogságot kivánuuk.
Gyula, Korbáné Erős Mariska, Küllő Laczkó
nak, nagyon sokaknak, mert egy terjedelmes duloskör, népkönyvtár, ifjúsági- és mérsókletes
Gyula, Kisbíró Páll Jenó, Csörgéné cseléd Klácsalád féltett kincse volt.
—
Dr.
Nagy
Béni
csíkszeredai
jónevü
ségi egyesületek, tűzoltó egyesület, zenekar, szö
rinál Koncsag Mariska, Legények ifj. Jakab
Halála fájdalmason és közvetlenül érin- vetkezetek, gazdakörök stb. tekintettel a lehető ügyvéd folyó évi május hó 3-án, délelőtt fél József és Újfalvi Laczi, Egy menyecske Hel10
órakor
fogja
oltárhoz
vezetni
bethlenfalvi
tette a .Fejér" családot, a hátra maradt öz- egységesítésre. Előadó Csernátoni Gyula kir. tanvig Lotti, Egy leány Koncsag Mariska, Első
T. Nagy Miczikét, bethlenfalvi Nagy Imre felső- gazda
felügyeld.
vegy testvéreit s ezek hozzá tartozóit.
Kocsis Pál, Il-ik gazda Tamás Lajos,
népiskolái
igazgató
kedves
leányát.
Az
egyházi
Régóta gyengélkedik de a halálra senki
2. Emberbaráti intézmények, tekintettel az
Csendőrök Kovács Gergely és György Öándor.
szertartás
a
helybeli
róm.
katholikus
templomBem gondolt.
uj törvéuyhozási és kormányi intézkedésekre:
Egy negyedféléves leányka X. Y. Az ÖnképTemetése f. hó 20-án történt Csik-Szép- Árvaház, siketnémák, vakok, bülyék Intézete, da- ban fog megtartatni.
zőkört ifjúság érdekesnek Ígérkező előadását
dogók, hebegik slb. Előadó Sípos Samu székely
vizen, óriási részvét mellett.
— Pap választás. A csik-szentmártoni előre is ajánljuk közönségünk figyelmébe.
A temetési szertartást Murányi Kálmán fiu árva és szeretetházi igazgató.
egyházmegyében Buzáa Mihály főesperes-kano— Erdőégés. Csík-Szentkirály község
kerületi főesperes és Faraó Simon alesperes
3. Cselédképzés, cselédoktatás, cselódkérdés nok lemondásával és nyugalomba helyezésével
végezték nagy papi segédlettel.
erkölcsi és közművelődési szempontból, tekintettel megürült lelkészi állásra a választás Hosszú erdejében közel a fürészgyárhoz mult pénteken
Az Ur angyala viraszon örök álma felett!!! Romániára ia. Előadó : KOÓB Ferencz kir. tanácsos, Ferencz kerületi esperes elnöklete alatt folyó óriási tűzvész dühöngött, a mely egy bornaia alkalmas szép erdőséget nagy terüleA halál esetről a család a következő gyász- uy. kir. taufelügyelú.
hó 14-én történt meg, a hivek általános érdek- fának
elpusztított. Balog János erdóór a szándéjelentést adta ki:
lődése mellett. Bár igen sok aspiráns neve for- ten
Szivünk legmélyebb fájdalmával tudatjuk,
gott szóban ezen tekintélyes és uagy jövede- kos gyujtogatást egy szentkirályi ember szehogy a drága férj, páratlan jó apa, áldott lelkű A hatósági erdőőri intézmény lemmel bíró lelkészi állásra, a hivek többsége mélyében rögtön fel is fedezte, a ki tettét be
fenntartása.
nagyapa, após, testvér, sógor és őszinte rokon
a hármas számba első helyre Kancz János ismerte és a ki igazán érdemes arra, hogy a
Zakariás Iisák nagybirtokos és csíkvármegyeí
Csak nem egy éve muK annak, hogy vár- karczfalvi plebánoB-alesperest, második helyre törvényszék szigorú büntetésbea részesítse.
lörvh. bizottsági tag, élete 74-ik, boldog tágas- megyénk törvényhatósági bizottsága az erdő- Várterész Autal ottani volt Begédlelkészt és
— Tanitó gyűlés. A kászon-alcsíki róm.
ságának 38-ik ivében, folyó hó 17-éu, esti fél II birtokos községekre nézve nagy teherrel járó, harmadik
helyre mindszenti Bocskor Ferencz kath. tanítói járáskor folyó évi április hó 29-én
Arakor befejezte földi életét. Hiilt tetemei folyó minden haszon nélküli, sőt hátrányos hatósági háromszékmegyei
mikó-ujfalvi plébánost válasz- délelőtt 9 órakor kezdődóleg Csik-Szeutgyörgyön
hó 20-án délután 3 órakor fognak a belybeli Crm. erdőőri intézmény megszüntetését és az erdőrendes tavaszi gyűlést tart, a következő tárgyso
kath. sírkertben őrök nyugalomra belyeztetni, lel- őrzés régi reudszerének visszaállítását felsőbb totta meg kiuevezésre.
— Kinevezés. A magyar királyi pénzügy- rozaltal: 1. Reggel 8 órakor a körözött két ujabb
kéért ai engeszteld szent-mise áldozat folyó hó jóváhagyás reményében határozatilag kimon21-én délelőtt 10 órakor fog ai Ég Urának be- dotta. Értesülésünk szerint a hatóságnak ezt miniszter csicsói Kopacz Mózest, a csíkszeredai ének darab összpróbája az egyik tanítói lakban.
•utattatni. Emléke legyen áldott és ai örök vi az intézkedését a fóldmivelési miniszter nem adóhivatalnál működő gyakornokot Nagy- 2. Fél 0 órakor Veni Sancte B-dur, Tárkányi szelágosaág fényeskedjék neki 1 Csik-Szépvíz, 1902. hagyta jóvá, azon indokból, mert a jelenleg Enyedre ideiglenes minőségű adótisztté ne- rint. A szentmise alatt az egyesület dalos kőre
Baka János karnagy vezetése mellett .Egek ékesáprilis hó 17-én. Zakariás Iisákné, szül. Fejér még érvényben lévő közös erdőóri szervezet vezte ki.
sége (dallama B. J tői) éa Lelkünk üdvössége*
Margit özvegye. Zakariás Aranka és férje Zaka létesítését annak idején éppen az a körülmény
— Keddi buosuk. A szokásos kilencz kezdetű darabokat énekli négy haagon. 3. 6 órariáa Jakab és gyermekei, Zakariás Antal és neje tette szükségessé, hogy a birtokosok a legna- keddi bticsu Csík-Somlyón folyó hó 15-én kezKonca Eliz és gyermekei. Dr. Zakariás István, gyobb részben csekély jövedelmet hozó erde- dődött meg, melyen igen Bokán jelentek meg kor gyakorlati tanítást tartanak a helybeli tanítók.
Zakariás Katinka és férje Dr. Szentpéteri Bálint jük őrzésénél társulás nélkül, egyenkint és ön- s a megjelenteknek több mint fele gyónáshoz Baka József a számtanból, Szabó István a törtéés gyermekei, Dr. Zakariás Manó, Zakariás Izsák, magukban nem voltak képesek kellően meg- és áldozáshoz járult. Az alkalmi szent beszé- nelemből tanít; Füstös Sándor pedig olvasást. 4,
Elnöki megnyitó. 6. A mult gyűlés jegyzőkönyZakariás Irma és férje Száva Jakab, Zakariás felelni az erdőtörvény 37. §. c) pontjában fogaz idei cziklusban is Koródi Berárd, vének felolvasása éa hitelesítése. A. A gyak. taníIlonka, Zakariás Andor és Zakariás JeuA, gyer- lalt rendelkezéseknek és az okszerű erdővéde- deket
