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Szerkesztőség é s kiadóhivatal:

Ssvoboda Testvérek könyvkereskedése, hová a

lap szellemi részét Illető minden közlemény, valamint hirdetések a előfizetési dijak is küldendők.

Megfelenlk a lap

POLITIKAI,

A székelyek segítése.
Ha nem is olyan gyors tempóban,
amint azt a Tusnádon tartott Székely
kongresszuson megnyilatkozott nagy lelkesedésből kifolyólag vártnk volna, mégis
csak megindult a székely segitési akczió
és a székely kormánybiztosság itt vármegyénkben is megkezdette működését, a
mennyiben a mult héten a kormánybiztosság és a föMmiveléellgyi miniszter ur
kiküldöttjei két olyan konkrét javaslatra
kérték ki a vármegyei intéző körök véleményét, melyekkel a segitési akcziót itt
nálnnk is bevezetni akarják.
Az első javaslat oda iránynl. hogy
a helybeli gazdasági irányú felsőnépiskola
gazdaaágával kapcsolatosan b a r o m f i t e n y é s z t ő t e l e p állittassék fel, még
pedig a legmodernebb módon berendezve,
a melyből azután a köztenyésztés czéljára
a vármegyei gazdálkodóknak t e l j e s e n
i n g y e n fajbarontfiak éa fajtojások osztatnak ki, a kormánybiztosság azonban a
kiosztott baromfiaknak és tojásoknak árát
a telep fentartási költségeinek fedezésére
időnként meg fogja téríteni.
Bárha mi — őszintén szólva — a
baromfitenyésztés fellendítésétől nem reméltünk akkora eredményeket, mint a
mekkorákat a kormánybiztosság e kedvencz témájától reméli és vár, mindazonáltal e gazdasági mellékfoglalkozásnak a
iöldmivelésttgyi miniszter legközelebbi jelentésében közzétett meglepő eredményei
előtt nem hunyhatnnk szentet.
Erre vonatkozólag az említett jelentésben a következőket olvassuk :
A b a r o m f i t e n y é s z t é s , melynek jövedelme jóformán és kizárólag a
legszegényebb nép rétegében oszlik Bzét
és a minek szaporultával népllnk megélhetését, sőt jólétét igen érezhetően lehet
elősegíteni, állami és társadalmi támogatás
nélkül is önmagától már számottevő jövedelmi tényezővé fejlödött.
Már az 1895. évi kivitel révén befolyt az országba : eleven- és leölt szárnyasok ára lü,806.7tr2 korona, tóllért
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9,611.260 korona, tojásért 17,478.216
korona s igy összesen 42,896.288 korona.
A baromfi és a baromfi termékek 1900.
évi kiviteli értéke 72 millió koronára, növekedett, tehát 5 év alatt az emelkedés 80°/..
A kivitelhez hozzá számítva a beifogyasztást is, a baromfi tenyésztés révén
olyan tekintélyes jövedelem kerekedik ki,
a mely minden további bizonyítást feleslegessé tesz s magában véve is eléggé
tanúskodik ezen gazdasági ágazat jövedelmezősége mellett.
Elismeréssel adózunk tehát a kormánybiztosságnak a gazdaság ezen ágának fellenditéaére czélzó törekvéseiért s
egyben gazdaközönségUnket is kérjük,
hogy az ilyen módon nynjtott segélyt a
telep felállítása után minél Bzélesebb körben vegye igénybe, mert ezen az uton
a jelenleg nagyon is szllk erekből csörgedező jövedelmeit tetemesen gyarapítani fogja.
A második javaslat a szarvasmarha
tenyésztés emelését tUzte ki céljául.
Ezen javaslat értelmében a gazdálkodók számára az állam az országos
állattenyésztési alapból üszőket vásárolna
s az igy megvásárolt üszőket, melyeket
a gazdálkodók saját maguk szemelhetnek
ki, azon gazdák között, kik ez iránt kérelmeznek, kiosztja, még pedig a következő feltételek mellett:
A vásárolt üszőnek az árát a vevő
öt év alatt lenne köteles megfizetni, oly
formán, hogy a két első évben nem fi
zetne semmit, a harmadik, negyedik és
az ötödik évben kellene az összeget az
államnak visszatérítenie, tehát csak akkor,
mikor már a váaárolt állat két első évi
hasznából a vételár majdnem egészen befolyt a gazda zsebébe. E mellett azonban
fizetnie kellene a vételár, illetőleg n vételár még hátra levő részletének 4 "/»-os
kamatjait is.
A kormánybiztosság ezen intézkedése, mely hivatva lesz szarvasmarha tenyésztésünket magasabb színvonalra emelni
3 annak jövedelmezőségét fokozni, szintén a legteljesebb elismerésre méltó a
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Egész évre 8 kor. (KOlfAldre) 12 kor. Félévre
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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak

éppen ezért a legmelegebben ajánljuk B a r t a Ödön Bzólalt fel a napi renden levő inügyében éa teljes három órán kereszgazdáinknak, ho^y annak idején ezt is deinnitáa
tül beszélt igen osekély érdeklődés mellett, a
szintén minél többen vegyék igénybe.
mennyiben as egéaz teremben alig volt jelen 80
Itt megjegyezzük, hogy a tanácskozá- képviselő. Eleinte a horvát ügyekkel foglalkoaik,
son szóba jött a tenyésztendő szarvasmarha konstatálja, bogy Horvátországban reánk nézve
fajták kérdése is, de a vármegye intézői to- kedvezótleuek a viszonyok. A jelenlegi bán kormányzása alatt folytonos elhajlás történik a mavábbra is megmaradnak a már szabályren- gyar haza ogyaégéuek fogalmától. Éa a dolgok
delet! leg is megállapított m a g y a r e r - oda fejlődtek, hogy Zágrábban az ószazel polgár
d é l y i f a j t a mellett a köztenyésctési vér is folyt. A horvátok panaazait jogosulatlanoknak tartja. Az 1899. évi XXX. törvényozikk
czélokra csakis egyedül ezt ajánlják.
szólva azt fejtegeti, hogy a keEzen két gazdasági ág fellendítésével magyarázáaáról
reskedelmi szerződések felmondása határozottan
akarja megkezdeni itt nálunk a kormány- kötelessége a kormánynak, mert némely ssersőbiztosság a nép felsegélését ; a lapokban dések az országra nézve károsok. Az országoa
olvastunk ugyan még arról is, hogy a gazdasági egyesület is ugy értelmezte ezt a torkormánybiztosság Borszék környékén egy vényczikket, bogy a kereskedelmi szerződéseket
1902. decz. 31-ig fel kell mondani. A pozsonyi
havasi jellegű tejelő tenyészetet akar fel- gazda
kougreaszus, oly határozati javaslatot foállítani, erről azonban a tanácskozáson gadott el, melyben remélli, hogy a kormány az
nem volt szó.
önálló berendezkedéshez megtett már minden
Szóba került azonban némely, a előkészületet. A függetlenségi párt követeli is,
szarvasmarhák számára hozzáférhetlen vagy hogy a magyar kormány váltsa be igérelét a
miután a kiegyezést megcsinálni nem tudja, meg
alkalmatlan legelőink értékesítésének kér- kell teuuie a szükséges intézkedéseket as orazág
dése is és erre nézve, ezen legelők ki- gazdasági érdekeinek megóváaára. Hatátozati
használására legalkalmasabbnak találtatott javaslatot nyújt be, hogy a kormány a Szerbiáa kisgazdákra nézve, külömben is igen val és Olaszországgal kötött szerződéseket 1903.
l-ig mondja föl, a magyar autonom vámjövedelmes juhtenyésztés intenzivebbé té- január
tarifát pedig oly idóbeu terjessze elő, hogy azt
tele, a mit a kormánybiztosságnak mele- még es év vége elótt törvéoybe iktathassa. Ölés
gen ajánlottak figyelmébe.
végén még Vészi szólalt fel azemélyea kérdésben.
Meg vagyunk győződve, hogy a Felazólaláaábau Gabányit nagy tudományunak
kormánybiztosság rajta lesz, hogy a vár- nevezte, mire Barta válaszolt. A képviselőház
decz. 2-áu tartott ülésebeu napirend előtt G a megye ezen figyelemre méltó óhajtása, b á n y i Miklós személyes kérdésben szólalt fel
minél előbb teljesüljön, annál is inkább, és Vészi Józsefnek válaszolva, kijelentelte. hogy
mert a juhtenyésztés emelése a székely Vészi turbálja ót és nem ó Vészit. Még hosBzakongresszuson kifejezett ohajtáaok között san besrélt, mert — a mint mondá — neki
ugyanazon hibaja van, miul Széli Kálmánnak :
ia első helyen szerepel.
nagyon jó a muudverkje. As indemnitásrol P a p
Még egyszer köszönetünket fejezzük Zoltán beazélt három éa fél óra hosszáig. Először
ki a kormánybiztosságnak a segitési ak-a kiegyezésről beszélt s kijelentette, hogy a kiczió megindításáért s egyben
azon egyezést maga Deák aem tartotta véglegesnek,
meggyőződésünknek
adunk
kifejezést, hanem csak elsó lépésnek nemzeti jogaink viazhogy a két javaslat, életbeléptetéae rövid szaszerzésére a csak intette az országot, hogy
ne alakitaou oly pártot, uiely többől hajlaudó
idő alatt megtörténik, az akczió eredménye adni Bécsnek, mint a mennyit ó adott. De euuek
azonban első sorban gazdáink viselkedé az intelemnek nem volt hatása. Az a szolgai
sétől függ. Épen ezért midőn gazdáink imádás, inelyet a mai kormány az uralkodó iránt
figyelmét a felsorolt kedvezményekre fel- tauusit, tönkre fogja tenni az orazágot. Szerinte
Kálmán ia őszintébb volt a királyhoz, mint
hívjuk, egyszersmind kérjük őket, hogy Tisza
Széli Kálmán. Tisza utasítást kért, hogy mit teminél többen ragadják meg a segítésre gyen ha KoBauth meghal. Az uralkodó ast mondta:
kinyújtott kezet.
Tegyen mindent ugy, mint Deák temetésekor,
csak törvényt ne hozianak Kossuthról. Egy másik esetet eiulit föl Zaláról, ki, mikor a király ai
— A Képviselőház Alesei. A deczem- ó műtermében megjeleut, az aradi szobrot lepellel
ber 1 én A p p o u y i Albert gróf elnöklete alatt vonta be a mikor a király megtudta, hogy mit
tartott iiléaben a jegyzőkönyv hitelesítési után

