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CSÍKI lapok

Szerkesztőség és kiudohtvntrtl:

S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,

Megjelenik a lap

Evolúció.
Az idei márczius 15-íkét az ellenzéki lapok túlságos előszeretettel hasonlítgatták össze az ötvenhét év előttivel.
Ez az összehasonlítás azonban kissé
szerénytelen.
Akkor nagy eszmék uralták n nemzetet, hősök harczoltak, s a modem Magyarország alapköveit rakta le a nemzet;
ma azonban az akkori vágyak nagy részben teljesültek, nz óhajok kielégítést nyertek, a követelések valóra váltak.
Teljesen téves hit ée megtévesztésre
alkalmas kijelentés tehát, ha Magyarország államjogi helyzetét az akkori és jelenlegi küzdelmek lényegének kibontása
és kutatása nélkül összevetjük és a nemzeti köztudat józan ítéletét téves fognluiak
által befolyásoljuk.
Akkor ugyanis semmink sem volt,
még annyi se, hogy n magyar nemzet
uralkodója elé terjeszthesse vágyait, vele
megismertesse érzelmeit.
Nemzeti létünk volt
rabság és halál örvényei
kergetni a magyart.

megtámadva;
felé akarták

Ez ellen igen helyén volt használnunk mindazokat a fegyvereket, melyekkel a nemzet rendelkezhetett; indokolt
volt élni az erőszak fegyverével is ; mert
ellenségeink sem respektálták többé jogainkat.
A revolució fegyverének használata
indokolt lehet némely körülmények kö
zött, de amikor a haladás békés utón

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA.
Tavasz első napján.
Az uj tavasznak
éjszakáján
Egy tündér szép álom lopta meg szivem;
Meg hozá üdvöm, boldogságom
Az az eszményi szép, édes érzelem!
Csillagom támadt éjszakámban.
Mohó vágygyal, égve, egyre követem.
Czélom az üdv, oh vsak oda vezérelj.
Oh te lönséges szép, édes érzelem!
Jer, vezess, de ha hűtlen leszel
A csillag fény el ül s lomha éj marad.
Szakadj le ég, főid hő szivemre
Osztály részem lesz az örök kárhozat!
UJ. Botár Béla.

Csalódás.
Azt gondoltam.
Hogy erős szirt vagyok
Zugó tenger
Hullámai között;
Azt gondoltam.
Hogy e szikla szirtre
Bátran jöhet
Minden hajótörött. . .
— Nem szirt vagyok.
— Bérezre dobott virág.
Melyre napfény
Csak hús sugárt ha vet.
Melynek szirmán
Kínos sóhaj gyanánt.
Megfagy olykor
Az édes lehellel!
Hittem egyszer,
Hogy kitárt karomba

minden s z e r d á n

KELKLüS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R A N T A L

Nyílttéri csikkek

Elofiaeteai ár: Kgész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.

l«iiuereilen czégek hirdetési diia előre fizetendő.
POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
HETILAP.
Kéziratok nem lululnuk
vissza.
ngv véd.ÉS TÁRSADALMI
Egyes lap ára 20
fillér.
Hirdetési dijak n legolcsóbban számíttatnak.

hová ii lop szellemi részét illető minden közlemény,
vulumint hirdetések és előfizetési dijuk is knldendők.

nincs elzárva, akkor nz egyéni, társadalom és állami élet inegvnlósilásámik nz
egyedül természetes iitjn mégis csak az
evolúció.
Az erőszak mindig káros hálással
jár, még akkor is. hn sikerrel végződik ;
meri erőt emészt föl.
De nemcsak elméletileg leltet igazolni
e léteit, Itiinem n tapasztalat is odavezet.
Hogy csuk egy példát enilitsllnk : n
Rákóczi-kort, mikor n nemzet legnemesebb küzdelmeit vivln, a nemzetiden
kor váltotln föl ; az a kor, melyben nemzetünk közel állolt a megsemmisüléshez ;
amikor ugy látszott, hogy végleg kimerült éa soha aléltságából öuludntra ébredni nem fog.
Igy volt az valahányszor ez a nemzet legszentebb jogaiért minden erejét
latba
vetette s megmutatta a világnak
azt az ős erőt, mely benne lakik.
1848. márczius 15-iki áldásos és békés nagy eseményeket nemsokára fegyverropogás, ágyúdörej váltotta föl.
A nemzet megmutatta, hogy milyen
fönséges erő lakik benne, s hogy szellemének hatalmas erejével hősiessége is
versenyez.
Akkor ezt az áldozatot megérdmelték a koczkára tett niigy eszmék, megérdemelték azok az alkotmányos intézmények, melyeket az ujabb alkotmányos
korszak mégis csak megteremtett.
Hiszen nzok nélkül a nemzeti állam
kiépítése teljességgel lehetetlen lett volna
a hosszas vívódással, melynek halál a
vége.

soroukint 4 0 fill.-ért közöltetnek.

A nemzeti erű is nz erők törvényé- leselkedve várják azt a pillanatot, amelynek általános szabályit nlá esik, annál ben bukásunkon zsákmányhoz juthatnak.
hamarább, titulál kevesebb megrázkódtaHa egyszer felzúdulhatnak ezek a
tással fog eredményre vezetni, a minél ftiriák, nehéz lesz visszatérni a végzetes
teljesebb.
útról.
A nemzeti erő gondozóinak soha sem
Az uralkodóval való békesség minszabad ezt az egész erőt tevékenységbe dig áldást hozott a hazára is, az uralhozni, mert liálltn nz egész erély felemész- kodóra is; össze kell egyeztetni az ellentődik H munkáhnn ?
tétes érdekeket s nzok nyomán a nemHanem igenis gynrnpitnni kell nzt zetre áldás Ing fakadni.
mindaddig, nmig fölösleghez nem jutunk,
A 48-iki események nngy része ina
B meddig azt nem látjuk, hogy lübbé már élő valóság; akkor nemzetünk éleerőnköt a teljes megsemmisüléstől félteni tét hajlandó volt éreltök áldozni, mert azok
nem leltet.
nélkül a nemzetre halál várakozott volna.
Azoknak, kiknek kezébe a GondMa nzonbnu nz ősök véréből kisarviselés e nemzet vezetését letette, tehát jadzott alkotmányos intézmények elég
éberen vigyázniok kell arrn, semuii olyan biztosítékot nyújtanak, hogy ez a nemiorczot ne provokáljanak, amely egész zet szabadon élhessen, fejlődhessen, viirőnket koczkára tenné; amelyben vég- rulhasson.
eg megsemmisülhetnénk.
Állatni életünk teljes megvalósulását
Az egyének élete véges, a nemzeté ettől n fejlődéstől kell és lehet várnunk
supán.
örök.
Vezéreitől elvárja a nemzet, liogy
Létünk fölterelei adva vamink, békés
fejlődésünk utjn nyitva áll. Most nem a sorsát könnyelműen koczkára ne tegye,
létről, vngy nem létről vnn szó, hanem hanem sorsát, bölcsességgel, mérséklettel,
a jövőbe való belátással lógja intézni.
csak állnmisá>;utik némely hiányáról.
1848-ban életéért liarczolt a nemzet;
A zavartalan fejlődés, ha nz idővel
s az eseményekkel okosan bánunk, előbb ezért Világos sem volt sok. Ma a Gondutóbb meghozza n/.t nekünk ; igen nagy viselés keze megmentett azoktól a súlyos
áldozat volna, hogy azért nzt a sok kin- megpróbáltatásoktól, tehát félre az erőcset, melyet 4 évtized alatt összegyüjtö Bzakkal ! Béke, egyetértés kell e hazának,
hogy viruljon.
gettünk, egy lapra feltennők.
A nemzetek sorsával nem szabad
= Politikai hétről. Az ujsbb kél bét
va-bntikot játszani.
slstt a magyar politikAbnn édes kevéB történt.
A hazát nem szabad semmiéit sem Az ország ínég mindig sbbsu s bizonytalanságkoczkáztalni.
ban Binylődik, melyet az ex-lex állapot, a feleEllenségeink számosan vannak, azok lőtlen kormányzás szül. Partariunt tnontes, vs-

I

lója, melyen eredeti teljességében disz'ik Csikvármegye főusézej czimere. K czimer alapgondolat» nem hevenyészel!, kifürkészhetetlen semmit mondás, rá tekintve hii tüköré egy fényes
törtéuoleinnek, melynek kimagasló alukja minden székely ős egyaráu! vala :

Epedve hullsz.
Mint földre a harmat ;
Hittem százszor.
Hogy arvzod mosolyú
Égő szivem
Visszavert sugara:
— Nem hűs harmat,
— Nem meleg sugár az :
Hanem tünő napfény.
Ami onnan — tőled
Lassan
haldokolva
Ide hozzám szállhat!

_ NM11 holil nüvfi fénye, liét viir t'i.
Sus rlevensépi-.
Kettős keresztünk általiul szent sziiz
Fénylik, mint a tiiz.-

Mlmóaa.