tanitóképezdei tanár kezdette meg és fogja
mekei. Id. Zakariás Lukács, testvére.
lem követelményeinek, a gazdasági viszonyok, mindvégig tartani, kinek szép, tartalmas szó- tások méltatása. 7. Felolvas Caiby Gábor tagtárs.
ha a közös szervezet életbe léptetése óta vál- noklatai a hallgatókra mindig élénk befolyással 8. Elnöki jelentések. 9. Indítványok. Ugyanezen
toztak is: általában véve még nem fejlődtek vannak. A tegnapi bucsu is igen népes volt. alkalomból a járáskör Leó ünnepélyt rendes, melynek mttaora a kővetkező: 1. Himnnsa a pápáról.
A székely kongresszus.
annyira, hogy ez idószerint már valamennyi
— Államsegély segódjegyiő anya- (Férd négyes.) 2. Ünnepi beszéd. Tartja Fodor
A mint már az lapunkbaa is említve volt, a birtokos képes volna társulás nélkül törvénykönyvvezető
helyettesnek.
A
csikszépvizi
István. 3. Oh aziiz Anyánk. (FérB négyes.) 4. 26
székely kongressznst, melynek rendezésére a szé- szerű külön erdóóri szervezetet fenntartani B
kelyföldi fő és alispánok, az O. M. O. E., az E. nevezetesen az erdők jövedelmezősége még ez anyakönyvi kerületben rendszeresített segéd- év. Szavalja Kömény Gyula. 6. Berekesztésül
jegyzői,
mint
egyúttal
anyakönyvvezető
helyetKölcsey himnusza.
M. K. E. a székely művelődési és közgazdasági idószerint sem annyira kedvező, hogy minden
egyesület, a marosvásárhelyi székely kereskedelmi egyes birtokos saját erdeje részére legalább tesi állás javadalmazásához a belügyminiszter
— Óriási tüsvessedelem. Mint egy
200
korona
államsegélyt
utalványozott
s
ugyan
is Iparkamara, a székelyföldi gazdasági egyesü- egy szakvizsgázott erdóórt és szükség esetén
szíikazavu táviratból megdöbbenéssel értesültünk,
ide
anyakönyves
helyettessé
Pál
Dénes
seletek és a székely társaságok vállalkoztak, a közös még megfelelő számú erdöszolgát alkalmazhasAlfalu községben tegnap előtt, azaz hétfőn óriási
rendező bizottság folyó évi márczius hó 24-én, son, mit a mostani közös szervezet megszün- gédjegy zöt kinevezte.
tüzvéaz dühöngött, a mely több mint 300 gazdái
Qál Latos halála. Az aradi pénzügylgazgatóság foaztott meg hajlékától, összes iogő vagyonától
Budapesten tartott ülésében hozott határozat sze- tetésével feltétlenül megkeltene követelni.
gyásza.
A
becsületes,
szorgalmas
munka,
a
kötelességrint julius hé elad napjaiban fogják megtartani. A
éa több hasznos hált állatától. A kár hozzávetőepyik példányképe lialt meg április 11-óu élete
kougreiasus helyére nézve még megállapodás nem
Ezzel azonban nem tekinti kizártnak azt, tudás
javakoraban, Gál Lajos aradi in. kir. pénzügyigaz- leg több százezer koronára rug. A batóaág sttrgoa
történt, annyit azonban kimondottak, hogy a kong- hogy egyes birtokosok indokolt esetben külön gató helyettes. A milyen szorgalmas olyan végtele- segélyért fordult a kormányboa.
reaazmi a Székelyföld valamelyik pontján fog meg- erdóóri személyzetet tarthassanak s arra az nül szerény, gyöngéd lelkű ember volt, a kinek ha— VállatkoBók és építésiek figyellála a város társadalmának minden részében őszinte
engedélyt előlegesen kikérjék.
mébe I Az Országos Pályázati Közlöny Beálrészvétet keltett.
Egyidejűleg
a
törvényhatósági
határozatUgjrauesen bizottsági gyűlés a köimflvelóGál Lajos agy szélhűdés folytán április 12-én lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános
déai szak osztályban tárgyalandó kérdések össze- ban felsorolt indokok egyikére, vagyis arra, halt meg. Február végén még egészséges volt s részt és magán pályázatot közli. Előfizetési ár nehogy
az
erdőbirtokosok
között
sok
helyt
az
a
vett a pénzügyigazgatoság tisztikarának élén Rónay gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhiállításával éa as előadok felkérésével az Erdélyi
pénzügyi tanácsos temetésén. Egy hét multa
Magyar Közművelődési Egyesületet biata meg. vélelem áll fenn, mintha az erdók az állami István
érte betegségének első rohama, s akkor agyba kellett vatalban Budapest, Rökk-Szilárd-utcza 27. szám.
kezelésbe
vétellel
egyenesen
állami
vagyonná
A kSzmüvelddéal szakosztály tárgyait és elő- is tétettek volna, kijelentette a miniszter, hogy fekodnle. Azóta még kétBzer viselte meg a roham,
— Értesítés. A székelykeresztari m. kir.
adóit nevetett egyesület a köretkesdkép állította az a vélelem teljes tájékozatlanság és ebből az utolsó csütörtökön volt, s akkor az orvosai már állami tanítóképző intézet I-aO osztályába az
látták, hogy a sokat szenvedett emberen nem lehet
egybe:
származó bizalmatlanság jelének tekinthető s segíteni. Azóta minden pillauatban várták a kataszt- 1908—1903. iskolai évre felvétetnek oly éptestá,
épszervezetü, egészséges ifjak, szám szerint 94,
I. Általános jellemzés éa következtetések: utasította a vármegyét, nogy eme téves néze- rófa. bekövetkezését.
Gál Lajos 1647-ben Caikvármeeyiben született. kik 14-ik életévöket betöltötték, da IS évesaél
a) A székelyek hua eredete. Előadó Bálinth tek megszüntetésére minden lehetőt elkövessen.
Kolozsvárt elvégesvén a jogot, 1872-ben a kolozsvári nem Idősebbek és a gimnázium, vagy reáliskola,
Gábor dr., kolozsvári tud. egyetemi tanár.
törvényszéknél Joggyakornok lett, később a pénzügyi vagy a polgári iskola legalább 4 alaó osztályát,
nem tudott ahoz jntoi. Nem tett tehát egyebet,
mint valami bizalmú emberével megvétette egyik
testvér örökségét. Ez ellen a .atrohmann" ellen
aaatán árverést kért a legkedveaőbb időben. Mivel >• eddigi törvény uerint ax eg'ési birtok, az
egész osztatlan jósaágteat árverés alá került,
ax élelmes árverező potom áron a kérdéses birtokba ülhetett. Eiek as úgynevezett .kisajátítások* meg leunek szüntetve, mennyiben a közös
tulajdonnak csak azt a hányadát BZábad eladni
árverésen, a mely ai adóé tulajdonát képezi.