oroBs osurak seregek elnyomulása Peat
A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. egyesült
elhagyására kényszeritette. A bucau szerető nejé

hol égnie kellene. Elnevezi gőgös Gonerilnek, a déssel festette a költő Tünde alakját, gyönyörű
kin az apaátok fogni fog. Egy másik költeménye. tüudérjátékábao a Csongor éa Tündében, melyet as
tói nagyon nehéz volt, ugy váltak el, mintha Az elhagyott anya inkább a szelid kérleléB idén is uagy sikerrel adtak a Nemzeti Színházban.
többé nem látnák egymást vinzout. Bosszú bujdo- hangján fordul a magyar nőkhöz, hogy azeressék E fényes siker hirdeti, hogy Vörösmarty művel
Vörösmarty és a nők.
sáaa után azouban az'osztrák kormány abba hagyta a hazájukat, melynek oly Bokát köszönnek.
a mi prózai korunkban is mennyire megőrizték
üldözéséi; és ő a fejérvármegyei Baracskán újra
Irisseaégüket,
(Emlékezés Vörösmartyra születésének 102 éves
Oly
uők,
kikhez
e
költemények
ásóinak,
a
találkozott nejével, ki aztán vele maradt halála
évfordulóján.)
Tünde tündérleány, kire tündérhásában üdvmi
napjainkban
is
élnek
éa
hivalkodnak,
ezek
elótt
napjáig.
nem lehet elégszer ismételni a költő hazafiaágra nek századai vártak volna, de őt a föld szerelme
(Folytatása és vége.)
E házasságot bárom gyermekkel áldotta meg buzdító, lelkes tsnitásait, melyeket ó oly szép a földre csábította és itt sok viszontagságon megy
Valóban, ha latjuk azokat a nőket, kiket az Isten. Fia, Béla, most a kúria alelnöke, na- versekbe öntött.
át, mig Csongor királyfié lehet.
épen túlzó igényeik tettek boldogtalanokká, uem gyobb leánya, Ilonka, Magyarország legnépszerűbb
Vörösmarty nagy költeményeiben fenséges
dicsérhetjük eléggé a költó élvtbölcaeségét. Eatminiszterelnökének, Széli Kálmánnak neje. Lelkes
E szem és arcz,
a költeményt minden magyar anya véaae leáuyá szivú bonleány, ki mélyen átérezte aiyja költésze- nőalakokat találunk. Hajuáról és Eleikéről már
E kar éa a rózsaujjak,
nak szivébe.
tét ; és bár még gyermekleány volt, mikor atyját szóltam, de meg kell említenem Enikőt, ki a Két
E sugárból alkotott teat
szoma zédvárban azerepel. Gyenge leány, ki
elvesztette,
mélyen
emlékébe
véste
ót,
erről
tanús
Vörösmarty o«ak hamar oltárhoz is vezette kodnak a Vasárnapi ujaágban megjelent naplőtöre harozos férfiak között nő fel; mig a férfiakat
Es e minden oly dicsőén
Lauráját; e házasság tsrtóa boldogság alapja, dékei,
harag éa gyűlölség vezeti, Enikő megszokva szeEgy tökélybe öaszevéve,
melyekben
eleven
színezéssel
ir
atyjának
maga a menyegző valóságos örömünnep volt. Aszokásairól, kedvteléseiről, sétáiról.
retni, atyját és testvérét árasztja el gyöngéd
Egy van ily kép, mindörökké
költő, mint baratai leírták, közép termetű, izmos
gondjával. Szelid érzelmek és szent akaratok töltik
Tünde, TOnde, ah te vagy I
vállú férfi volt, kissé himlőhelyes. Vonásai rendesen
E leányát Ilonának — barátai feljegyséae el lelkét. A szomszédvár birtokosa, az ifjú Tiha
komolyak és mélázók voltak, de ha felindult, szerint azért keresztelte, hogy mintegy örökségül mér bossut esküdött az ó oaaládja ellen, megöli
kedvea mosoly játszott ajkain. Magas homloka és bagyju neki egyik legszebb költeményét, a .Szép bátyját és egy későbbi támadásnál véreaen ront mondja neki Csongor. Mig e darabot néssflk,
nagy barna szemei tették arozát érdekessé. Sse- lluakát".
be Énikó atyjának, Káldoruak várába. Mikor vagyia ha olvassuk is, legszebb ábrándaink elemebi-n eróa fény lángolt.
Éulkőt meglátja, kit nem oaupán a mennyei aroz venednek meg erre as időre, Vörösmarty fantásiája
Ennél szebb költói elbeszélést magyarul még és a deli termét tesz azéppé, de a legasebb lélek, kiragad minket a közöuaégea élet gondjaibél és
Lauráról házasélete alatt is eaak a legben moat sem irták Szép lluska, as ősz Peterdy mely mint tükörben mutatkozik szép testében, a költészete csodás országába emel.
sóbb gyöngédséggel, azeretö hálával emlékezik meg: leánya, ki lepkéket üi Vértes vadonéban, midőn bánat — caak vonzóbbá teszi ót. És a győztes
A ki ennyi alakban és ily fönségesen tudta
a vadászó Mátyás ót meglepi. A leány belészeret Tihamért a saép leány látáaa mélyen megrendíti. a magyar nőket diosőiteni. az méltó, bogy MagyarNem fárad 3z-e reám mosolyogni, ha csüggedek és ha a királyba. A ssüsies szerelemnek, a titkolt vá- Nem örül többé győzelmének és midőn Énikőt orazág minden hű honleánya órizae emlékesetét.
gyaknak éa a halálos bánatnak rajsa megkapó. a családjának pusztulásán érzett fájdalom Birba Minél szomorúbb időket élünk, minél komorabb
Megszédít a gond, törni szeszélyelmet ?
A liliómhullást, Szép lluska hervadását mélyen viszi, Tihamér mint az űzött vad, bujdosik világgá. a valóság körülöttünk, annál iukább van lelkűnkNagy feladás vár rád; fiatal szivednek erényét
meghstó színekkel festi Vörösmarty. A magyar
Oly eszményi alakokkal, minó Énikó, talál- nek szüksége oly üdítő, edsó, magasztos költéTenni napul megtört életem árnya fölé.
leánynak vonzó, bájos, mesteri rajsa ez.
kosnnk Vörösmarty drámáiban is. Ilyenek Rőzaa, szetre, minő Vörösmarty Mihályé.
As ellenkező képet, a basájáról megfeled- Kont Miklós hitvese a Bujdosókban, Lenke a VérE boldog házasélet nyugalmát osak a szaGróf Kreith Béláné.
badságharca gyássos kimenetele szakította meg. kező idegen bálványokért hevttló nőt is mesterileg nászban éa Vilma a Fátyol titkaiban. Sót Marót
Markovim Natália.
Vörösmartyt, ki mint as almáai kerület képviselője festette Vörösmarty. Ssemére hányja, hogy gyön- bán hitveaét, Idát, a ki megtántorodik, bünbánata
as országgyűlés tagja volt, 1849. jnlinsában as géd ott, hol annak lenni árulás és ssivteien ott. éa önfeláldosása tisztítja meg. Leglöbb lelkesel A p v m l c m a i azá.saáJ3.oz e g y fél Í v n a a U é l t l e t v a s a c e a t o l v a .
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takargat Zala, így zsólott: Önök nem iamernek Határoaati javaslatot nyiţjt be, hogy a kormány ügyében két egybehangzó marasztaló határozat nevezett bíráló indítványára jegyzőkönyvi kftssüaetet mond.
engem, ha ilyen dolgot eltitkolnak előttem, hl' azonnal terjeaaase be a tlsitviselők fltatéaének ellen felebbezvéu, annak hely nem adatott
•ion én Magyarorazág királya vagyok. Pap Zol rendeléséről aaóló javallatot, hogy a tisztviselők
3. Wéger Fereocz szavalta .BoldogtalanAlfultl
köstég
képviselőtestületének
as
ottani
tán aa indemnitást nea fogadja el. A deciember már újévre megkapják a fizetési rendelést. Még
ságom boldogsága* czimü költeményt Talabér
hó 8-áa Urtott ülésben napirend előtt felszólalt hosasan foglalkozik a közállapotokkal a aa Indem- postahivatal mellett távírda állomás berendezése Jánostól. A sikerűit szavalatért gyűlés Derében