• székelyek a történelemben.
- Ina . Ifj. Botár Béla. -

Rég elaludt a tétre hívó láng a tiizhalmokon, elomlottak s béicztetők félelmes várai. Az
ősi lölók eirgödörben pihennek, felettük elhalt
évszakok vannak pusztulásban csendes sorrendben. Minden hslott dicsőség I Temetőben végződik a kezdet, a fényes multből CBüiides temeti
lott. Őrületes snysgiassdgot hajszoló áratnlst
veri tanyái a régi fénysugárral besző}} utakon,
sorsunk sivár, s történelmi trsditió tanúsága
szerint a ragyogás után erkölcsi hanyatlás. Ai
évezredei őrt állás slacsony béro a nem töródéB és mellöztelés.
A multak temetőjének sirdombjait kelteni
fel némsságukböl, meg engedi ezt nekem azok
nsk szomorú őre : ss emlékezés.
Rideg polezokon porban sívó belükből felidézgetem sz elmúlt dicsőséget. Hevülni fog
még talán a törpülő uuoka, s keblét dagasztsni
fogja a ssékely névbe foglalt nsgy tradilió.
Csikvármegye levéltárábsn vau megőrzés végeit
elhelyezve • három ssék főuépeinek hadi zász-

Hát ezen alapgondoluiban kifejezett czimer
nem egy fényes történelemről beszél ? Mária or
százáért lezajlott véres hure/nkban a székely
kar is latba veié megbecsült erejét. A kereszt
voll vezér esilliga a székelvtiok, tanti volt erre
a létet adó nsp és az éjben őrködő hold. Gr
torony voltunk az árbiin, fel vértezve a liazs
iránti lángoló szeretettet, miénk volt az őrállás
a legvészesebb sarkakon, s aczél karutik tette
azl, hogy Krdély hivaiását Mngyar hazánkkal
szemben jelen napig fényesen betiiltheté. A harcias vad erkölcsök korában rettegett uép VSIB
a székely, mint hun ivsdék, s szolidüiós koránsk kezdetétől minden inüvo áldási liuzó.
A régi nagyság fényes szakában s keresztért való rajougás dagasztja a székely keblet.
13U6 ban a tnilkói püspök bízva í Bzékely kar
aczél erejében a szentföld visszafoglalására buzdítja véreinket.
A történelem tauusága szerint magasztos
moszanut csak oly néphez valn méltó, illetve
cssk oly népnél tűnt fel ragyogóan, melynek
éleléheu ama motivumok emelkednek ki, melyek
hit hűségről beszélhetnek. A lófőben ez mulha*
tstlsnul élt és vezette nemes tettekre. A tatár
csordának 1241-iki sikertelen megfékezésében
rósst követelt magának a székely, hii bizonyíték
erre nézve ama körülmény, bogy számos várunk,
melyekben a székely ősi erő és hadra területiség a maga fényességében élt elpusztult, közöttük s késdiszentléleki ia, amelynek romjai s mai
Perkóu beszéluek s letűnt multakról.

Okleveleiuk számos bizonyítékát nyújtják,
a székely vitézségnek s ami körülménynek, bogy
kitortó, a harezok vérangyalától soha meg nem
rettenő, szívós magatartásáért, már a msgysr
királyság ifjú korában kiváltságokban részesül.
IV. lléla a Vág vidéki székelyeket, akik hadjárásaiban hósíleg harczoltak, ains kiváltságban
részesíti, hogy mint nemesek, fejenkint tartoznak vele táborozni.
A Fejér hegység lejtőin 1258-bau inár székely telep volt. mit bizonyít Pozsonymegye területén fekvő Székelyfalva. A hü szolgálatnak
méltó elismeréséről tanúskodik IV. Lászlé cselekedete, aki a azékelyeknek a Hód melletti vitéz
magatartásukért, midőn a lázadó kunokat szétverték és az országból kivonuló latároktól több
ezer rabot kiszabadítottak, a lordai királyi várhoz tartozó aranyos széket sdományozá. (Oki.
Hzeriut: „Terratn castri uostri de Tords Oronos
vocalain iuxla Huvios Oronos et Morus). Ugyan
ezen birtokukban megerősíti 111. András ia. Endre
és Venczel korában eBik ama bénító eaeméuy
Erdélyre nézve, mely sz oláhok beszivárgását
foglalja magában. Alkotmányosszabadságlisrczainkban folytou ádáz ellenségeink valánsk ezek, a
magyar állaiu eszme fejlődő virágainak tiprói.
Már s székelyek kőié és látjuk őkel beékeltetni
királyaink által uem sejtve a késő multbsui hálátlau Bzereplésüket. Az adoma világában gyskorts felkeresett Oláhfalu lakosai oláhok valának,
de beékelve s lőzsgyökeres székelyfaj gyűrűbe,
elvesztették magukkal hozott szokásaikat a az
őrállás munkáiban Begitőtárssk lettek. Már Venczel kiváltságokban részesíti őket. Az udvardl
királyi vár szolgálaiára telepiteltek le as előző
királyok állal, hivatásukat híven botöltvén Kenérök Uraus kérelmére szabadalmaik pontonkiut
meghatároztalak. (E név .Uraus" leghatározottabb bizonyíték oláh voltuk mellett.)
(Folyt. Mv.)
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Ezekre a czélokra különben két eazközjndaak • begyek. A koalieiióa elleniék e«yálta
111 nea enged. • király * katonai téren nem ie| lehelne sikerrel köiremnnkálni n. m. a nép•sged. Köanyü belátni. bogy es as állapot ide- könyvtárakkal éa a népnek tanításával.
A népkönyvtárak felállítása semmiféle
gessé leali a* országot. türelmetlenné a» ellea
likét, biionytalsnná a helyiét a könnyű esek- olyan nagyobb akadályba nem ütközik, mely
ból a következtetést levonni, hogy mindvi ká- az eredményt kétségessé tehetné. C>upán cserunkra szolgál. Az urazág o-ulallaii figyelme lekedelek re kész ember kell, ccupán akarnak
ilyenkor uralkodójára tapad, utle várja a<l a kell éa könnyen megkaphatják a legszüksége
bölcsességet. » alkotmány ateretetétöl alt a sebb eszközt : a könyveket.
Hisi-n elégséges volna minden községben
aegitó eetköat. mely Lépet a súlyos valsáaot
békéaea megoldani. A király alkotmányé* érzii- pár száz kAlet. Azok n müvek, melyek népien
lele hiiren tnkröiMik • válság alatt tanuaitott alakban, könnyen éithető modorban tárgyaljak
eljáráaában éa máa jelekben. Aa a tüniegea ki- azokat a ga/dasági, szocziális, |Ogi, ezépiro
ballgatáa. melynek aorán • magyar politikai Met dalmi stb. kérdéseket, melyeknek megismerése
legelőkelőbbjei járultak a Hónhoz, Itoay a val- legelői sorban szükséges, azok a folyóiratok,
táéra nézve nézeteiket előadják legékesebben melyek a nép egyszett Silian az ismeretek I l i n
azóló bizonyítéka alkotmányos érzékének, űrre való vágyat felgerjesztik, könnyen és bála a
enged következtetni Clautsch báró omlruk mitiisi- nálnnk is elöbxlailolt nyotnila ipáinak, olcsón
terelnöknek aa osztrák képvisilAházbsti Der-nt- Volnának beszerezhetők.
Meg vagyok gjöztidve, hngy az állam bal
táoak arra a követelésére, hogy a magyar válság megoldásába oaitrák politikusok la szoljának hatósnn lanwitatná ez iránya törekvéseinket.
bele. telt kijelentése, hegy a niaayar viUág meg- Hót ha jól tuiioin, több községnek már ajnudé
eldáaa kizárólag a inagyar király éa magyar ta- kozott is ilyen szerényebb igényű könyvtárt.
E részben bizalommal b-heine lordnlni H
nácsoaok dolga. Végiil pedig, hogy eit a király
minél jobban dokumentálja, kiizénk jon a itt székely löldi kirendeltséghez, melynek közben•karja a válaágot megoldani. A magyar politikai járása megteremtené az alapot.
A könyvtár további fenntartását éa gyaéletben a király eljöttét mindenki megnyugvás
•al fogadta, bárha az ellenzék többé nem f z rapítását azután a lár»ulá», a fölélesztett ismeidejövetelében olyau vérinea reményeket, mint a retszomj kftunyen képes volna eszközölni.
Ha a könyvtárak meg volnának, a mellette
milyeneket nem sokkal elébb ia még táplált.
Mindjobban kezd ngyania kidomborodni az u tény. községenként az olvasókörök, ezek önkényt,
ami eMre látható volt. Itogy a király az eddigi csekély havi Ingdiiakbol könnyen kielégíthetállapotoknak olyan nagymérvű ineiíiálto/iiiiáaába, nék fokozódó szükségeiket.
A népkönyvtárak felállítását oft» is
mint a magyar vezényleti nyelv a a vele kapcaolatoa követelései konlieziiia ellenieknek, nem ez gátolja, hanem sokkal iukább, söl talán kifog beleegyezni; a magyar vezényleti nyelv zárólag nz érdeklődés Itiányn, a közöny, a tájémegadáaába annál kevénbbé, mort túlc a lutrisc- kozatlanság, á nem törödöaség.
E/. az a jég pánczél, melynek elolvHs.-.táreg egységét Félti. Peraze ni ellenzék folyton a
szabadéit Upártot okolja, ei a párt az. mely gáti' iára a jóakarat napjának buzdító eugarai aeni
csol vet, Tiaza, aki iotrikál; mikor n sznbad- elégségesek.
A székely ember el sem tudja képzelni,
elviipárt. amióta az ország vezetése kezéból kéaetl, leijei nyugalommal és a legnagyobb pasai- hogy «zói'aki<ziii misképpen is lehel, mini ha
vitással szemléli a dolgokat, ai ellenzék által a pálinkás üveg nincs a kezében.
Túlzott optimista fellugás volna, ha ezt
megindított akcziul egyáltalán nem gátolja, sót
Tiszának ai a legfőbb vágya, hogy a miniszter- számításon kivül hagynók ; nii más óriási akaelnökség alól minél hamarabb felmentessék. A dályok is merednek elénk.
királynak Budapestre érketése azonban reményt
A székely népusztálynnk legalsóbb léuyujt, hogy a válság talán inégis befejezést fon lege, tehát éppen az, melyre legjótékonyablian
nyerni; örömére az országnak, hasznára a nem- battK ez. n< intézmény, n Imvy lerázza rondálelnek ; s király jóindulata, a koaliczió belátása ról a népiskola purát, töblié oda se néz az nri
meghozzák s rég várt nyugalmat.
euiber mesterségének.
Azért tanait az uri ember hogy tudjon
írni és olvasni, minek az neki, A nem akar
|>ap lenni.
A népkönyvtárak.
Ezekkel a körülményekkel jól számot
Egy oldalú él? n legteljesebb mértékbeli
elhibázott dolog volna, kt a székely népsegilési kell vetni, há reális számítást akarunk esitörekvéseket a szocziális t6rekvéseknek cápán nálni, a ugy kell az intézményt meghonosítanunk, Itogy a jóakarat melegágyát; az érdekgazdasági ágaival hoznák összefüggésbe.
lodé*t bi/to<it-a'< számára, U'liogy a könyHa egy népfainák föumaradáeát és egésznyelmüség dere még csirájában meglojtsa a
aéges fejlődését biztosítani akarjuk, ha kilátánövényt.
sunkat oem csak a köselfekvó dolgok köre
Legelső teendő lenne, hogy a könyvtáradja •cgi hanem az a messze jöviilie tekint,
akkor hamar észrevesszük azokat a hiányukat, nak kunt tó olvasó közönséget biztusitsunk.
Minden községben van olyan müveit elem,
melyek a teljesség, az összhang rovására eanek,
a melyek gátolni fogják a gyökeres orvoslást. mely e czélra a szervezést is kezébe vehetne
A népek története, nemzetek sorttá és m-ly a mellett jó példával ia hatni tudna.
KülöuöS'Ji a papság, tanítóság a azok az
helyzete kétségtelenül azt bizonyítja, hngy azok
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A népkönyviárak felállítása, ha azokat
nem csak az egerek fogják látogatni, banem a
néppel ia megkedveltetjük, hal hal ól villámhárítója volna a köztiszteletben álló egyéneket
érhető durva támadáaoknak, a akkor nem kellene azoo morlond-rozouok, mikor a baj már
megesett, h»gy a két hónapi logság vájjon miiéle elégtételt nyújt a megtámadottnak.
Elö kell segíteni a nép művelődését minden hathatós eszközzel.
Kz ea-közök bátmelyike nemes czélra
vezet.
Ne hallgassuk agyon a jó Ügyet; valahára
moztlnljo,! meg e vármegyében ia azok lelkiienierete, kiknek módjában és kötelességében
állana tenni ia már valamit azonkívül is, ma
a sablonos I niokretikus foglalkozás eléje ir.
Dr.