-j* Zakariás Izsák.

Április 23.
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Április 20-án, vasárnap délután Gárdonyi Oéza
vagy a felső népiskolát jó sikerrel végezték,
„A bor" czimQ falus! történetét akarták színre hozni,
a jelen ér juniufi hé végéig elvégzik. A de
a közönség részvétlensége miatt az előadás elmafelveendő ifjak közfii 80, jé iskolai Mzotyitvány radt. Este a népszínmű személyzet Deréki Antal páés kellőleg igazolt szegénység alapján, a követ- lyadijat nyert „A napraforgó" czimü népszínművében
kező állami segélyben fog részesittetni: havon- mutatta be magát. A szinaarab nem valami értékes
kin t 10 korona pénzsegély, fehérnemű mosatás s a szerző minden jóakaratú törekvése mellett setu
nagyobb hatást. Az előadás jó volt, a szereplők
és netaláni betegség esetében gyógykezelés. A kelt
mindent megtettek a darub sikere érdükében.
pénzsegély a tanuláshoz és magaviseletbe képest
21-én Bugli Márton ^Nev-York" szépe
már a második éven kezdve 12, 14, 16 koronáig kerfllt Április
színre, melynek kellemes zenéjét Kerker szeemelkedhetik bavonkint s az együttlakásra is rezte. A durabbuii több szerepe van n táni-znuk, mini
bejuthatnak, hol ingyen lakást, fűtést és világí- az énekiu-k s némely helyeken az Ízléstelen túnez nzt
tást Is élveznek. A felvételért sajátkezűleg irt a kis hatást is lerontja, melyeta ta^adliatat lanul ölletes és szellemes része az igen vékony, ut^vs/.ólvi.
én 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodások semmis
mese mellett a darab számára tiiztosiluua.
tanítóképző-intézetünk igazgató-tanácsához czi- Kcdvcsés VOU7.Ó aluk volt Sziklai Blanka (Coru), ugy
mezve jelen év május 81-éig alulírotthoz külden- ő, mint Tilri Mariska ((>rny violet) ügyes énekszádők be. A folyamodás a következő és szabály maikkal többször tapsokat arattak. Koltai Szeréna
tFifi) és Kendi Boriska (Kissié) szintén beválluk.
szerintfelbélyegzett okmányokkal szerelendő fel: Sarlay
Kornél nagyszerű futó bolond volt, Tábory
1.) Iskolai bizonyítvány. 2.) Születési bizonyít- Einif (Brouson
Habakuk) ez alkalommal először bivány. 3.) Tiszti orvosi bizonyítvány. 4.) Ujraol- zonyult hivatott színésznek. Heltai Jenő a tőle már
tási bizonyítvány. 6.) Hiteles községi vsgy sze- megszokott ügyességgel oldotta meg feladatát, Pilisi,
génységi bizonyítvány. 6.) Hiteles családi kimu- Szitál, Szabados, Víg igen jól beváltak. A karok és
zenekar kltünőon működtek közre, ami különösen
tatás. Minden felvett ífjn köteles lesz magával aSzenger
karmestert dicséri.
bozni 1—I rendbeli tisztességes nyári és téli
Az eddigi előadások, mint már előbb is emlírnbát, 6 pár változói, 3 hálóinget, 13 zsebkendőt, tettük, Micscyt derék igazgatónak, társulatát pedig
6 törülköző-kendőt, 6 pár kapczát vagy harisnyát, igen jól szorvezett és olyan tagokból álló társulatnak
1 párnát, 2 párnahéjat, 2 alsó lepedőt, 1 szal- bizonyították, kik köteíességlket hivatottsággal telmazsákot, 1 paplant, 2 paplanlepedőt és 1 ágy jesitik.A társulatot melegen ajánljuk a közönség pártterítőt, továbbá 2 pár czipőt, fé»0t, hajkefét, fogásába, s tisztelettel kérjük városunk és vidékének
fogkefét, ruhakefét és háromféle czipőkefét. Min- közönségét, hogy a még hátralevő néhány előadáson
den fehérneműre a Inlajdonos neve jegyző-tintával az eddiginél nagyobb mértékben támogassa a jóravaló társulatot, mert azt valóban megérdemlik, s
írandó fel. A benlakók számára ágyról, assztsl- hasson
odu közönségünk, hogy ne távozzanak köról, székről, szekrényről s egyéb bútorokról, vala- rünkből rossz emlékekkel.
mint szalmazsákról és pokróczról gondoskodva
vsn. Köteles továbbá mindenki tankönyvekre
N Y I L T T É K.*)
30 koronát évről-évre, a tanév elején, bejövetelkor, az igazgatósághoz befizetni. Az esetleg fennNyilatkozat.
maradó összeget az illető visszakapja, a hiányt
Az Antul Andor volt alkalmazottam és
pedig pótolja. Székely-Keresztár, 1902. április Szabó Lajos helybeli fodrász között fenforgott
hó 13-án. Újvári Mihály, állami tanitóképző- ügyre tekintettel arra, hogy előbb nevezettnek
intézrti igazgató.
vallomása nem felel meg a valóságnak annyival is inkább, mert nem volt sznvaliihetó, a
— Eladás vétel és bérlet legeredmé- miért is Szabó Lajost ez ügyből kifolyólag
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben tisztességes embernek nyilvánítom.
Csik-Szeredán, 1902, április 22.
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskedeElőttünk:
Simon Jenő s. k.
lem, raezó- és erdőgazdaság összes köreiben
közkézen forog. Mérsékelt hirdetési díjszabás. Sprenez Hugó s. k.,
tanú.
Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest,
Hánn József s. k.,
Rökk-Szilárd-utcza 27. szám.