S a s d e r k é n y i Nándor ki ait kívánja, hogy nitást nem fogadja el. Oléa végén Benedek iránti kérése pártoló javaslatul kereskedelem- elnök köszönetet mond.
aa indemeltás utáa miadjárt a kivándorlás ügyét János interpellálja a pénzügyminisztert, hogy ügyi miniszter árhoz felterjeiztetni határoztstott.
4. Az egyesület dalköre „Rákóczi-Bertárgyalják. Thaiy Kálmán kéri. hogy a jövő miért késik afizetés rendezései. L n k á o s László
Keresztel Gyula tzeredai lakói egy épí- csényi emlékezete' és .Csínom Palkó" csimű
asombatoa a kérvényeket tárgyalják, mert ötvea- kijelenti, hogy a törvényjavaslaton ssorgalmaaon
énekdarabokat adta e'5. A mult időkre visszakét törvéayhatóaág kéri, hogy Bákőesy ésKoesnth dolgosnak a mihelyt kész leaa, azonnal beterjeszti. teni tervelt pöczegödörnek a szomszéd telektől emlékezted ügyesen előadott dalokért a közönemlékét törvényben örökítsék meg. BaiII Kál- Elnök jelenti, hogy a miniaaterelnök indítványt ló méter távolságra való elhelyezését meghagyó ség tapssal jutalmazta a dalkört.
mán kijelentette, hogy ai indomniláa után a kár- nyajtott be aa ülések meghosaaaUtáaára néave, alispáni határozat ellen beadott felebbezéaével
5. Felolvasott Szabó István „A tanító a
vényeket fogja tárgyalni a háa a ugyanakkor a orról kedden szavaztak.
elotaaittatott.
társadalomban" ezimmel. A tanítók helyzetét
kormány elő fogja teljesíteni munkaprogrammját.
ElOkéwfUetek aa a j rendben. A
Bukovina csernovitzi születésű, de Szere- élénken, néhol hámorral feltáró felolvasásáért
K o s s u t h Ferenci Fejérváryt kérte, hogy ma- Széli =Kálmán
miniszterelnök, mint belügyminiszter dában lakó Wender Dávid felebbesett Ssereda elnök elismerését fejeste ki.
gyaráua meg minapi szavait. P e j é r v á r y Inaugurált
6. Elnök nj tagokai bejelenti: Hadnagy
s már s jövő hó I -ével életbe lépő uj város képviselő testületének azon határozata
előadja, bogy ő két iiben is kijelentette, misze- rend beállítása
János 8. lelkészt, Péterffy Regina tanítónőt,
láias sietséggel folyik a vármerint helyeali, hogy a ház mentelmi jogát minden gyéknél
ellen,
melylyel
honosítása
esetire
s
város
köteKarácsonyi János és Ambrus Szilveszter tanítóés adóhivataloknál. A vármegyei muníosi<
irányban biitositsa. A mlnisilerelnök eien ügy- pium törzsétől
elválasztott megyei pénztár ugyanis lékébe leendő felvétel iránti kérésével el utasít- kat. Mint .pártoló tagokat: Bartalis Ágost főben tett kijelentését pedig magáévá teszi. R á t- hó végével megszűnik
s a kir. adóhivatalhoz tatott. A bizottság a képviselő testület határo- szolgabírót, Csia Béla járásbirót, Nagy Jenő
kay László ait mondja, hogy a honvédelmi mi
ügyvédet, Péterffy József gazdasági szaktanítót,
át keielés végett a ugyancaak oda osstatik zatát jóvá hagyta.
nisiter a pénzügyi bizottság ülésén biialmas közié- adatik
Sándor János gör. kath. lelkészt és Cseh Vilbe a megyei számvevőség is, a mely ezután is
Nem
adatott
hely
Balási
Domokos
szépaeket akart tenai.de ó ai ellen tiltakosoil, mivel az
mos pénztárnokot. Gyűlés örvendetes tudomásai
eddig kezelt vármegyei ügyeket ellátni köteles,
aaeriate közérdekű ügyben nincs helye a titkoló- tehát
kétfelől leaz függési viszonyban. A királyi vízi lakos által mezőrendöri kihágás miatt el- veszi és az nj rendes és pártoló tagokat megsásnak. Indítványozza, hogy a bizottságok tárgya adóhivatal
a pénzügyminiszter kívánságához képest marasztaló azolgabiróságí határosat ellen bea- éljenzi.
láaain alkalmaaaanak gyorsírókat. Kejárváry a munkakörnek
Jelenti, hogy a szomszéd „kézdi-orbai"
megfelelő és az elhelyezéshez dott felebbezéséuek sem.
kijelenti, hogy A azokat aa okokat akarta bizalmasan
szükséges hat nj szobát már megkapta a várme
Dr. Nagy Lajos gyóssentmiklósi kórházi róm. kath. tánitó egyesület jubiláris gyűlésén
közölni, melyeknek alapján a katonai javaalatokat gyétől
egyesületünket elnök Tódor István. Tamás Imre
délfelőli földszinti helyi
előterjesztette. de Rátkay ebben megakadályozta. ségeiben,a megyeháznak
hová már át is költözködött. Az eddig rendelő orvosnak az ottani kórház-bizottság aján- éa Füstös Sándor képviselte, szóban és írásban
Saáll Kálmán ezerial a bizottsági tárgyaláso- általa birt ahelyiségekből
latával
fizetés
felemelés
iránt
beadott
kérése
párüdvözölték az ünneplő egyesületet.
3 szoba a számvevőaég
kon gyorsírókat nem lehet alkalmazni, mert ak- részére tartatott fenn. Nem
külöuben sietséggel tolóiig a törvényhatósági bizottsághoz áttétetett.
Végre miután elnök jelentése alapján gyűkor a képviaeldk nem nyilatkoinának olyan sza- folynak
az előkészületek az ugyancsak január
A gyergyói kórbás- bizottságnak egy har- lés az „erdélyi egyházmegyei róm. kath. tanítóbadon, mint a hogy aa szükséges. Az indemni l-ével életbe
lépő közigazgatási egyszerűsítéshez madik ápolónő beállítása iránti határozata szin- egyesületek szövetaégének alapszabályaidban
táahoa hozzá asóloit R n b i n e k Uyula, ki azta járási éa kőzaégi
is. hol az ügyvezeteendő változtatásokat is megvitstta, megköbiaoayitja, hogy az 18U9. XXX. t.-czikk és az téshez egészen aj hivataloknál
és
az
eddigitől
eltérd nyom- tén elfogadásra ajánltatott a törvényhatóságnál szöni a tagoknak megjelenésüket és a vendéO. M. O. E. között nines akkora eltéráa, a mint tatványok éa bélyegzők fognak használatba
s ezzel egyidejűleg bematatott pótköltségvetése geknek meleg érdeklődését s a „Himnssz" elvétetni.
aat Barta Orion látja. As indemnilást elfogadja. Mindenütt a megrendelések folyamaiban vannak, is elfogadtatott.
éneklése atán a gyűlést d. o. 1 órakor beAsntán 0 á I Sándor függetlenségi beszélt s ast mi állal a nyomda és véső iparnak egyelőre nagy
Oláb Alajos szárhegyi biró az ellene foly- rekeszti.
biionyitgatta, hogy Széli Kálmán a nemzetiségek lendülete
lesz.
A
hivatalos
Arák
ia,
a
mint
halljuk,
Fttetös Sándor.
éa különösen a szászok iránt túlságos kíméletet vármegyénél az uj utasításnak megfelelő vál- tatott fegyelmi ügyben hozott Il-od fuko hatátannait. Aa indemnitást nem szavazza meg. Ülés atozást
rozat ellen felebbezvéu, annak hely nem adatott,
fognak
szenvedni,
mii
a
törvényhatósági
vigén L e n g y e l Zoltán interpellált a szekerész közgyűlés less hivatva megállapítani. Valószínű sőt a felmerült költségek hordozásában ii el- Orgona vizsgálat Csikszépvizea.
önkéntesek párbaja ügyében. F e j é r v á r y elő- azonban,
hogy a hivatalos órákul megállapított mar aastalts tolt.
adja, bogy as egyik önkéntes az ajakán egy
Alulírottak a csikszépvisi róm. kath. ne6 óra a nyári hónapokban reggel 7-tól. d. u.