Hadik János gróf. Klnóbben Andrássy a
dissidensek klubbhelyialgébeii megjelent,
hol párthíveivel hosszasan tanácskozott.

Tisza miniszterelnök kihallgatása.

A király ma délelőtt tizórakor Tisza
miniszterelnököt félóráig tartó kihallgatáson fogadta ; holnap délutánra előre
láthatólag Andrássy Gyula kap meghívást a királyhoz Andrátwy ma délelőtt
fölkereste Kossuthot s vele egy óra hoszsznt tanácskozott. A szövetkezett ellenzék vezérbicottaága délután értekezletet
tartott ; melyen megbeazélték Adránnynak tegnapi királyi kihallgatásán történteket. Holnap délelőtt a függetlenségi
párt helyiségében a szövetkezett ellenzék
egytlttes és teljes értekezletet tart abból
a czélból, hogy a vezérbízottság mai
anya- megállapodásait ratifikálják.

A községi- körjegyzőségi és
könyvi szervezet biztosítása.

Bánya szerencsétlenség.

Az állami anyakönyv.kiül szóló törvény
Oraviczán a uuttmanii Testvérek
módosításéiul alkoto:i l»Oá évi XXXVI. t.-cz.
tulajdonát képező
kőszén bányában
egyik alapvető intézkedése az lévén. Jiugy min- iszony ti r o b b a n á s történt, melynek edden nagy község és minden körjegyzőség egy-egy dig liz halottja és hat «ebesültje van.
anyakönyvi kerületet alkosson, melynek szék- Az utóbbiak közül kettő meghalt. A
helye a község'- körjegyző székhelye.
vizsgálat kiderítette, bogy a katasztrófát
Tiaza Isivan miniszter elnök miül belügy- gáz-robbanás okozta.
miniszter azon czélból, hogy eme törvény folyó
évi jnliua hó I ével életbe léptethető legyen, a
K 0 L ö N_FÉ l é k .
napokban valamennyi törvényhatósághoz rendeletet bocsátott ki, mely « kővetkező utasításo— Uj titkos tanáososok esküje.
kat foglalja magában:
1. Sürgősön gondoskodjék a vármegye Z s i l i n s z k y Mihály vallás és közoktatásügyi
közönsége arról, bogy az akadálytalanul meg minis/téri államtitkár és ii i k 6 Bálint vármeszüntetlielö anyakönyvi kerületek beosztása, va- gyénk volt főispánja, kiket ö felsége a valósálamint a szükséges uj jegyzőségek szervezése, gos belső titkos tanácsosi méltósággal tünteaz ezek átalakítása következtében érdekelt tett ki, ily minőségükben «/. esküt Bécsben e
többi jegyzőségek esetleges más beosztása, s hó 16-án tették le a mindkettőt ö felsége küáltalában a rendezi-s keresztülvitele érdekében lön kihallgatáson is fogadta.
— Gróf Hajláth Ouaztav Károly
szükséges intézkedések mielőbb megtétessenek,
Vagyis, hogy a vármegye területén levő vai» püspök Csiksomlyón. Erdély lánglelkü püsmeuuyi |pgyzóség szervezetének ciélszerüsége pöke m'nden évben megszokta látogatni a somalapos lelülvizsgálat alá vétessék, s az átalakí- lyói kettős tanintézetet, hogy a fiatalság vallátások egyidejű megtétrle foganatosiltassék. uiég sos érzületét folyton ébren tartsa és öregbítse.
liediü ugy, hogy az érdekelt községek a jegyzői A most folyó böjti szent gyakorlatokra péntefizetéshez magasabb hozzájárulási költségekkel, ken reggel szintén megérkezett, oapookint miuniiot a tiieunyil az átalakulás elölt viseltek, ue tán a reggeli csendes miséiét elvégezte s a hozzájárulókat a gyónás szentségében részesítette,
terheltessenek.
a tanintézetekbe látogat el, egyes feleleteket
3. Az előkészítés biztosítása czéljából szük- hallgat meg s nyájas szeretettel szól a tanulókségesnek tartja a miniszter, hogy ha a vár- hoz. A hét közepén a tanuló ifjúság azentgya
megye alispánja az egyes anyaköuyvi kerületek korlátai véget érvén, a papiág fog gyonásra
beosztása, ut jegyzőségek «zervezése, a a jelen- bevonulni s csak azután hagyja el a főpásztor
legi jegyzőségek módosítása tárgyában az általa Somlyót.
e czílból sürgősen összehívandó, s a szervezési
— Alapszabályok megerősítése. A
adatok előzetes beszerzésére utasítandó érde- m. kir. földmivelési miniszter a székelyföldi
kelt járási löszolgabirákkal, a kir. pénzügyigaz- megbízott közreműködése folytáo Madéfalva,
gatóság mellé rendelt számvevőséggel, sőt eset- Taplocza. Kilyénlalva, Z*ögffd és Szépvis közleg az érdekelt jegyzőségek jegy/.ömek közre, ségekben megalakult gazdakörök alapszabályait
működésével tartandó tiszti értekezlet beható jóváhagyási záradékkal ellátta.
tárgyalásainak eredményéhez képest tet vezetet
— A calksomlyói főgymn&aium
készit, azt a községekkel letárgyaltat ja és még Mária kongregációjának ünnepélye.
oly időben terjeszti a vármegye közönsége elé, A esikaomlyói r. karh. rdgytunasium ifjúságának
bogy az e czélra össiehivandó bizottsági köz- .Sarlós Boldogisazony'-ról uevezett Mária kongyűlésében a szét vezeti átalakításokat hatiro gregáciiója a .etepldlelen togantatáa* hitágoiala
zatilag megállapíthassa, kellően kihirdethesse, Lihirdetcaének 60-ik évfordulója alkalmából f.
s azt az az ellen netán benyújtandó felekbezések- 1905. évi márcz. 24-én a gymuaaiuin nagytera népek igazán életerősek, melyek müveitek. egyének volnálak arra hivatva, kik a község- kel együtt helyben hagyás végeit legtovább má- mében iskolai ünnepélyt rendes. Az ünnepély
in* 20 ig helyben hagyás végett felterjeszthesse. retirija : Reggel 9 órakor szentmise a Ssent FeHiába minden, ba hiányzik a kellő isme- ben tekintélynek ftrvmdenek.
A papság hivatásának igazán megtelelő
ret ; ba a művelődés létráján neai lodunk abba
3. Az uj szervezet folytán a körjegyzősé- renezrendiek templomában, E n t i i a gimnázia magas-ágba emelkedni, a hol a fárasztó ni teret találna; ugy szinte a tanitöság ia; mind gekben beállható 9Zám szaporulat esetére a umban : I. .Nyitány". Aubertól; játssa az ifkettő a nép erkölcsének nemeaitéaére, a i isután immár a táj szépségéi is élvezhetjük.
miniszter Csiktnegye közönségének 6 uj kör- jáság zeuekara. 2. ünnepi beszéd ; mondja GáFárasztó atnak a gizdaságt tevékenységet meretek gyarapítására van hivatva éa ba a kö- jegyző fizetését egyelőre biztosítandó Ü600 ko- bor László VIII. o. tanuló, a kongregáosió praetelességeit
amaz
a
szószéken,
ez
a
kathedrán
értem, « táj fönséges varázsát é* mindent, a
rona évi állaudó államsegély megadását helyezte fecluaa 3. „A szeplóteleuhei11, irta: Bán Alami ezzel össze van kfttve, a műveltség adja kivttl is teljesíteni akarja, könnyen igen nagy kilátásba, mely segély álnlány természetével dár, szavalja Bálint Vilmos VU1 oszt. tanuló.
meg; értve alatta természetesen azt a művelt- szolgálatot tehet a szegény népnek, a müveit buván, annak az engedélyezett ősszeg halárain 4. Pázmány dicséneke. Vegyeskar. 6. .Mária
séget, a melynek alapja a nemes érzések : az égnek, s vele a nemzrtnek ia.
belül való legczélszeiflbb részletes felhasználása luimaculata a magyar irodalomban" czitnü páCsak a kezdet volna nehéz ; csak ai el*A
erkölcs.
vármegye közönsége hatáskörébe log tartozni. lyadíj nyertes mttviból, felolvas Kádár Ferencs
A bíróság termei szomoiu tapasztalatokat olvasó közönséget volna bajos össze toborozni,
4. Az 1801. évi XI. t.-cz. felhatalmazása VII. o. tsn. 6. „Regina coeli*, irta: Várady
jónak
van
annyi
vonzó
ereje,
bogy
a
továb<
nyújtanak arra, bogy népüuk erkölcse nem romalapján szervezhető segédjegyzök államsegélylyel Antal, szavalja LiazlA Antal IV. o. tsn. 7. .Bolbiak
önmagoktól
fejlődjenek.
lott ngyan, de mindenesetre neir.ecilésre szorul.
való rendszeresítése ügyében az intézkedés ké- dogaissony anyánk*. Vegyeskar. 8. A három
A földmives. az iparos, ahogy az elemi
A darabosság megnyilatkozásának valókaisai vértanún! felolvasást tart Priedrioh Alasőübi időre tartatott feun.
skolából
kil.'petl
nem
mondana
örökre
bnent
ságos melegágya a szeazes italok élvezete.
jos VII oszt. tan. 9. „Ave Mária*. Vegyeakar,
Okos módszerrel oda kellene bal ni. hogy a könyvnek, mert saját maga tapasztalná, bogy
zenekisérottel.
a székelynép faji erényei De eldurvuljanak, ha- azokkal, milyen előnyök vannak össjekötve,
— Tusnádfürdö k ó i ó u s é g e márcziua
Peraze a mnnka sok önfeláldozást, sok
nem nemes érzésekké finomodjanak.
lizeuölödikét. a szabadság ünnepét hazafias lelA „Csikt Lapok" eredeti táviratai.
Pedig az érzések igen alkalmasak az át- fáradtságot igényel, de ha az állam gondoskoiíeaeuéeael ünnepelte meg. As ttnnepólyt istenBudapest, márcz. 14. d. u. 2 órnöO porca.
tisztelet előzte meg. Azután a közönség elénealakitáara. Nálunk agyanis a bün-*rtek 90°/o-át dik arról, hogy a bln megtorol&tlauul ue maCsikssereda,
márcz.
14.
d.
u.
8
óra
80
perez.
kelte a .Himnuszt" és a .Ssózatot*. Lelkeaaz ember élete ellen töri büntettek képelik, radjon, akkor az még szentebb és nemesebb
liangu ünnepi bestédet Visober Jáuoa joghall
de ezek sem anyagi haszon miatt követletnek, kötelessége volna, hogy polgárai eikölcséBelépés a Kossuth-p&rtba.
gató taitott. Utáona írj. Oátpárfl Perenoa tanain
hanem többnyire a szeszes italok által elfakult nek nemesítésén közreműködjék.
Báró Kemény Árpád főrendiházi tag a Talpra magyart szavalta el. Szavaltak még
Ha a társadalom elítéli azokat, kik
busza szüleményei.
tegnap levélben értesítette Kossuth Feren Nóvák Róza tanítónő éa Schimek Ella kiaaaszoazeai
hatása
Által
megmérgezett
kedély
állt
Meg kell tékát taaitannak székely véreinket
; Inoze Zoltán ós Albertini Jonó tanulók.
eset, hogy belép a függetlenségi pártba. nyok
A hazaflaa Ünnepélyt a kötönség Kowuih nótáarra, bogy a szeszes italok élvezete milyen púiban szenvedélyektől vakon egyik vagy má
val
tárta
be.
kártékony, rá kell vezetőink arra a tapasz, aik tagját testi épiégében megsérti, akkor na Andrássy gróf ujabb missiója.
— H á r o t l i i s 16-ike a s o m l y ó i t a n talatra, bogy vannak olyan módjai i* ai élve- ai eredmény fölölt hallassa krokodilus köny
Andrássy gróf tegnap tObb politr intésetekben. Lapunk nult ezáaiában a márnyeit, amikor segíteni már nem lehet, banem
zeteknek, amelyek a tömlöc* helyett a i
cselekedetekhez vezetnek, a romlás helyett er- igyekezzék azokat a forrásokat megapasztani, kuaaal tanácskozott; estefelé meglátogat- cziua 15-ikí ünnepélyekről irt kösleaiéoyflnkben
iák őt budai palotájában Széli, Darányi, említés lelt téve arról ia, hogy a somlyói fóamelyekből a bttn fakad.
kölcii épülést szereznek.

Legújabb.

Mározius 22.
gymnasium ifjúsága zászló alatt vett r é m a
Csíkszeredában lefolyt nagyszabású linuepélyen.
Mivel ei idő rövidsége miatt bővebben mull
asiimuukban ez ünnepélyekről meg nem emlékezhettünk, mint utólagosan helyén valónak
tartjuk legalább rövidesen fulemliteui, hogy a
somlyói kettős tauintézet önképző körei a Imiin
tejetekben in ugyanaz nap ifjúi lelkesedéssel aienleltek ünnepélyt a nevezetes évforduló emlékére.
A kópezde ifjúsága délelőtt, a ÍIYNUI.isiuin tanulói
pedig délután programmszerü felolvasásokkal,
ánek. Biavalatokkal és zenedarabokkal rótták le
a hazaflaa megemlékezés adóját a lanártestületek ée több érdeklődi jeleulétében,

Halalos baleset. Sándor Elek gyergyói
székely gazda lovaival fát hozott az erdőből.
A lágytól lelengedell siko* talajon azonban a
lovalt elcsúsztak s e miatt annyira megbokrosodlak. hogy váglaluí ke/delták, miközben gaz
dijuk oly szerencsétlenül M P I I közéjük, hogy
életveszélyes sebeket szenvedett, melyek követ
kezléb-w 2 nap múlva halálát lelt»*.