L A P O K
211. vh. Bzám.
1902.

17. aaám.
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Alulirl bírósági végrehajtó az 1B81. évi
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hney a csíkszeredai kir. törvényszék 1901.
évi 9447. polg. száinu végzése következtében
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csíkszeredai Takarékpénztár javára Geréd Elekné ás
társai csik-azentmiklóai InkAsok ellen 38 kor. s
lár. eívjéig 1901. novemlipr 2!j-én foganatosított
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 611 kor.
becsfiit következő ingóságok, u. m.: I. Geréd
Kleknénél széna, malacz, ágynemű és házibntorok,
II. Ambrus Balázsnál ló és szekér. III. Orbán
Ignácznál lóvak, széna, sertés és szekerek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. évi V. 953/3. számú végzése folytán
38 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi julins
hó 17. napjától járó 6°/o kamatai, váltó di| és
eddig összesen 39 korona 24fillérben bíróilag már
megállapított költségek erejéig végrehajtást szenvedők lakásán Csik-Szentiniklóson leendő eszközlésére 1902. évi április hó 25-ik napjának
délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintettt ingóságok az 1881. évi LX.
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz fizetés
mellett a legtöbbet ígérőnek becsárou alul is el
fognak adatni.
A mennyiben az elárverezendő ingóságokat
inások is le és lelülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881.
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is
elrendeltetik.
Kelt Csíkszeredán, 1902. évi márczius bó
28-ik napján.
Ábrahám Márton
kir. bírósági végreh.