Czárán Manó várhegyi biró az álláaátóli mes egyházközség átalakított orgonájának meggomboatünyi karezolást kspott s ettől annyira napi
l-ig,
a
téli
hónapokban
pedig
reggel
8-tői
12-ig
fellfiggesztés mellett fegyelmi vizsgálat alá he- vizsgálására kéretvén fel, alább irt napon nemegijedi, hogy nem akart tovább verekedni. — s délután 2-tól 4-ig fog megállapiltatni.
lyezését kimondó határozat elleni felebbezésével vezett egyházközség lelkésze, Kováts Mihály és
A másik interpellácziót szintén L e n g y e l Zol
tán tette a városi tisztviselők kedvezményes jegye
nemes egybáztanácsa, valamint Koródi Mihály,
= Késbeaités magánfeleknek. A elutasittatott.
ügyében. Láng Lajos kereskedelmi miniszter belügymioister a közigazgatási eljárás egyszerűBaki Károly menasági biró ugyancsak az csikazentmiklósi lelkész és a két egyházközség
azt felelte, bogy a vasnti kedvezményeket tovább sítéséről szóló utasitások keretében ujabban a ellene fegyelmi vizsgálat bevezetését elrendelő gondnoka. Deák Elek és mások jelenlétében
kiterjeaiteai már nem lehet. Bőt korlátozni kell. közigazgatási hatóságok által magánfelek részére
megbízatásunknak eleget tettünk. Észrevételeink
A válaszokat tudomásul vették. A képviselőház történő kézbesítések módját szabályozta egy 81 alispáni ítélet ellen felebbezvén, az helyben a következők:
deeaember hó 4-én tartott ülésében kétszáz kép- szakaszra terjedő utasításban. A kézbesítési eljá hagyatott.
1. Az orgona szervesete.
viselő válaszolt azokra a vádakra, melyekkel (lál rás alapelveit maga az egyszerűsítési törvéuy
Ugy szintén nem vétetett figyelembe PaSándor őket és a aiási néppártot illette. Egyik állspította meg s az utasítás kidolgozásánál a lágyi Sándor várhegyi körjegyzőnek ellene a
I. (AWó) Afanua/. I. Princzipál 8' C. I*
volt K o r o d i Lajos, ki valótlaonak mondta. bogy
fegyelmi kereset bevezetését állásától való fel 54 síp. 1. Princzipál 4' 54 sip. 3. Gamba 8'
ellene láfiláai port inditottak éa a kormány közbe minisztérium szigorú gondot fordított arra, hogy
54 sip. 4. Flalh harmonika 8' 64 sip. 6. B»urlépésére a pört megszüntették. Tagadja, hogy ó az uj kézbesítési rendszer a hatóságok éa ható függasztés mellett kimondó alispáni határozat dor 8' 54 sip. 6. Viola 4' (4 sip. 7. Flanta
a Kronat&dler Zeitungnak szerkesztője lett volna. sági közegek mostani munkáját jeleutékenyeu ellen intézett folyamodása sem
dolce 4' 54
sip. 8. Bourdon 16' 54 síp. 9.
Tanitói gyűlés.
A másik, li i n d n e r Gisz táv tiltakozik az ellen, könnyítse, de a mellett a kézbesiléanél ezután
Miitnr 2 1 /, — 3 soros 169 sip. II. (Felső)
hogy é bönöa agitátor lenne s azt is állítja, lioity főszerepet vivő postára ae rójjon tnlaágoa meg
1902. novemb-r 27 én tartotta a „ k ászon- Manual. I. Hegedű princzipál ö' 54 sip. 2. 8aa szász oéppárl programmjában egy pont sincs, lerheltetést; továbbá, hogy az uj kézbeaitéai rendlic/.ionál 8' 64. sip. 3. Fugara 4' 64 sip. 4.
mely ellentétben állana az állampolgár köteles- szer az államnak éa a községeknek minél keve- Hlcsiki" róm. kalb. tanító egyesület rendes őszi Dulcziaoa 4' 54 sip. III. Pedál. 1. Cello 8' 18
ségek teljesítésével. S e b e s s Dénes szerint a sebb költségebe kerüljOu. egyszerű és mégie meg- gyűlését C«ik«zentmárt"Oon, m-lyeo a rendes sip. 8. Octavbass 8' 18 sip. 3. Snbbliss 16' 18
szász képviselők, nem a szász nép kozérzülelél bízható legyen, a felekre nézve pedig — a gyor- agukon kívül részt vettek részint mint pártoló síp. A czin- és a fasipok összes száma: 964.
képviselik, hanem a népet arra használják föl saság nsgy előnyéuek bixtositása mellett — semmi- •agok, részint mint vendégek: Karácony JóEzen orgona sip tervezete a régi axon
zsef képzőintézeti igazgató, Bartalis Ágost föhogy annak a hátán emelkedjenek. Ezután a ospi- nemű halranynyal ne járjon.
szolgat'iré Zakariás Lakács szolgabíró, Csia megjegyzé-sel, hogy a 4' flauta harmonika, C-c.
rendre tértek, P a p p Elek bizalmatlan a korBéla láráabiró. Nagy Jenő ügyvéd, Cseh Vil nyolczaddal alatt kipótoltatván, S'-assa lett és
mány iránt, mert nem rendezi az államnak nz
mos, pénztárnok, Sándor János gör. kalb. lel- a ll-ik mannái hegedű 4' princztpálja hangja
egyházhoz való viszony ál. nem ellenőrzi a nemzetiségeket, sőt a nemzetiségi bankokat sem, pe- A megyei közigazgatási bizottság ülése.kész. X MII os El k gyikorló iskolai tanító, P*. nyersesége miatt a sokkal szelídebb 4' Ingarádig e.ek egyre-másra vásárolják a insgtar földCsíkszereda, deczomber ». leifiy R-gina tanítón», Magyari Károly tlkvve- vnl cseréltetett ki. Mellék hnzanyuk: manna/
/eiö, Kőméuy István, Incze Ignáez á a esik copti/a. inelylyel a felső maunal az al«ób»z csabirtokokat. As indemnitást nem szavazza meg.
tolható le; tremolo melylyel a szelíd változaUgyauilyen okokból és azért különösen, hniry
A közigazgatási hízol t*ágn»k mai na|> csekefalvi kA/m>gi elől|áró>ág.
Széli Kálmán a paktummal eljátszotta az önálló tartott ez. évi atol só gyfiié-te H szokottnál bos*
A gyűlést */--niinise előzte meg, mely alatt tok ballamzatos rezgése eszközölhető. Ezekhez
vámterületet,' Madarász linre sein foiailju el
az egyesület d^lkftre Baka János karnagy ve- képe.i a szóló és nem szóló változatok szama
as indemnitást A december 5-<liki gyűlésben isméi maliit tartama volt. 0-oi/ta ezt a sok niailó zetése mellett .Vem Ssncte" „Egek ékessége, 18. Valamennyi változat |ellegének (karakter)
a szász képviselők ügye volt szőnyegen. Q á I elleni f-Nzólanilás éri lö >l> fegyelmi fitty, melyek J>>.jelek angyaluk és Néz/ le meoynyhör c/imtt luegreleióleg van megszólaltatva és tisztára
hangolva.
Sándor ugyancsak ráczáfolt Korodi LnjoBra éa lölilinyi'e kör- és községi legy/.ök és Imák eiiekilsrabnkNi énekelte,
9. Az orgona gépezete.
Lindner Gusztávra. E/.ek valaszni után. melyek llen loroglak fenn a Mlebe/,é< folytán a biS'.ent mi-e ntan a tsgok és ven-légek fe|.
folytonos közbeszólások» indították a balpártol, zottság elé kerüllek.
oszolva a helyliéli tanítóknak: Péter Balázs,
A
szélláda
lévén az nrguna legkényesebb
rátértek az indemnităţi tárgyalására. Makkal
Maron L'iszlo és Baka Jánosnak gyakurlaii része, elierőleg az alábbi, rugókra alapitolt guA gyttlé-t tagj*i kévét kiV^t-lM elen m|- laoiiiHMil lialígaltak meg.
Zsigmond szólalt fel először. Szerinte valahányszor
lyórendszertöl, mely az orgonát haexnavebetelemelik aa adót, mindaonyissor vándorbotot adnak tak; a p-n/ttgyiga'-gaió-ágoi Hornului L*io
A/ntsn Martun Las/.ló tantermébe gyüle- lenné tette volt, egy t*l|es«n nj, neb^zkedénen
a nép keaébe. Minek a azép ország, ha a nép pénzügyi titkár képviselte.