— A képviselő választási jogosultságra alapul ssolgaló tiszta jövedelem.
Az 1848. évi II. erdélyi i.-cz., illetve az 1876.
évi VII. t.-c/. alapján az 1906. évi képviselő
választási névjegyzék kiigazításánál a lelvételre
jogosító kataa/.teri ttszu jövedelmeket a belügyminisztei 70 frl. 41 kr., 66 írt.
kr. éa
61 fii. 01 kr. bau állapította meg. Igényjogosult** l-liát a választási névjegyzékbe való fel
vétel ie tartoznak eme tiszta jövedelmeknek megfelelő adót kininlHtni.
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Dr. Bocskor Béla 6 kor., Szopoa Domokos pezi: szükségesnek tartjok ax alanti tájékozást Ide
1 K. 30 f„ Orbán Gáspár 1 K. Siket Piktor 60 f. I k t a t n i : Mindcu talál, valamint hatóságilag elhatöbben, kiknek nevét a nagy tolongásban meg- g y o t t á n y l l y á u l t o t t gyermeknek igéuye van állami
tudni nem sikeralt 4 kor. 86 flll. Ösazea be- gyermekmenhelybe való felvételre, akinek eltartásra
vétel tehát 214 korona 74 fill. Kiadás 49 kor. és nevelésre köteles és képes hozzá tartozói nlgcseTiszta jövedelem 166 korona 74 fill.. mely nek és akinek eltartásáról és neveléséről a rokonok,
összeg a Madéfalvi emlék oszlop intéző bizott jótevők, jótékonymtézetek kellően nem gondoskodságnak átadatott, a hazafias Ünnepély tehát nak. Az elhagyottá nyilvánítás végloges megállapíanyagilag is igen szépt-n sikerült, mi Csík tása a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Árvaszéki
szereda város közönségének hazafias voltát bi intézkedés előtt a község, illetve város, az elhagyottzonyilja. Fogad|ák ngy az adakozók, valamint nak mutatkozó gyermeket k ü l d é s mindaddig gondomindazok, kik az estély sikerét közreműködé- zásába taJtant, aniig a uienhely kötelékébe fel nein
sekéi bizto«ilották a rendező bizottság haza- vétetik. A luenhi-ly pénziára az elhagyottá nyilvánífias báláját.
tott gyermek gondozási diját a meuliclybc felvétel

— JutalomdiJak

községi és kör-

jegyzők részére. A kisbirtokosok országos
földhitelintézete oly községi és kör|egyzök jutalmazására, a kik községük gazdasági felvirágzása körül, — nevezetesen: talajmivelés,
növénytermelés, kaszálók, legelők és erdők
gondozása, gyöinülcstenyészlés, állattenyésztés,
tejgazdaság, méhtenyésztés elóbbviMénél eredményes működési fejtettek ki egy 500, két
300 és kél 200 koronás jntalomdijat bocsátott
a (őldinivelési luiuiszler rendelkezésére. E'.en
julslotndijakra a magyarországi községi és körjegyzők központi egyesülete pulyázaii hirdetményt bocsátván ki, azon jegyzők, kik azoklim
igény|ogo*niti4g<it tartanak, hiteles adatokkal
MlZerelt, béljvginenles pilyázati kelésüket ez

évi május hó 31 ig az elöl említett egyesület
lőjegyzöje (Jszkay Bálinthoz Mezőtúrra a vármegye alispánja utján beküldhetik.

napjáig a községnek visszatéríti. A felvétel körttli
eljárás a következő : Az összes közigazgatási hatóságok (hatósági közegek) kötelesek azonnal bejelenteni
az árvaszéknek, a főszolgabírónak, polgármesternek,
ha tuAomásokra jut, hogy valamely 13 éven alóli
gyermeknek életfenntartása és nevelése anyagi eszközök hiáii biztosítva nincs. Községekben a szülő,
vagy gyám. vagy nevelő szülő az elöljárósághoz
fordul és öli gyermeknek sitrgus felvételét kért.
Városban cz a jelentés megtehető a renJórkapitáuyi
hivatalnál, közgyáuiuál megyei és városi árvaszékLél, főszolgablráknál vagy pedig a polgármesternél,
mely hatóságok sQrgös esetekben a gyermeknek az
állmni gyermekmenhelybe történő azonnali beutalása
iránt intézkedhetnek, MnluszthataLliiuul, sürgős esetben, ha a gyermek létérdeke megköveteli és a hatósági intézhidést bevárni nem lehel, u gyermekei
közvetlenül az állami gyermekmenhelybe lehet be*
hozol, hol az igazgató főorvosnak intézkedésére a
gyermek ideiglenesen azonnal felvétetik, mely esetben az elhagyottá nyilvánítás iránti eljárást az illetékes árvaszéknél az állami gyermekmenhely- iudilja
meg. Ott, hol ti távolsági viszonyok, az időjárás, a
gyermek egészségi állapota, vagy egyéb körülmények u gyermeknek n menhelybe szállítását meg nem
engednék, a gyermek az igazgató főorvos előzetes
ngedélye alapján a menhely rendszeresített telepén
is felvehető ós elhelyezhető. Különben u menhely
gondnoksága akár személyes, akár írásbeli megkeresésre készséggel ad minden részletre kiterjedő felvilágosítást.

12. mim.
zett, amelyre ezennel 1906. éri április hó
15-éa záróra határidővel pályázatot hirdet.
Pályázhatnak a marosvásárhelyi kereskedelmi
és ipat kamara területén illetékes kézmű iparosok. A pályázati kérésben a folyamodó lakhelye, családi és vagyoni viszonyai, foglalkozása, előképzettsége, nyelvismeretei, erkölcsi
magaviselete, esetleges taoálmányai, az általa
esetleg elnyert kitüntetések éa végül ai ösztöndíj eloyetése esetén teendő utazás iránya részletesei! megjeiölendSk és lehetőleg hiteles okmányokkal igazolandók. valamint az is, vájjon
az illető katona kötelezettségének eleget tett t
már, vajjou biztosítva van-e előre is eg;
megfelelő külföldi gyárban vagy műhelyben való
alkalmaztatása, esetleg valamely küllöidi szakiskolába leendő felvétele. Az illetőnek kötelezettséget kell vállalnia ax iránt, hogy at öaztóndij különbeni visszafizetésének terhe alatt
vissza Ing térni hazájába és külföldön szeriett
ismereteit itt lógja értékesíteni. Azok, akik
katonai kötelezettségüknek még nem tettek
elegei, vagy az alól még felmentve nincaenek,
az ösztöndíjra nem számiihatnak. A kiskorúakért atyjuk vagy gyámjuknak kell kezességet
vállalniok a térti kötelezeltaég betartása tekintetében. A batáridőn tnl beérkezett folyamodások nem vételnekfigyelembe. Marosvásárhelyt, 1906. lebrnár 28.