130. vh. szám.
1902.
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Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901.
tanú.
évi 11378. sz. végzése, következtében Dr. Fejér
' ) Aí c rovatban kizlöttekért az aláíró felelős. Antal ügyvéd által képviselt Csíkszeredai TakaSzcrk.
Üdvözlő távirat!
rékpénztár javára Domby Gergely és Társa csikmadarasi lakósok ellen 175 korona s jár. erejéig
Abból az alkalomból, hogy Széli
Szerlcssztál Mzenetelc.
1902. évi jauuár hó 16-én logaualositott kielégítési
Kálmán belügyminiszter Pozsonybau a
W.1 F. A. úrhölgynek. Csík-Somlyó. A „(íon- végrehajtás utján lefoglalt és 610 koronára bedolatokat * köszönettel uyugtutványozzuk. Alkalomnémet színészetnek működési engedélyt adtán egyet-mást föl foguuk belőlük haszuálui.
csült következő ingóságok, u. m.: I. Váncsa Jánosuál lovak, szekerek, tehén, borjuk, széna,
nem adott a helybeli színtársulat a mai
deszkák és eke taligával. II. Domby Gergelynél
Laptulajdonos:
napon a következő köszönő táviratot
borjuk, széna és szekér. III. Váncsa Albertnél
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE.
menesztette a Belügyminiszternek:
széna, szekér és deszkák nyilvános árverésen
Széli IfAliwAn, belügyminiszter urnák
eladatnak.
Mely árverésnek a csikszereóai kir. járásBudapest.
Alólirott, mint a Jakab és Társa czég bíróság 1901. évi 1094 száma végzése folytán
Nagyméltóságú Belügy minlnzter Ur! csődtömegének gondnoka, ezennel köz- 175 koruna tőkekövetelés, ennek 1901. évi julius
15 Halijától járó C o kamalai és eddig Összesen
Erélyes és hazafias tettéért, hogy hírré teszem, hogy a tömeghez tartozó hó
61 koiona 09 fillérben bíróilag már megállapított
Pozsony városában a német színtársu- künu lévő követeléseket, továbbá Csik- költíégek erejéig végrehajtást szenvedők lakásailatnak játszási engedélyt nem adott, fo- Csicsó községében a l'ototzky-féle belső nál Csik-Madarasan leendő eszközlésére 1902.
gadja kegyesen hálás és örömtelt köszö- telken lévőtakarmányés gabona neinUe- évi május hó l-sö napjának délelőtti 9 óraja
határidőül kii űzetik és ahhoz n venni szándéko/.ók
ket és egy fél fedelű kocsit a csődvá- oly
netünket.
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintelt
Micsey György színtársulata. lasztmány határozata alapján nyilvános ingóságok "az 1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. § a
szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
készpénz fizetés ellenében eladom.
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el
Színház.
fognak adatni.
A
künn
lévő
követelések
elárvereMicsey Győrgy az erdélyrészi szlnkeriUet igazA mennyiben az elárverezendő ingóságokat
gatója folyó hó 17-en kezdte meg e hó végéig tarló zése 1902. évi május 10-én d. e. 9
működésének sorozatát. Társulata a legkiválóbb vi- órakor Csíkszeredán ügyvédi irodámban mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881.
déki erőkból van összeállítva, olyan modo», hogy az
összes műfajokat eredményesen kultiválhatja, dísz- a többi ingóságok árverése pedig Csik- évi LX. t -cz. 102. §. értelmében ezek javára is
letei és gardűrobja a vidéki kívánalmaknak inegfc- Csicsó községében a Pototzky-féle belső- elrendeltetik.
lelAk, repertoárja változatos és újdonságokban sem
Kelt Csik-Szeredán, 1909. évi április hó
szűkölködik, kevés számból álló, de Igen jól össze- ségen uganezen év május hó 13-án
tanult saját zenekara van Igen jó és szakérté vezetés d. e. 10 órakor fog eszközöltetni.
4-ik napján.
Ábrahám Márton,

Árverési hirdetmény.

mellett szintén jól betanult férfi és nüi kar áll rendelkezésére s Ilyen formán birtokában van mindazon
kellékeknek, melyeknek révén közönségünknek élvezetes estéket Bzerezhet.
Aa eddigi előadások arról győztek meg bennünket, hogy egy ambicziozns, hivatását ismerő, előre
törekvő társulattal, egy fáradságot és költséget nem
ktmélfi Igazgatóval van dolgunk, kik együttesen jávai nagyobb mértékben kiérdemlik közönségünk támogatását, mint a hogy az eddig történt.
Megnyitó előadásul a „Páholy** czimü bohózatot adták összevágó és Igen jól sikerült előadásban,
mely egyfelől a szereplök hivatottságáról, másfelől a
kitűnő rendezésről tanúskodott. A közöket igen élvezetesen a zenekar töltötte ki. A feltűnően kis számú közönség nagyon jól mulatott.
Április 18-án pénteken Brienx „A vörös talár"
czimQ hircs színmüve került előadásra. Bríeux a vörös talárban azon bírák fégtelen ambiczióját és hiúságát rajzolja megkapó éa élénk színekkel, kik hogy
haladhassanak, sokszor lelkiismeretük szavára sem
hallgatva, igen gyakran az ártatlant is, mint bűnöst
elítélik. A szerepek jó kezekbe voltnk letéve s eunek
valamint a gondos rendezésnek tulajdonitható a tagadhatlanul elért siker. Kitűnő alakítást mutatott be
Vécsei Ilona (Yanetta). Sarlay Korúéi (Mouzon) jeles
színésznek qizonyult Alakítása éa iátólcu nagy tanulmányra vallott Szerepének még a legklsscbb jellcgző
vonásait is oly élethűen domborította ki, hogy egy
csapásra meghódította a közönséget. Dicsérettel kell
megemlékeznünk Szabadosról is, ki mint Etchepare
méltán sorakozott a két előbbi mellé Heltay, Erdős,
Szitái, Kendi Boriska, Pilisi szintén tehetséges színészekként mutatkoztak be. Közönség közepes számmal.