kezve Foilor I-tvan lelkes beszéd kíséretében éa légnyomáson alapuló szélláda készült, mely
éhezik, minek a ciiffra i-aersiam, ha megdöglik
As előadói jelentének közül figy>lenir> a gyűlést Isten nevében megnyitotta.
ben a /áró-g»lyók függélyesen <*»«• leljeaen
a ló. Kárhoztatja a költséges országházat is. A
Szépen fejtegette különösen a kalb ta- zárnak s így az időváltozást meg nem érzik
méltó
adatokat inkább afltarvoa* la talmazott,
s*ász képviselők beszédeit nagy felháborodással
nítónak
magasztos
feladatát.
annál kevé»l>é. mert saját snlynk és a széllád*hallgatta, neki aa a meggyőződése, hogy hiaba melyek szerűt as általános közegészségügyi álbaaonlitja össze a gyermeki ár- bsn lévő levegő nyomja őket függélyesen lefelé,
államosítjuk as iskolákat, a Bitász marad ssási, lapot nem javalt, bao-m rosszabbodott, mennyi- latlin É'enk-n
lelket egy virágokkal pompázó kerttel, mi altal a legtöbb orgonánál időuként elfifoidnló
a román marad román, a isidé marad isidé. ben a bevmiyfartőző betegségek szám* 169-r 61
melynek virágai minden nővési tázisakban egy kellemetlen sípolás ki vsn zárva: a gépeset
Kutyából nem lesz asalonua, de Korodi úrból
gondos kertész ügylete alatt nőnek, hogy annál mozgását a rngók nem nehezítik meg a így a
sem. Ai indemnitást nem fogadja el. S z a t h in ár i191-re emelkedett.
pompában táriák eléuk az Úr által billék könnyen mozognak
Mór hosszú bestédet mondoll a nemzetiségi kérMiniszteri rendelet kettő került a bizott- nagyobb
1
A BZélládákta alkalmazott széltőkék sip
désről, az udvartartáaiól, a hadseregről, a diplo- ság eló. E/.ek egyike volt a belügyminiszternek á uk ruházol t gyönyörű tulajdonságaikat. Menynyivel magasztosabb oly kertésznek lenni, kinek fészkei tüzes vassal lévén kiégetve, a sípok
másaiéról, a dináastis nagy hatalmi törekvéseiről
a a liberalizmusról. Aa indemnitáat ö sem fogadta • közigazgatási bizottságok ügyvitelének sza- az Isten képére teremtett és ballhatatlau lélek- h-lyüket ugy elfoglalják, hogy mellék hangot
el. A deozember 8-dlki Qléaben a napirend előtt bályzata, a másik pedig tuyancs&k a iielügy- kel felrnbázott apró ember palántákat van ht nem adhatnak és a szél el nem ogoi hátik.
valá-a Isten éa emberi szabályok sserint fejK o a a a t b Fereacz szólalt föl a pártja nevébenminiazternek a vármegyei gyámpéoztáraknak
3. A játékasztal.
aat kérd azi a kormánytól, hogy mit aiándékozik kir. állampénztárukban való kezeléséről, az ár- leszteni.
A
játékasztal
eltekintve a manual és a
tenni, ha a német birodalmi kormány a velünk vapéazek gyfimölcsöxtetéséről és a gyámügy
B-végzésül pályája iránti lelkesedéssel
kötött kereekedelmi aseraédést felmondja ? 81 é 11
pedálbillentyüzettől teljesen uj, ízlésesen csiszolt
kiálltja:
rajta
tehát
kartáraak
mankálkodjsnk,
Kálmán minlaiterelnök azt válaszolta, hogy a né- számvitelről, melyek egyszerűen miheztartó bogy majd magasztos munkánk sikerében Isten, i két oldalán 3—3 szakaszban a 18 buzony
met birodalmi gyűlés még nem fogadta el a vám- tudomásai vétettek.
szimmetrikusan van elhelyezve; föiélsete tolkirály és baza gyönyörködjék.
tarifát éa • német kormány még nem mondta
Elnököt zajosan tapsolja és éljenezi s ható redő, zárral ellátva. Első homlokzatán van
A fellebbezett ügyele közül kiemeljük a
föl • aserződést a egyáltalában még semmi olyan kővetkezőket:
6 csinos porczelán táblácska a különféle hanggyűlés.
nem törtéat, a miért • magyar kormánynak állást
színezet előállítására és pedig agy as első, va1.
A
mait
gyűlés
jegyzőkönyve
olvastatott
Báláw Sándor volt kászonjakabfalvi i Füstös Sándor jegyső Által. Módosítás nélkül lamint a ll-ik manialban: teljes-, közép- és
kelleae foglalnia. A mig a helytel tiaztáava nincs,
addig eaak Una lehstae aa országra néave, ha a gédjegyző, aayakönyvvezető azon kérésével, hitelesíttetett.
pianomü, ezek irányában alatt a p«dálbillézet;
•agyar kormány már most nyilatkoznék. A kérdés bogy állásától lett felfüggesztése következté9. A gyakorlati tanítások nyilt bírálata és a lábnyugtató között nyalik ki a játékaszhamar eldól éa az ellentéknek módjában lesz felelős ben benn maradt 86 korona tiasteletdija stóla- következett. A Péter Balázs gyakorlati tanítá- talból a ballábbal kezelhető vas-bílle, a melyeklégre vonni a kormányt. Aintán a miniszterelnök
sára vonatkozólsg Tamás Imre tette meg észre- kel a jelsett hangszínezet és hangerő ugy eszkimondotta, hogy Ausztriával közös vámtarifái goaan kinultasték, elntaiittatotL
és a* ő véleménye alapján gyűlés a közölhető, bogy egyszerre s teljen erőből a köakkor is cajaálkataak, ha aem sikerül taegajítsni
Csáki Albert azentmihályi lakót sbbell vételeit
zép, szelíd és erős hangerőbe lebet átcsapni a
a vámaaövetséget. Aa indemaitáahea N e a a i Pálfelebbezéaét, bogy pénztárnoksága időéből ke- tanítást sikerfilmek nyilvánítja,
A Márton LászlótanításátCsoboth István nélkül, bogy a Táltosatok hazásával bajlodn
Nem Halk a kormányban, mert ninoa zén maradt 13 kor. 80 fillér Miségi követelés
és Füstös Sándor bírálták, kiknek véleményére kellene. Ezen, as orgona-mester által feltalálti,
i aemaetiaégekkel szembea elég energia.
légayomatra alapított, kollekczióaak nevezett
A pánaslávok oselolóid gyárt akarnak alapítani • és a vizsgálatul felmerült kiasálMai költségek a tanítás ssiatéa sikerüknek nyilváníttatott.
Végre a Baka János Uditáaáaak bírálata találmány a esikkozmási, lázárfalvi, udvarhelyi,
Saáll Kálmán est nem fogja megakadályozni. megtérítése kötelezettsége alal felmen.nesaék, a
következett, mely tanitáa Saabó István tagtárs ssentegy házas oiáhfalvi orgonákban sikerrel van
bizottság nea vette figyelembe.
alkalmazva, de míg azoknál késsel eszközöltevéleménye szerint teljesen sikerült.
Meskó Jakab madéfalvi lak is engedélytől
Gyűlés as érdemekben msgősxfllt tani tó- tik, ezen orgonákban a láb vlssi benne a szeeltérőleg éa szabályeJUenasen eszközölt építkezési nak minden tekintet bei kifogástalan tanításáértrepet, a mi as orgonistának nagy előnyére van.
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Mindaion j6 baritok, «olt pályatársak,
ismerősök, közeli éa távoli lelkirokonok, kik
forrón szerető és szeretett nőm Âbrshâni Torte elhunytával fájó szivemre igazi részvétök
üteg-megnyilatkozásával gyógybalzsamkínt kívántak batoi a különösön Csikszentimre lakos
«ága, a mely az elhányt iránt életiben tanusitott osztatlan szeretetét halála alkalmával is
oly páratlanul bebizonyította; azért mindnyájan
e helyen fogadják leghálásabb köszönetem.
Csikszentimrén, 1902. deczember 7.
Kontsagh Sándor,
ny. tanító.
*) AJ e rovatban közlöttekórt semmi Xelelósséget nem vállal a
Szerk.