— Hasi iparozikkek előállításának

támogatása. A földmivelési miniszter 20.000
— Uj körjegyző. A csikszentmárloii —
korúnál bocsátott a székelylöldi kirendeltség
csckefaivi jegyzői kűrben Csiszér Károlynak já
rendelkezésére gazdasági házi-ipari czikkek berási számvevővé történt kiuevezése folytán üreszerzésére, a mely ntasitolla Kiss Ernő főer— A nevelési pénztárak kamatai- sedésben volt körjegyzői állás a napokbau tol*
déazt, hogy a vármegyei gazdaaági egyesületnak leszállitása. A lÖrvé»)hatósági bizott- tolult be. Az állásra 6 pályázott kérés Bdatolt
tel érintkezésbe lépve állapítsa meg. hogy várságnak mull évi deczemrer havi gyűlésében be, kik közül jelöltettek : Márton Benedek,
megyénk területén hol volnának beszerezhetik
hozott azon határozatát, melyben a nevelési köl- Booskor Béla és Elles MJzes. Megválasztatott
oly gazdasági házi-ipari lárgyak, melyek után
csönpénzlárnál kezelt alapok tőkepénzeinek ka egyhangúlag Élles Móses, ki a helyettesítéssel
— Katonai magyar állami alapit- a fogyasztásban is tömeges kereset mutatkomatlába 1005. január 1 -tol kezdődő joghatály- is meg volt bízva.
ványi helyek betöltese. A hadsereg katonai zik. I£zen czikkek mindegyikéből egy-egy minta
lyal 6°/o ról ideiglenesen ftu/o ia leszállitlatott,
- A kör- és községi jegyzők fize- nevelő és képzó intézeteiben magyar honos if- lenne beszerezendő a beszerzési ár, hely éi
a kBIc-önök kiadására )ogositnttak pedig uta- tés pótléka. A jegyzői, valamint a segéd- jak részére feuniartott, s az 1905/6. tanév kez- mennyiség megjelölésével s az a maroavásársíttattak, hogy azon ingatlanokra, melyeknek legyzúi illetmények szabályozásáról szóló 11)04. detén betöltendő kincstári, magyar állatni ala helyi kirendeltségnek beküldendő.
közforgalmú értékél közvetlenül ismerik, ezen évi XI. t.-cz. értelmében a jegyzők és segéd- pilványi, magán alapítványi és fizetéses helyekre
— A csiktusnádl esikimó. Tusnád
érték leleréaze erejéig nj ujtsansk kölcsönt, jegyzők illetményei kiegészítésére s/ilkséges a pályázat a honvédelmi miriszter által kiíratott.
eddig «sak fürdőjéről volt európai hírű, ezután
belügyminiszter jová hagyta.
összegeket, melyek az állampénztárból fedez- A betöltendő helyek száma 154, melyből esik egy másik világra szóló nevezetességét fogják
— Elszámolás. A márczius 15 én este deltiek, a belügyminiszter az 11104. évre meg- 47 hely a bécsújhelyi Terézia katonai akadémia emlegetui: u. i. itt szülelett a csiktusnádi esza madéfalvi emlék javára rendezett hazafias állapította s az adóhivatalnál folyóvá is tette, és a mödlingi katouai műszaki akadóulia 1. év- kimó. A napokban ugy a fővárosi, mint a viünnepélyen a következő belépő di|akat fizették Az állampénztárbólfizetendő illetmény többletek folyamára, lu7 boly a katona alreál iskolákra,
déki lapokat is bejárta az a bir, hogy Losonle: Ftilö|i Lapu. dr. Kilép Sándor, Merza Já- egyénrnkint a következők : Balázs; La|os kászonvalamint igen csekély számban a mürisch-weisz ezon letartóztatlak egy György Anua nevt
nos, Jakab József. Jakab János 2—2 korona,
Íf|, Uajoód József 1 korona, Hajnód Sándor altizi jegyzőnek 726 kor. 66 fillér, Szaniszló kirobeni katonai fóraáliskoláia. A katonai aka- eaiklusnádi illetőségi leányt, aki 42 hosszú
90 fillér, Hajnód János 70 fillér, Hajnód Ke- Kálmán kászonujfalvi jegyzőnek 460 korona, démiákban betöltendő 47 hely köifil '21 kinea- esztendő alatt is csak 80 czentiméter magasrencz, Székely Károly 80—80 fillér, Sprencz Lőrinci János kozmási jegyzőnek 3&5 korona, tári (a közüaliadügyi tárczából) hely, 21 magyar ságig tudta felvinni. Ez még nem lett volna
Hngó, Simó Gerő 2—2 korona, Albert Tihoiczué. Albert Béniám ca kszentkirályi jegyzőnek 880
állami alapítványi hely, 5. részben fizetéses éa bűne, de nagyobb volt az, hogy bárom szélBokros Eudréné 1 — I korona, Szabó Piroska,
Szopós Albert 2—2 korona. Bakó N, Jancsó korona, Ferenczi Béla ln«nádi jegyzőnek 520 félflietéses, részben pedig magán alapítványi hámos befolyása alatt és segiuégével eazklmoaIstván, ifj. Balicz Ignárz, Karda Béla 1 — 1 kor.,korona, Ru-iz Santa János gyimesbükki jegyző- hely. A katouai reáliakolákban betölteudó 107 dit játszott. Ugy gondolkozott .legyek eszkimó,
Lm Sándor 60 fillér, Élthes Zsigmondoé 4 kor., nek 680 korona, Dániel József szentdomokosi hely közül : 56 kiucstári, 35 magyar állami ka már kicaike vagyok.' És eszkimó lelt, sokan
Csipkés Árpádné I korona. Pap Géza 1 kor. jegyzőnek 680 korona, Györpál Árpád szentalapítványi, III részben fizetéses és félllietéseB, megbámulták és a szélhámosak sokat bevettek
20 flll. Pliur Alajos 2 korona, dr. Márton
László 4 kor., Veress Lajos, Katona János tlomokosi segédjegyzőnek 500 korona, Vass részbeu pedig magán alapítványi hely. Kincstári a látogatóktól. De hogyne is bámulták volna,
korona. Dóczy József, Márton Iguácz, János szenttamási jegyzőnek 740 koroua, Pá'ffy helyekre csak is tényleges kalonai szolgálatban mikor kisrői mindenütt azt híresztelték, hogy
Usiby N.-né l - l korona, Zsigmond őrmester András várdollalvi jegyzőnek 166 kor. 6U fillér, álló, vagy a rokkantak állományához tartozó az ő eszkimójuk csak nyera halat és nyers
2 korona, Bartha lgnácz 5 korona. Ferencz Balog István gy.-ujfalvi jegyzőnek 480 korona, tiszteknek, katonai hiv.tiit!iio';»ku-tk, s altisztek hust eszik éa nyáron jégveremben kell tartaniok,
Károly, 1 kor., Győry Gyöigy 20 flll., özv. Simon Endre várhegyi jegyzőnek 680 korona, nek, azután udvari és polgári állatni hivatalban mert a nagy meleget nem tudja kiállani. SzóOrbán Istvánná I kor., S/opus Anna 40 fillér. Urzicsiána János békási jegyzőnrk 613 korona,
lévőknek Hai bírnak igénynyel, a magyar állami val hamisítatlan eszkimó a javából. Losoncion
Nagy Gyula 4 kor.. László Péter 1 kor. 20fi i ,
Sáula Boi-bára, Csiszér Sándor, Várady Déues. 33 fillér, Csató Sándor borazéki jegyzőnek 480 alapítványi helyekre a magyar korona országai- a polgári leányiskola igazgatónője azonban a hói
Orbáu József. Bálint Ferenczné 1—1 korona, korona, Nyerges Gyula tölgyesi jegyzőnek 380 ban honossággal biró oly ifjak pályázhatnak, kik a társaság szintén látogatást tett nem volt
Hoiválh Jánosné 20 flll., Horváth János 40 fill., korona, Zöld Antal menasági segédjegyzőnek jó iskolai osztályzatot felmutatni képesek éB kik- hajlaudó elhiuui a kis törpe eszkimó voltát.
Kassai Sándor 2 korona, Kancz Ltszló, Jakabo- 156 korona. Csiszér Károly szentinártoni volt
nek atyái magukat ez országok érdekében bár- Faggatni kezdette éa hosszú faggatásának megvics Jenő 1 — 1 koiona, özv. Dragoy Liviusné