Április ]9-én, szombaton Sidncy Jones „SanToy" czimü operettjét mutatták be, a darabnak megfelelő díszletekkel es kosztümökkel. A szerepifik közül Koltai Szeréna (San-Toy), Sziklai Blanka (Dudley),
Thuri Mariska (Poppée), Ueltai Jenő (Csuli), Szarvasai Jenő (Bobbie), Erdős Károly (Preston) tűnnek
ki eleven és ügyes játékokkal. Dicséretet érdemel
Hzenger karmester, a vezetese alatt álló zenekar, valamint a jól betanult karok ls.

Árverési feltételek irodámban bármikor betekinthetők.
Csíkszeredán, Î902. április 22.

Dr. Csiky József,
[:«>] l - l

Ügyvéd.

Állást nyernek.

Aa O r u á g o s Pályásat! KSilőny utjáu, mely
az országban betöltendő összes állásokat
közli, állást nyernek; ipari és kereskedelmi,
mező és erdőgazdasági és mUszakl tisztviselők, községi jegyzők és jegyzöiruokok,
nőtiszt viselők, kereskedelmi alkalmazóttuk
és gyakornokok. Előfizetési ára '/« évre
4 korona. Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kindőlnvutal Budapest Kökk Szilárd-utc/.u 27. Álláskeresési
beiktatásnál minden szóért 2 fillér, vusluguhb
betűvel 4 fillér, nyílt térben pedig minden
szóért 6 üllér fizetendő, mely hirdetéseket
legkésőbb csfltörtöklg íogad el a kiadóhivatal.
166] 8 -12

Osztály sorsjegyek

a helybeli dohány nagytőzsdében
minden fáradság, levelezés és

költség nélkül kaphatók. A nyeremények titoktartással azonnal levonás
nélkül kifizettetnek.
[íss] 1-1

kir. bir. végrehajtó.

Sz. 17/1902. végrh.
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Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel
közhírré teBzi, hogy a csiksszeredai kir. törvényszék 1899. évi 4061. p. számú végzése folytán
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság javára
Gőzsy Árpád és társa csíkszeredai lakósok ellen
300 kor. B jár. erejéig 1901. évi deczember hó

7-én foganatosított kielégítési végrehajtás »tjá B
lefoglalt és 17Í0 koronára beesüIt követkaző
ingóságok, D. m.: Gflzsy Árpádbál háxi bátorok.
Dr. Bocskor Bélánál házi bátorok nyilvános árvarésen eladatnak.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 1899. évi V. 526/9. száma végzfce
folytán 300 korona tökekövetelés, ennek 1899.
évi augusztus hó 9. napjától járó «®/, kamatai'
váltó dij és eddig összesen 62 kor. 70 fillérben
bíróilag már megállapított költségek erejéig
végrehajtást szenvedők lakásain Csíkszeredába
leendő eszközlésére 1902. évi április M 26-ft a p jának délutáni 3 órája határidőül kitOzetik éa
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel
bivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében késipénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron
alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le és felülfoglaltatták éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ax
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében etek
javára is elrendeltetik.
Kelt Csíkszeredán. 1902. évi márczina hó
28. napján.
Ábrahám Márton,
kir. bir. végrehajtó.

Sz. 3925—1902.
tlkvi.
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Az arányosított cbik-madéfalvi közhelyeket
az általános helyszinelési állapotsssrint feltüntető
Csik-Madéfalva község 40 és 731 száma telekjegyzőkönyvi arányosítás Következtében ai 1899.
évi 2579 számú szabályrendeletből képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve a melyekre az 1886 XXIX az 1889
XXXVIII és az 1891 XVI t. czikkek a tényleges
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az
1892. XXIX t. czikben szabályozott eljárás, a
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan toganatosittatik.
E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése és a helyszíni eljárás Csik-Madéfalva, községben 1902. évi májas hó 12-én fog kezdődni
A tervezet hitelesítésének, valamint általában a helyszíni eljárás foganatosítása végett
Geczö Béla kir. törvényszéki biró és Kritsa Izidor
kir. telekkönyv vezetőből álló bizottság küldetik
ki. Ennélfogva felhivatnak 1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és as
nj telekkönyvi tervezet ellen netaláni észreviteleiket annál bizonyosabban adják be, mert a
régi telekjegyzőkönyv végleges átalakítása után
a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem
érvényesíthetik.
2. mindazok a kik a telekjegyzőkönyvben
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg éa az
előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.
3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz
tulajdonjogot tartanak de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy as
átíratásra az 1888 XXIX t. cz. 17—18 éa az
1889 XXXVIII t. czikk 5—7 és 9 g-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt
igazolják avagy odahassanak, hogy az átruházó
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét
a kiküldött előtt szóval ismerje el és a talajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa,
mert különben jogaikat ezen az uton nem érvényesíthetik és a bélyeg éa illeték kedvezménytől
is elesnek és 4) azok, kiknek javára tényleg
már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog
vagy megszűntét egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak kitörlését kérelmezzék, illetőleg
hogy kitörlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben
a bélyeg mentesség kedvezményétől elesnek.
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Csíkszereda 1902. április hó 4-én.