Sz. 451—902. r.

Veltz Ignácz,
3—2

birtokossági clufik.

Sz 2374—902.
ki.

1-2

Árverezési hirdetmény.
Csíkszereda város tanácsa által 1 9 0 2 .

Hirdetmény.
A vármegye alispánjának az 1902.
évi deczember hó 6-án kelt 14495. az.
rendeletével a Gyimeshidegség községi
közútonlevő Tatroahid helyreállítását 4662
korona 36 fillér Összeg erejéig engedélyezte.
A fentemlitettt mnnka kivitelének
biztosítása czéljából az 1 9 0 S . é v i d e eiember hó S9-lk napjának ÍO
é r á j á r a a kir. államépirészeti hivatal
helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
A versenyezni óhajtók íelhivatnak,
hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitUzött nap d. e. 10 órájáig a
nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.
Az ajánlathoz az általános feltételekben
előirt, az engedélyezett, költségösszeg f>
°/o-ának megfelelő bánatpénz csatolandó.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki mtlvelet és részletes feltételek a nevezett ni. kir. államépitészeti
hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők.
Kelt Csíkszeredán, 1902. évi deczember hó 9-én.
A calkmegyel m. kir. Allamépítésiét! hivatal.
Sz. 2 2 4 2 - 902.

kTI
Árlejtési hirdetmény.
Alulirt városi tanács ezennel közhírré
teszi, hogy a városi közvágóhíd épületének felépítését árlejtés utján 1 0 0 2 . é v i

deczember ho 23-án d. n. 2 ora-

k o r a városházánál írásbeli ajánlatok
alapján vállalatba adja.
Ezen épUlet kikiáltási ára 9264 kor
64 fillér. Csakis az egész épület felépítésére tett ajánlat vétetik figyelembe.
Vállalkozni szándékozók kötelesek a
kikiáltási ár 10°;o át bánntpénz gyanánt
készpénzben vagy óvadckképes p«pirókban ajánlatukhoz csatolva a vároxi tanácshoz ii fenti kiirt napon déli 12 óráig
benyújtani.
Később érkezett ajánlat, vagy utóajánlat figyelembe nem vétetik.
A vonatkozó költségvetés és tervrajz
a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt
betekinthetők.
Csíkszereda, 1902. évi november hó
20-ik napján.
A városi tanács :

Dr. Ujfalusi Jenő,
polgármester.

szerződén feltételek a községi elöljáróságnál
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Ez alkalommal szintén eladatik a
.Bardocza' nevű erdőben beszámozott
1150 drb bUkkfa, darabonkint I korona
kikiáltási árban.
Kászon-Jakabfalván, 1902. november
hó 29-én.

3—3

Baláni Lajos,
jegyző.

Faárverési hirdetmény.
Alólirott birtokossági elnök közhirré
teszi, hogy a közbirtokosság tulajdonát
képező „ Bardocza* erdő részben üzemterv
szerint kihasználható 18 k. holdon szakértői becslés szerint megállapított 1390
m* (köbméter) gömbölyU luczfenyő haszon

folyó évi deczember hó 12-én
d. e. 10 órakor kezdődő nyilt árverésen

el fog adatni Kászon-Jakabfalva községházánál.

Kikiáltási ár 1969 kor. 16 fillér,
melynek 10°/o-a az árverés megkezdése
előtt bánatpénzül leteendő. Árverési és