6 korona, Kaposy Gynla I kor., Koucz Károly jegyző és Beck Ferencz szenisimoui jegyzőnek mely irányban kitüntették és szerényebb auyagi volt az eredménye. A kia eszkimó — csodák2 korona, özv. Molnár Lászlóné I korona. Ko- 100—100 korona. Kénosi Géza remetei jegyző viszouyok között élnek. A kellőleg felszerelt fo- csodája — magyarul kezdeti beszélni. A rendőrvács Antal 2 korona, Kiló Károlyné, Nagy nek 480 korona, Éltea Mózes tusnádi, Baricz lyamodványok illetékes hatóságok utján, vagy séghez is eljutott a hallatlan esemény, a mely
Berta 1 — 1 korona, Merzá Rezső 2 korona, Dénes alfalvi, Kovács Ferencz ditrói. Várleréz közvetlenéi folyó évi május 15-ig nyújtandók be aztán az egész társaságot letartóztatta. A
Ftló Károly 1 korona. Gáspár Józset 46 fillér, Jakab remetei, Portik Lajos gy.-ojfalvi, Magda a honvédelmi miniszterhez. Az erre vonatkozó rendőrségen az áleszkimó rendre elbeszélte as
Dávid Elek ifi., özv. ÉUhes J kahné 1 —I kor., János békási, Tamás Márton tölgyesi segédfeltételek minden szolgabiroságuál betekinthetik. élete történetét és kérte, hogy szabadítsák meg
dr. TaBber József 4 korona, Bíró József Delne
40 fill., dr. Szántó Sama 5 korona, László jegyzőknek 400—400 korona, Tompos Károly, Tájékozásul megjegyezzük, hogy az alreál isko kísérőitől, mert kegyellen módon bánnak vele.
Géza leánya Ibolyka 60fillér, dr. IUH-CS János csicsói jegyzőnek 4li4 korona 66 fillér. Kovács Iák 1. évfolyamába. 10—12 évea 4—5 elemi így lörlént, hogy a szélhámosokat a rendőrség
1 kor., Józsa ügyvédjelölt 2 kor., Albert Ödön Béla mindszenti jegyzőnek 750 kor. 25 fillér, osztályt, a III. évfolyamába 12—14 éveB vala- Illetőségi helyükre tolooczollalta. a kis törpét
3 kor., Hajnód lgnácz 2 kor., dr. Nagy Béni Jánosi József segédjegyzó régiére 314 korona, mely reáliskola, vagy gymnasium 2, osztályát, pedig a városi közkórházba helyezte el.
4 korona. Kozma látván, özv. Kiszner Józsefné, 1» fillér, Mánya Antal rákosi jegyzőuek 720 a IV. évfolyamába 13—15 éves 3 osztályt vég
— A tejadó. A múltkor megemlékezBokros Endre, Norotni Mariska 2—2 korona, korona 20 fillér, Lörincz Vilmos állal vi jegyzőzetl. a főreáliskola Il-ik évfolyamába
15—17 tünk volt erről az újfajta adóról, de ugy látLászló József 50 fillér, Divid Péter, Aponyi
Károly 1—1 korona, Nn/idsán N. 60 fillér, nek 468 kor. 90 fillér, Zttnreczki Báliul ililró évea, valamely alreáliskola vagy gymnasium 5-ik szik, hogy hiába. Most is szedik a városunkba
Sznotes sónagyárss, Kovács András a. lelkész jegyzőnek 66 korona 66 fillér, Csaló Józset osztályét, a lil ik évfolyamába 16—18 éves 6 jövő tejes asszonyoktól a naponkinti 4 fillér
1—1 korona, Karda Gyula, Újfalvi László kilyénfalvi jegyzőnek 456 kor. 66 fillér, Ádái osztályt végzett éa a katouai akadémia I. évfo60—60 fillér, Dóczy Kálmán, Mus/baum Lajos Imre szárhegyi jegyzőnek 200 kor., Szabó lyamába 17—20 éves éa 8 oaztályt végzett if- lejadót. Ha jól tudjuk Csíkszereda város ebben
a tekintetben úttörő. Ki hallotta volna, hogy
1—1 korona, özv. Boutleld Féluné 2 korona,
dr. Csiky Józsefné 1 korona, Welmann Samu, János gyimesközépioki jegyzőnek fellllggeaztése jak vétetnek fel. A katonai alreáliskolák első valahol a világon ilyen adó is léteznék ? Nem
Ábrahámné 2—9 korona, Kőrössy Géza 1 kor., miatt illetmény nem lett megállapítva, Tőzsér évfolyamába pályázók a felvételi vizsgát anya- értjük. Miért rosszabbak itt az emberek, mint
Král János 2 korona, Botár Béni 1 korona, jóula, Szabó János és Laczkó I.tván segéd- nyelvükön ia letehetik, a III. és lV-ik évfolya- máshol; miért eszünk mi drágább tejet, mint
dr. Daradics Fél i 2 kor., Jakabovics N., Vákár jegyzőknek pedig azért nem, mert nem lelt iga- uiára pályázók a megszabott vizegát magyar*
más városbeliek ? Elég mindenféle adót, pótadót
Lajos 1 —I kor:, Hosszú Pista, dr. Vámos N., zolva, hogy élethossziglan lettek Volna választva.
nyelven ia letehetik, de ezen pályázóknak any- fizetünk most is; kár még ezzel is terhelni
dr. Fodor Antal 2—2 korona, Pál Gábor ifj.
1 kor., Gajzágó Gerő 2 kor., dr. Györgypál A fennebhiekbei képest a megállapított állam- nyi-a bírtiiok kell a uéiuetuyelvet, hogy az elő- amúgy is roakadozó vállunkat. Találjaaak ki
Domokos 6 kor., Szopós László 50fillér, Dávid segély összege 16789 korona 61 fillért lesz.
adásokat haszonnal hallgatni képeaek lehessenek. valamit az intézők, hogy ez az adó v&iamiképen
István 30 fillér, Albert Gábor, Erőss József,
— Állami gyermekmenhelyek. A maros— Pályásat. A marosvásárhelyi keres- végleg megszűnjék, — Gondolkozzanak; nem
N. N. 1 — 1 kor., Birtha József 2 korona, Fe- vásárhelyi állami gyermekmenhely 1904. év IIOT.
renczy Sándor I kor., Gál Józset 6 korona, hí lö-áu megkezdette mDkSdését a ez Ideig 100 kedelmi ég iparkamara közhírré leszi, hogy a lehetne-e a tejadóból befolyó jövedelmet valami
dr. Veress Sándor, N. N.. Nagy Imrei—2 kor, olyan gyermeket volt fel kötelékébe, kik vagy telje- nagyméltósága keresk. m. kir. miniszter ur f. egyéb dologra, nem élélmi csikkre kivetendő
Lengyel Géza I koron*, Szopós Józael 60 fill, sen árvák, vagy sztUAlk nyomora folytán állainl évi február 13-án 63346/VII/904. sz. alatt a adóval biztosítani. A lejadó amúgy sem hajthat
Henter Gé/a 2 kor., Márton Gábor 1 kor., gondozásra szorulnak. Minthogy tudomásunkra junagy jövedelmet. Az ember majdnem gondolN. N. 10 fillér. Keresztes József 80 f., Jancsó tott, hogy e vármegye területen sok aa olyan gyer- külföldi ipari viszonyok tanulmányozása és az
Béla öo I., Tolna; Károly 3 K., Arnant Miksa mekek számj, akik kUlOnféle okoknál fogva éheznek oil tapasztaltak itthon értékesítése czéljábdl kozóba esik, hogy as annak beszedésével meg1 K., Neumann mérnök 1 K.. Sípos Ferencz
a kamara területére egy 600 koronáa kül- bízott alkalmazottak díjazására a naponkint
70 t , N. N. 16 f., Magyari Hermán 18 K., és u állami gyermekmenhelybe való felvételeknek földi tanulmányi iparos ösztöndíjat engedélye- befolyó jövedelem vájjon elégséges-e? Vájjon
akadályát a felvétel körüli eljárás hiánya miatt ké-
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Márczina 22.
nem OK; vagyunk-e ezzel is miut az egykori
pénicsinálA párnáit ember ? E/. is — már régebb
volt — régi négykrajciárosok csinálására ailla
• fej^t. A hamisítóit pént anyaga valódi jiré/.
volt, de ezért becsípték az alyaflt.
— Aztán mennyibe került egy ilarab
a égy kraiezároa elkészítése — kérdi litle a
vizsgáló birA.
A' biz a' — M-l az atyafi — belekéiflli
míg 81 krajezáromha is.