Geczö Béla,

kir. törvényszéki btró

A sörüzlet terén 23 éven keresztül kifejtett eredményes működésem következtében sjkerttlt
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a

Dreher-féle és az Első magyar részvény sörfőző
sörgyrak Brassó, Csik- és Háromazékmegyel főraktáruk vezetését rata raháittk.
Az emiitett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 23 éven
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak engem arra, hogy aa igen
tisztelt közönséget felkérjem, miszerint megrendeléseivel engem felkeresni szíveskedjenek,
a magam részérói biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb
minőséget fogom szállítani.
A legkisebb mugreudt'lés üveges sörnél 50 Üveg, hordókban pedig 25 liter.
Kívánatra árjegyzékkel szívesen szolgálok!
Teljes tisztelettel

ui] 5-B

KASZIK ANTAL,
BRASSÓ, hosssa-utoaa 104.

Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában.

Április 28.

C S Í K I

8a. 210-902.
ki.

[117] 2 - 2

Pályázati hirdetmény.

Sz. 61/90*.

17. Mám.

L Á P O K
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VáDJKOV"

Faeladási hirdetmény.

Ferencz pálinka

A gyó-esomafalvi közbirtokosság eladja
(SÓSBORSZESZ)
[91 15-60
Ceikvármegye felcsiki járásában Csik- •yllvános szó- és Írásbeli árverés ltján a HáJenófalva nagy községében a lemondás folytán romatága erdörészben 1901. november 20. és
megüresedett községi jegyzői állásra pályázatot 1902. január 4-én kijelölt reodxs vágásain 30
hirdetek és felbivom mindazokat, a kik ezen hold terítetnek faállományát.
Kikiáltási ár 3051 korona a melyen alul
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz.
következtében ugy külső, mint belső használatra mindenek6. 9-, illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ában a fa nem lesz riadva.
Bánatpénz
300
korona,
a
mely
az
árveelőtt legjobban alkalmas, különösen is a most annyira kedvelt
körülírt elméleti képzetségüket, továbbá az
réshez
való
hozzászólás
előtt
adandó
át
az
gyurómódszerre (massage). Kitűnő sikkerrel használtatik csat,
1966. évi XXII. t-cz. 73. §-a értelmében magyar
köszvény, meghűlések ellen, bénulások, Hozamoknál, gyuhonosságukat és nagykorúságokat igazoló ok- árverést vezető bizottságnak. Ugyan esak a
szóbeli
árverés
megkezdése
előtt
beadandók
s
ladások és kelésnél, továbbá a fejbőr erősítésére, valamint
mányokkal felszerelt kérvényüket hozzám az
szabályszerűen
felszerelt
zárt
Írásbeli
ajánlatok
is.
a száj tisztítására; belsőleg, gyomorgörcs, rosszullét fej1002. évi április hó 28-lkeifţ annál is inkább
Részletes
árverési
feltételek
a
közbirtokosfájás stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levéladják be, mert a későbben érkezők figyelembe
ság
elnökénél
megtekinthetők.
Megkésve
érkező,
hordóknak 8 általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. —
nem fognak vétetni.
a teltételektől eltérő és Móajánlatnk nem jönnek
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér., 1
Ezen állás javadalmazása következő:
számításba.
és
2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és
1. Készpénz fizetés 800 korona.
A szóbeli árverés Gyergyó-Csomafalván
fűszerkereskedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro2. Természetbeni lakás.
1902. évi április hó 27-én d. a. 2 órakor
hán József és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla3. Iroda általány 60 korona.
kezdetét veszi a községházánál.
kátok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen
4. Természetben kiszolgáltatandó irodai
Tájékozásul
megjegyzendő,
hogy
a
vágás
fdtés, világítás és külön küldöncz.
mintegy 30 holdnyi, a faállománya a
5. Magán munkálatai és utazásaiért a sza- területe
megejtett
becslés szerint mellmagasságban kéregbály rendeletileg megállapított dijak.
gel együtt mért 12—70 cxm. átl. 26 8czm. vasA választás később meghatározandó időben tag 6060 drb Incztenyőből 20011 m ba*zonfa
Csik-Jenőfalva község házánál fog megtartatni. s a hibás larészekböl s 19 czentiniHtemil véCsíkszeredán, 1902. április 11-én.
Csíkszeredában a róm. kath. ; §
konyabb iából 9S4 m* tüzifs, a terület távolsága
rendkíF e j á r S á n d o r , a tolajozható Maros folyótól és a közelebbi gőz- A ki W birtokára
templom közelében, özv. Gecző ; ?
főszolgabíró.
lOrésztöl mintegy 16 kilóméternyire van.
vül kedvező feltételek mellett
Jánosné tulajdonát képező, ; *
Gyergyó C^omafalva, 1902. évi márczius
három szoba, konyhából álló : J
bó 95-én.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség
tudomására hozni, hogy Vár-ntosában,
Bartalis Imre,
Rokaly Alajos,
l&Jszéua
*
• Hagy Károly-féle házban a mai kor
akar felvenni, vagy konvertálni
b. jegyző.
b. elnök.