év deczember hó 20-án d. u. 2
órakor a város tanácsház nagytermében
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Az ajánlatban a letétel megtörténtére hivatkozás teendfl, de a letétről nyert elismervény
nem melléklendő.
Vidékre szánakozott áttelepülés folyAz üzletvezetőnél fentartja magának azon tán egy jól berendezett
jogot, hogy az ajánlattevők közQI, függetlenül
a felajánlott összeg magasságától belátásához
képest szabadon választhasson.
A fenti feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határidőn tol beérkező ajánlatok, továbbá helyben örök áron eladó. További
oly ajánlatok, melyek táviratilag tétettek, s utasítást ad a kiadó I
a_g
végre olyanok, melyekre az előirt bánatpénz
le nem tétetett,figyelembe vétetni nem fognak.
Ezen vendéglőre vonatkozó részletes feltételek a magy. kir. államvasutak kolozsvári
Női gallérok, kabátok és dlsikalapok I
űzletvezetősége III. osztályában tudható meg.
(E. M. E. E. palota Il-ik emelet 33. ajtó), a
Van szerencsém a n. é. közönség
melyekre nézve e helyen is megjegyeztetik, hogy
a bérbeadandó vendéglői üzletben csak is hazai
szives tudomására hozni, hogy üzletemet
sör lesz kimérhető, s hogy továbbá a IU-ik
az ö s z l és t é l i s z e z o n r a
osztálya ét- és egy által várótermek fűtésére és
újonnan rendeztem be és ezentúl is ép
világítására szükséges anyagok felerészben é. p.
huszonnégy kg. kőolaj és négy m*. tS/.ifa, esetugy, mint eidig, a legszolidabb árakon
leg ezzel egyenérték!) szén bárlőnek dijtalannl
fogom áruezikkeimet árusiiani, mert főlesz kiszolgáltatva.
elvem : kevés haszon mellett nagy
Végül megjegyeztetik, hogy a vendéglőhöz
az üzleti helyiségeken kívül a bérlő czéljaira
forgalmat elérni.
szolgáló két szobából álló magán lakás is
A mélyen tisztelt közönség eddigi
adatik.
Kelt Kolozsvár, 1909. november hóban.
bizalmát jövőre is kérve, Ozletenet jóindulata pártfogásukba ajánlva, maradok
Az űzletvezetősóg.
42 —52
kész szolgálattal
(Ut&unyoin&st nem dijnzunk.)
2—0

épületes belső

megtartandó nyilvánosan árverésen, vagy
Írásbeli zárt ajánlatok mellett a többet
Ígérőnek az 1903. év január 1-étől deczember 31-éig vagyis egy évi időtartamra
haszonbérbe adatnak.
1. Belpincz vám jövedelme, kikiáltási
ár 6400 korona.
2. Kompona vám jövedelme, 60 korona kikiáltási ár mellett.
Székelyliidy Sándor
Az árverezni szándékozók tartoznak
nöí és férfi divatilzlcte (Csíkszereda).
az árverezés napján a kikiáltási ár l0°/o-át
721 — 1902.
bánat pénztll letenni.
végrh. szám.
Üzletem a Hutter szállodaval szemben I
A bérlet után járó minden terheket
u. m. állami adók bélyeg és kincstári
illetéket a bérlő hordozza.
Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi LX.
Bővebb a felvilágosítás a polgármes- t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi,
ternél szerezhető.
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. évi mindenki egy kezelési könyvecskét, melyből
bárki képes
Sp. I. 681/3. számú végzése következtében
Csíkszereda, 1902. deczember 3-án
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt ^sikjenőA városi tanács:
falva kézség javára Gegö Albert. c>ikjen9falvi
lakos ellen 321 kor. 70fill. s jár. erejéig 1902.
Dr. Ujfalnsy,
Balási Lajos, évi április hó 10-én foganatosított kielégítési
polgármester.
jegyző.
vég-ebajlás utján lefoglalt és 650 koronára be- hideg utón minden készülék nélkül még a legcsüli követke/,3 ingóságok u. m.: lovak, tehe- kisebb mennyiségben is országszerte ismert
nek, borjuk, szekerek és hám nyilváuos árveré— arómáimmal előállítani.
Sz. 6972—1902.
sen eladatnak.
W 4 T T E R I C H A.
1-10
ki.
Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásBudapest,
VII.,
Dohány-utcza
5.
sz.
a.
bíróság 1902. évi V. 429/2. száma végzése tulytán 321 korona 70 fillér tőkekövetelés, ennek
Pályázati hirdetmény.
1901. évi január hó 1. napjától járó 5°/0 os kamaCsik vármegyében a gyergyói járás tai és eddig összesen 73 korona 1& fillérben
hoz tnrtozó Gyergyóremete, Gyergyó- bíróilag már megállapított költségek erejéig
végrehajtást szenvedő lakásán Csik jenőfa Iván le
várhegy és tiyergyósalamás községekből endő es/.kö/léséi e 1902. évi deczember hó 12-ik
alakult egészségügyi kttrben H körorvosi napjának délelőtti 9 órája határidőül kítüzetik
állás, Gyergyóremete székhelylyel ürese- és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel
désben lévén, annak betöltése c/.éljábAI hivatnak meg, hogy az érint»U ingóságuk az
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 1881. évi LX t. cz. 107. és 108. § a értelmé
ben készpén fijetés melleit, a legiöliliel ígérőnek,
mindazon orvostudorokat, kik ezen állást szükség eseiéu becsáron alul is el lógnak adalni.
elnyerni óhajtják, hogy törvényes képe
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
sitésüket valamiut eddigi alkalmazásukat mások is |e. és felttlfoglallatták s azokra kieléigazoló okmányokkal felszerelt folyamod gítési jogot nyerlek volna, ezen árveré- nz 1881.
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára
ványjiikíit hozzám 1903. évi január is elreudelietik.
Kell Csik-Szeredáu, 1902. évi november hó
5 - i g adják be.
A köorvos évi fizetése a látogatási 19-ik napján.
Ábrahám Márton,
dijak váltságával együtt, 2336 kor., lakkir. bírósági vú^ri'lmj tó
bére 200 kor , fuvarváltsága évi 104 kor
Gyergyószentmiklós, 1902. decz. 5. 779 — 1902.
Köhögés és rekedtség ellen nincs jobb a
2-io
RÉTHY-féle
Dr. Lázár János,
vegrb. szám.
1 —3
löszolgubiró.

Árverési hirdetmény.

Ingyen és bérmentve kap

legfinomabb Likőröket és Romot

Magyar királyi államvasutak
Ü'.lel vezetősége Kulo/.svártt.
30669. szám.
1902. III.

Pályázat.

A umgyar királyi államvasutak kezelésében levő brassó-háromszéki helyi érdekű va»ut
Sepsiszentgyörgy állomásán berendezett vendéglői üzlet 1903. évi március hó 1 tői számítandó három évre bérbeadandó lévén, annak
bérbeadása iránt ezennel pályázat nyittatik.
Felhívatnak ennélfogva mindazok, kik nevezett állomási vendéglőt bérbevenni óhajtjak
hogy a szabályszerűen felbélyegzett és bizonyítványaikkal felszerelt ajánlatukat legkésőbb 1902.
évi daciMiber hé 20 lka deli 12 óráig külön
lepecsételt és „AjAnlat a Sepsiszentgyörgy állo
mási vendéglő bérletére." megjegyzéssel ellátott
borítékban a m. kir. államvasutak kolozsvári
üzletvezetősége általános osztályához (titkárság)
czimezve ktlldjék be.
Ajánlattevő köteles a kolozsvári üzletvezetőség gyüjtőpenztáránál 1902. évi deczember
hó 19-ig bánatpénz fejében 500 koronát készpénzben, vágy állami letétekre alkalmas értékpapírokban letétbe helyezni, vagy oda posta
utján külön borítékban beküldeni.
Az értékpapírok a budapesti vagy bécsi
tőzsdén legutóbb jegyzett, 14 napnál nem régibb, utolsó és a névértéket meg nem haladó
napi árfolyam szerint számitlatnak.
Készpénzben letett összeg után kamat
nem fizettetik.
|

Árverési hirdetmény.

pemetefű czukorkánál,

de vásárlásánál vigyázzunk
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré és hatAroiottan RÉTHY-félét kérjünk, nrivel
leszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902.
sok haszontalan utaniata van.
évi Sp. I. 268/4. s/.ánm végzése következtében
M
t
- I doboz ára 60 fillér. "Wg
Dr. Szántó Sama ünyvéd által képviselt
özv. Györgyjakab Mártonné csíkszeredai lakos Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!
javára Csikszépviz község ellen 80 korona s
jár ereiéig 1902. évi julms hó 11-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és
610 koronára becsült következő ingóságok u.
iu.: Wi-rtbein szekrény és vízi fecskendő nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás
bíróság 1902. évi V. 776/4. számú végzése folytán 80 korona tőkekövetelés, ennek 1902. évi
márczius hó 18-ik napjAtól járó 5°/o-os kamatéi,
és eddig összesen 42 korona 20fillérben bíróilag már megállapított köluégek erejéig Csík
szépvíz község házánál leendő eszközlésére
1902. évi deczember hé ll-lk napján délelőtti
9 éraja határidőül kitűzetik és ahhoz a venui
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
törvényezikk 107. és 108. §-a értelmében
-készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek,
szákség esetén, becaáron alul is el fognak
adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyerlek volnB, ezen árverés az 1881.
évi LX. L-cz. 120. §. értelmében ezek javára
is elrendeltetik.
Kelt Csíkszeredán, 1902. évi november
bó 19-ik napján.
Ábrahám Márton,
kir. bírósági végrehajtó.
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A saliaeezbásyai ezipogjáí