Vértes gyógyszerész-félo

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson.

törlesztéses kölcsönt

Igényelnek egy teljesen megfelelő

paplan készítő és javitó

JSgy alig katonáit uj félvemeny

Áz Üresedésben levő gyó-ujfalvi
körjegyzői állásra ezennel pályázatot
hirdetek és felhivom mindazokat, kik
ezen 1000 korona évifizetéssel és természetbeni lakással javadalmazott állást
elnyerni óhajtják, hogy az iránti kérésüket hozzám folyó évi április hó
30-ik napjáig, annál biztosabban adják be, mivel később beérkező pályázatokat nem fogok figyelembe venni.
Gyergyó-Szentmiklós, 1902. évi
április hó 7-én.

Lázár János s. k.,

^ Kolozsvár. ^
Alaptőke: 2 millió korona.
Felajánlja szolgálatalt i küld lölótiei TtQYkijtaiiM
4'/i°/o
Magyar regale kötvények
4 , /i , /o Magyar vasúti kölcsön ezüstben
4V,°/o Magyar vasúti kölcsön aranyban
5"/o Magy. keleti államv. kölcsön aranyban
41/i°/t Magy. beruházási kölcsön aranyban
kamatozó kötvényeinek
4°/o Magyar korona járadék ellenében való

bC* konverziójára "M

vonatkozó felvilágosításra, a konverzió keresztülvitelére, vagy a konvertálandó papíroknak más értékkel való előnyös kicserélésére. Felvilágosítást minden tekintetben
készséggel ad az
1122] í - i
Ig&g8&téa£g<

főszolgabíró.

Üzlet á t h e l y e z é s !

Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy

M K * czipész üzletemet
" 3 M
az eddigi üzlethelyiségből a „csíkszeredai takarékpénztár
részvénytársaság" uj helyiségével épen átellenben levő saját
házamba helyeztem át és szakmámba vágó jó minőségű és
mégis jutányos áru kellékekkel dúsan felszereltem.
MidAn a nagyérdemű közönségnek üzletem áthelyezését tudomására
hozom, tisztelettel kérem, hogy továbbra is becses pártfogásába részesíteni szíveskedjék.
Csíkszereda, 1902. április hó 20-án.
Mély tisztelettel
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Dávid Péter.

Elvem kevés haszon, nagy forgalom I
Van szerencsém s nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy

a
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A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb
[113] 2 6

f. év május hó l-ig
bizalommal hozzánk beküldeni

Törik L ét Társa.

===== B A N K H Á Z

Budapest,

Hazául lepagyoM) üetail o&ztáMátét üzlete.

Főárudánk osztálysorsjáték osztályai:
Fóüzlet: VI., Terezkörut 46/a.
Fiókok: 1. Vácsi-körút 4.

2. Mnzeum-körut 11.
3. Erasóbet-körut 54.

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

I

Székelyhidy Sándor

női és férfi divatOzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben).
Elven kevés haaien, ngy ftrgatont t-

.1
v y.t'.h..
K I V Á L Ó
S Z E B E N C S E
5 0 , 0 0 0 DyeriiDényü...
Legnagyobb ayeromény a legtsereaotéMbb eesibu
Nagyon eokan nereneséwk lettek általunk.
korona. Hat millió koronánál többet nyerték nálunk nagyrahecrtUt vevőink.
Korona
Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a
mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nemf j d 1 Jutalom ÖOOOO© sokára
újból kezdetét veszi.
I S
lijer.á
4 0 0 0 0 0
100,000 sorsjegy
50,000
I S
1 . .
» 0 0 0 0 0
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát
i i
I , . ÍOOOOO nz összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorI I
1 . .
o o o o o solási jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesen tizenhárom millió
f a l . .
8 0 0 0 0 160,000
koronát, egy hatalmas összeget sorl l
t , ,
7 0 0 0 0 solunk ki. Az egész vállalat állami felügyelet
6 0 0 0 0 alatt áll.
t a
» - .
Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek
l l
1 . ,
4 0 0 0 0
tervszerű betétjei a következők:
g S * ff . .
3 0 0 0 0
egy nyolesad ('/„) frt —76 vagyis L50 korona

2SSâSîSiS2SUSSSSSi"* TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest.

s z í l d . 4 a . 7 T e való tekintettel teljesen ujonaaa rendeztem be.
Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélttl, hogy az áruim olcsósága
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő czikkekkel szolgálhassak mélyen
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt Bzíves jóindulatukat továbbra
és szives látogatásukkal megtisztelni.
A m. t közönség becses pártfogását kérve maradtam mély tisztelettel
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Felvilágosítást ad a kiadóhivatal. ; J

Erdélyi bank és takarékpénztár
részvénytársaság
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Pályázati hirdetmény.

|

május hó 1-étöl bérbeadó. : Î

olcsón eladó. Hol ? Megmondja a
kiadóhivatal.
[H5| 2—2

Hatházy Gáborné.

Sz. 2059-902.
ki.

kerttel (külön udvar) 1902. évi

KERÉKPÁR fa—

üzletet nyitottam.
Elvállalok bármilyen karton-, Bzatin-,
szőr és selyem paplanok újbóli készítését,
valamint javítását, a jelen divat szerint,
szolid árak mellett. (Mintákba nagy választék.)
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, maradtam kész tisztelettel
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forduljon „Pénzintézet" jelige alatt
a .Csiki Lapok" kiadóhivatalához.

u

utánvételem!

kérem

j

.

.

poatautalványnyal küldőm
j A ICI tCtUO tOllUlB.
mellikelem bankjegyekben (bélyegekben) 1

Nyomatott Cmk-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab llárton utóda, könyvnyomdájában 1902