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét (elhívni a plact-ltezaban,
SZ0P08 BÉNI házábaB levő minden igényeket kielégítőig berendeielt

- = Nyerges és kárpitos üzletemre = -

bevásárlásra ajánlja

Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel
elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár melleit pontosan eszközlöm.
Baktáron tartok mindenféle ruganyos dlvánokat, mélyen leszállított
árban, ngy, hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bármely nagyobb városban. Továbbá kész koosik is raktáron vannak.
Végfll a nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívom azon körülményre,
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó monkák javítását elvállalom.
Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába ajánlva, maradtam
Kiváló tisztelettel B á j G F F ö r G I l C Z , nyerges és kárpitos

2_io

téli czipői =

leeJabHnah f l l « i » r >

Budapesti raktárait:
rSttUet:

VIL, Károly-körut 19. szám.
Király-utasa sarkán.

Fióküzletek :
IV., Keoekeméti-ntoaa 8.
Kerepesi-ut M.
VVII.,
m . . József-körat
73.

Csíkszereda, piacz-utozában.

T. Bájer Ferenci urnák Cslkeiereda. A mi az öntól vásárolt koosit illeti, arról
ezúttal adok véleményt és pedig olyat, a mely székely hazai Iparinknak valóban dicsőségére válik. — Mindössie néhány hete, hogy öntól a kocsit megvettem, de e néhány
hét alatt oly eróa éa mondhatni kritikus czenaurának volt kitéve, a mely azouoa egy
egéss évi folytonos haainálattal. mert ezen néhány hét alatt számtalan roae. de nagyon
roas, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi
sérülése nem történt, pedig, ha történt volna, aem lenne csoda. — Továbbá eltekintve
a kocsi esen jó tulajdonságaitól, ciélszerü és belyea beosztásától; mondhatom, hogy cainra
néive is megállja a helyét, mert eddig még minden siakember elismeréssel volt a szolid
és CSkMM muaka iránt, mely ugy a vas, mint a fa és nyerges munkát illeti.
Tisztelettel Bodrogi Áron.
uwiriininininirun^^

(SÓSBORSZESZ)

ARAK
N 0i CZipők:
Férfi czipők:
Jó és olcsó fajú, czugos
Irt 3.50 kr Jó és olcsó fajta, czugos
Jó és olcsó fajta, fOzős . „ 4.—
Jó és olcsó fajta, fűzős
a legjobb fajta, dupla talpú,
a legjobb fajta fűzős vagy
téli béléssel, fttzős vagy
gombos, téli béléssel
CZ020S
„
5.—
Vízmentes orosz lakk, téli
Vízmentes orosz lakk, fűzős
béléssel, dnpla talpú, czuvagy gombos, téli béléssel
gos vagy hegymászó . .
5.50
posztó betétes proszlakk, vízPosztó oroszlakk, duplatalpu
mentes . . .
5.50
lakk fttzős vagy gombos
lakk fűzős, elegáns
. .
5.50
amerikai boibör.czngos vagy
Amerikai boxbőr, fűzős vagy
fűzős, téli béléssel . .
5.50
gombos, téli béléssel
Valódi Chevreaux minden
Cbevreaux minden kivitelben
kivitelben
6.—

„VÉRTES L. SAS"-gyógyszertárában Lúgoson.
A mai, Oetendei, Londoni és Párisi ki&llit&sokon ftr&DyéroniiDGl,
disskeressttel és díszoklevéllel kitüntetve.

Catk-Csiosó.

i Még eddig semmiféle tapasi nem érte el i
ennek a jó hatását!
i

Forti László eredeti gyártmánya 1
R-ndkivüli gvógy- *s fájrialomR«i'lai>it/> ha
tAsa mi mikori-ma sebeknél, égéseknél, da
ganatoknal sib. Aznnnal r>illapitja a iái
ilalmnt, oszlatja a daganatot és röglön
g\Ógyitja H sebet, a n'lkfil hogv végni
keiieup. A női emlögyulladásnál biztos ered
ménynyel alkalmaztaiik. Ara 2 kor., kisehl<
I kor. és a legkis-hh 70fi i. Kapható a gyárban Fortl László Budapest. II. ker.. Iskola-uicza 84. szám és a főraktárban Budapesten. TSrük Józssfgyógy
tárában, Király-utcza 18,
valamint Budapesten min
den és vidéken a nevezel^
sebb gyógytárakban.
Az eredeti dr. Forti-féle
sebtapasz kfllsd csomagolásán, mely F. L __
betűvel van le-^C^»
x-)
pecsételve, az Itt / ) i v i f r ( • f
> láttató védJ^avljB.
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti'
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. {
sz. végzésével megerősítette.
i
A számtalan
értéktelen és ártalmas után- l
tok a r r
i l,'?'?
* indítottak, miszerint az utánzó
i f el'Bn a törvényes lépteeket megtegyem. A
* ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, jn-11
latomban részesül, mert a tapaszhamiBitókat folytonosan törvényileg üldözöm. 2-0 ]
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(legutolsó szelvénye 1902. évi deosember hó 1-én esedékes) éa
«

^\io°\o

efwesitétt

$ i r j á r a d é $

(legutolsó szelvénye 1003. január 1-én esedékes) szelvényutalványainak elismervény ellenében való szolgáltatása mellett teljesen d í j m e n t e s e n és a
legrövidebb idő alatt szerzi be az uj SZelvÓnyiveket.
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Felvilágosítással készséggel szolgál

az igazgatóság.

«

A közeledő uj év
alkalmakéi ajanljuk a
nagyerdemü köiönségflgyelmebe dus
raktarunkat a legdivatosabb es legeleganaabb
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Névjegypapírokból,
melyekből Igen ol
esó áron készítünk
üdvözlőkártyákat és
névjegyeket egy óra
alatt

SzroMa Mérek
Csíkszeredán.

„ 4.50
„ 5.—

KOLOZSVÁR (Mátyás király-tér 32. sz.)

Tűzifa eladás.
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dr. Forti-féls O Ü l D l A l A o A

„ 4.50
„ 4.—
„ 4.—

Az Erdélyi bank és takarékpénztár részvénytársaság.

Két darab használt 16-os Lancaster fegyver eladó. Hol ? megmondja a kiadóhivatal.
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Heg nem felelő áruk kéauéggel Idcseréltetnek.

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága
következtében ugy külső, mint belső használatra mindenekelőtt
legjobban alkalmas, különösen is a most annyira kedvelt
gyurómódszerre (masssge). Kitflnő sikerrel használtatik csuz,
köszvény, meghűlések ellen, bénulások, Hozamoknál, gyuladésok és kelésnél, továbbá a fejbőr erősítésére, valamint a
száj tisztítására ; belsőleg, gyomorgörcs, rosszullét, fejfájás
stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak
B általán sokat gyalogolóknak nélközhetetlen. — Valódi csak a
mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér., 1 és 2 korona. Kapható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József és
Verese Elek máknál; Csikszentmártonban: Amira János urnái; Csikszépvizen : Fejér Miklós nrnál, általában
ott, hol plakátok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen

Ajánlok teljesen száraz kemény (bükk)
tűzifát, ölenkint 13 koronáért Csik
Szereda, Somlyó vajry Szépvizre házhoz
szállítva.
Nzebeny Anial

frt 150 kr.
„ 3.50

Óriási nagy választék gyermek-czipőkben a legolosóbb árak m e l l e t t
Vidéki rendelések a főüzlet utján pontosan eszközöltetnek.
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Vértes gyógyszerész-féle
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Nyomatott CsUmseredában. ösvobod. Testvérek könyvnyomdájában. 1902.
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