Szám : 2256—1905 tlkvi.

Árverési hirdetmény kivonat.

12. n é n i .

L A P O K

Felliivoni mindazon orvoa tudorokat,
kik ezen Állomást elnyerni oliajtjAk, Sz. 9 2 — 9 0 5 . r k .
liofjy az 188«, évi I. t - c z . 9. §-« értelmében eddijri — legnlább két évi ffyakorlatuknt igazold okmányokkal felazeCsíkszereda város tanácsánál folyó
relt kéreliiillket. ItozzAm legkésőbb folyA évi április 1-től főbb rendőri állás
év április hó IS"!!; «"t:>«l bizonyo- Üresedvén meg. pályázni kívánók felhísnbbnn nd|ák lie, mert a később bendotvatnak, hogy pályázati kéréaUket a rendörtnkot nem fogom figyelembe vei,ni
knpitányság iitján a város polgármesteréA vi'ilnsztáa
Csikkarczfalvén, hez folyó hó 26-ig adják be.
az 1905. év április hó 17-én d.
Csíkszereda, 1905. márczius 14-én.
6. 9 Órakor l'og mrgtHrlHlni és a
Kovács János,
nn-gvál«s7.ti>tt körorvos Állását nzonnal
2
h. rendőrkapitány.
ellogliilni tnrtozik.
••V.V.V.V , v . V , ' / , V / / / / . ' / / / / A V / 4 B
Felcsiki (őszolgabiró.
Csikszercdán, 1905. évi márczina lió
13 án.

Pályázati hirdetés.

A Csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy Pa|i
János csíkszeredai lakos végrrhsitalónak Bara
Jánosné s/ül. Bara Z-u«sá[ioa végrehajtást
szenvedő elleni «00 korona tőkekövetelés és
járolékai iránti végiehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék területén levő Csik— Fontos Amerikába utazóinak ! .zentdnmokos község halálán fekvő a esikA roagţar kormány az Amerikába való nlazA*l szeli tdomokosi 50« »z. lik vb-n A - r I. rsz.
•ost mir Brémán át i9 megengedte. Filmén 734.. 735. Iirsz. a kertre és belsőségre 322
korona, 2. rsz. 715. hmr. a kertre 6 korona,
át Amerikába szóló ni levelek mii-l már Bré- 3. iaz. 748. hrsz. keilre 3
na, 4. rsz.
Dán át ia érvényraek, ba az illet» Mas egy 1139. Iirez. a szántóra 8 korona, 5. rs/. 1789.
braz. a szántóra 1 korona. 6. rsz. 2011.,
Breman át szóló hajójegy bii tokában van. 2012. hrsz. szánlóra 10 korona. 7. rsz. 2387.
Aki Brémán át akar nlazni, annak okvetlenül hrsz. a szántóra 7 korona, 8. rsz. 2520. hrsz.
Becze Imre, M i n l o g y h é t terii k i t ű n ő m i n o s é g i i
kell ultluHiril 20 kuninál előre Bremire c-lö- szántóra 7 korona, 10. rs'. 3196.. 3497. hrsz.
szántóra 10 korona, 14. rsz 8328. hrsz szán (1 —3).
főszolgabíró.
legnek beküldenie, nme rügtün megkttldeiik a tóra 10 korona, 15. rsz. 8833. hrsz. a szánkerti széna alku szerint egészben,
hajójegy Jórgészségt és munkaképes mnnká tóra 18 korona, 17, rsz. 8'.i05 hrsz. a szánv a g y i n é l o r n i á z s á n k i n t 10 k o r o n á tóra 7 korona. 18. rsz. 9307. hrsz. a szánaok, akik ai amerikai rendeltetési belyig szóló tóra 8 korona. 19. rsz. 9327. hr«z. a szánban. Tusnád községben Imre L a j o s
vasnii jegyet kifizették éj azonkívül még 50 tóra 5 korona, 20. rsz. »541 . 9542. hrsz. a
7 ko'nna. 21. rsz. ü7ufl. Itrsz. a kél darab — lehetőleg lipizzai vérÜ
kiírónál készpénzben leluiwatni lii'lnak, Ame- szántóra
Z Z = I
birtokosnál.
~
szántóra 3 korona. 23 rsz. 10019 hrsz. a belrikában bebocsátást nyernek. Akinek baráljai sőségre 320 korona, 94. rsz. 1021.3 , 10214..
vannak Amerikában, hozza magával azok r./i• 10219. hrsz. szántóra 20 korona, 26. rsz.
11228. hr-/. a szánlóra 4 korona. 27. raz.
mril, Szembetegek vagy egyéb lesti fosjHlkn- 11875. Iirs/. a szántóra 4 korona. 28. rsz. A nngyság. szili és ár nu-gjelölénével rrzásban szenvedők, 60 évnél idősebb személyek IlíM'J, l-'l.íO. hrsz. a kaszálóra és szántói a lesitéa ki'-re.tik a csikszeredai állatni fiildtelenségek
27 korona, 29, rsz. 13-HS. hrsz. a kaszálóra
iiij vesiskoia igazgatóságához.
vagy nlyanok, akik valamely Amerikában levii 147 korona, 30. rsz. 13161 hrsz. a kaszálóra
arra kényszeritették n posztógyárosokat, hogy
(
1
3
)
gyárral szerződést kötöttek, mely s/.»iillt »11 II korona. 31 rsz. 13537 2. Iirsz a kas/álAm
felhatalmazol! áraikat minisein azokat bizonytalan fizetőknek hitelezzék inkább letemes
bizonyos meglialáriiziill béréil dolgoznak, Ame- 53 korona 32. rsz. 13784. Itrsz. a legeidre 21
korona. 33. rs/. 14320. iiisz. legelőre 2 ko
áreiieedménynyel készpénzfizetés ellenében a
rikából vi«szauta*iltatiiak. IUlihorhan VHIHIII UI, róna, 34. rsz. 14514. hrsz a legelőve 15 ko- »06 szám, 1903.
közönség lendelkezésére bocsássák. Ezen
rona,
35.
rsz.
14"iö2.
hrsz.
a
szántói*
12
ko
Bremaben minden kivándorló megvlzsnáltaiik,
akczió keresztülvitelére az
rona. 36. rsz. 145S1). hrsz. a kaszáló'» 17 komindenki tehát, a ki Bremaben hajóra felszáll, rona, 37. rsz. UiilO. hisz. a kaszálóra 17 koAlalii't. kiküldött bir. végrehajtó ezennel Országos Posztókiviteli Áruház
rona, 38. rsz. 14614. hrsz. a kaszálóra 24 kn
előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer.
Budapest, VII.. Botteoblller-utoaa 4/B.
roii a. 3». rsz. 15193., 15194. hisz. szántóra 8 közhírré leszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény— A. kiadóhivatal üzoueta. A. K. korona, 40. rsz 16646. Iirs/.. szántóra, kaszá- széknek 1904. évi 8502. pole. sz végzése Inly- vAllalkozmt. Vidékre szélköld nlánvéltel egy
lóra 22 koiona, 41 rsz. 1668Ö. Itrsz. szántóra tán llsrtlia Ignácz ügyvéd által képviselt Diniény férfi-öllonyre 3 méter finom fekete, sötétkék,
Nagyenyed. Előfizetése 1904. deczemlier »1 én 3 korona, 42. r-z. 16938. hrsz. legelőre 4 koGyölgy végrehajtató részére Pálsa Sándor szürke vagy barna posztót vagy kamgarnt,
rona
kidáltási árban és pedig az 1H81. LX.
járt le.
I. cz. I5ü
értrfliuéiien nem csak végrehaj- csik-gyíni"si végrehajtást szenvedő ellen 485
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tást szenvedett, hanem a Bira J'izsef ilj. (mol- korona követelés s jár. erejéig e'rendelt ki
1
Ajánhuk,
hogy rendeljen; mert a készlel
nár)
kin
k
3
neje
Mihály
l)-ák
Dorottya,
elégítési
végrehujtíV
folytán
alperestől
lefoglalt
N Y I L T T K K.*)
llara Rozália, Uara .Márton és Bara Terézia és 623 koronára becsült ingóságokra a c-iksze- előreláthatólag nem tart sokáig, mintákat a
nagy
forgalom
miatt tietn kiiM.
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házliilalilonosok nevén álló járHinlóságokra is
és így az inualUnok egészére elrendelte és dai kir. járásbíróság 1904 évi V. 1274 sz.
Felhívás.
liozy a f'nnebli megnevezeti ingatlanok az végzésével a további eljárás elrendeltetvén,
A csíki vasul építkezési és élelmezési 1905. évi május hó 22-ik napján dél annak az alap és felülfoelaltalók követelése
társaság felszámolásával és ügy-in-k livábhi előtt 9 orakor (Isikszenid-uiiokos község há- rejéig is. a niennjiben azok kielégítési jogol
vitelével megbízott egyénekei, liliuláll ludonia. zánál iiogtarlandó nyilvános árverésen a meg nyerlek volna, végrehajtást szenvedő lakásán
sntik szerint a lulyanialba tett perek buíeie- állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. leendő megtartása haláridöfll 1905. é v i
zést nyerlek a felus/.taodó pénz maradt, a
marcsius hó 31. napján d. a. 4 órája
Árverezni szándékozók tartoznak az innyilvánosság eliítt felkérjük, hogy a végleges
gatlanok liecsárának 10",'0-Ar készpénzben, vagy kitttzetik. a mikor a bíróilag Moglelt ingók és
elszámolás czéljáhúl a részvényesekei mi-lűbk az I8H1 : LX. t.-cz. 42. §-ál>nn jelzett árfo- pedig: sertések stb. a leglöhbeligérőnek készhívják össze, vagy az elszámolás akadályai lyammal számilotl éa az I8tl. évi november pénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alnl
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisleri is elfognak adatni.
miután a nyilvánosság elölt közöljék.
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékCsikssépvui ressvenyeeelt. papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
Felhívatnak mindazok, kik az elárvere1881. LX. l.-cz. 170. § a értelmében a bánat- zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö*l L rovat amtl ko/lütti'kért felelősséget neui pénznek a biró-áüiiál t-lölegea elh lyezéséről ki vetelését megelőző kielégítéshez, jogot lartanak, ültessünk minden báiilnellé éa kerţ|«inkben
vállal
a S z e r k e s z t ő . álitotl szabályszerű elismervényt Atszolgállatn'.
a mennyiben részükre a foglalás korábban eszfőid- és homoktalajon.
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K-ll Csíkszeredán, 1905. évi márczÍDs bó közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőA szőlő liuxnnkkn ininUcufiU tnegterent s niu*
173—904. végrh. szám.
4-ik napján.
könyvből ki nem liinik, hogy elsőbségi jelenté- csen oly lui/., iiH*l> nck fiilu mellett n legcsekélyebb
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint
Koiuloütssul folncvellu-tő nem volna, exeuslvtl)
seiket az árverés megkeziléseig alnlirt kikSI
műs épnleiekiiok, kerteknek, kc rit esőknek stb. a
telekkönyvi hatóság.
Gecző Béla,
dőltnél írásban beadni, vagy pedig szóval be- legremekebb dísxe, nnélkfll, hogy legkevesebb lickir. törvényszéki bíró. jelenleni el ne mulasszák, mert különben csak lvv\ is elloglutuu az epyéhre liasmállvető részekAlolirl hirósági végrehajtó az 1881. évi LX.
ből- a legliáludutosftbb gyfiniölcs, mert minden
tcz. 102- § a értelmében ezennel közhírré teszi,
vételár fölöslegére fognak ntaltatni.
évben terem.
hogy a brassói kir. járásbíróság 1904. évi
Erre uxoiibnn uem inimleu szőlőfnj alkalmuk
Kelt Csíkszeredán, 1905. évi márczina hó (bár ininil kúszó természeti)), mert nag\'obbrésze
8p. 416 5 7. az, végzése következtében Dr. Szám 1004—905. ki.
hu incgnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem
Klezlia Ödfln brassói iigyvéil által képviselt
10 napján.
órt«'k el rredinényt eddig. Hol lugasnak alkalmas
Kájcsné Bogdán Blanka földvári lakos javára
Pályázati hirdetmény.
fujoknt iillettek, ttzok bőven ellátják bábukat nz
Keresztes Gyula,
Herzleld Uyula tnsnád-tdrdö és Fodor Mihály
egész szőlúérés idején n legkitüiiőbb muskatúly
lílr. bírósági vé^rrliujtó.
badapesii lakos ellen 1600 korona s járulékai
és más éilca KRÓlökkel.
Csikmegye felcsiki járáshoz tartozó,
ereiéig 1904. évi november hó 4 én és 1U04.
A íajok ismertetésére vonatkozó szincs fénydeczember 20-án loganato«itoll kielégilési vég. Szeiitdomokos, Dnlánbánya, Szcnltamás,
íiyonialu kutalogiiH bárkinek ingveo é^ bénnentvo
kühlelik meg, aki eziniét egv lcvclczö-lapoit turehajtás ltján lefoglalt és 1260 korona 40 fil- Jenőfalvn, Knrczlalvn, Dániaivá és Mndudatja. üorfajti sznlöohvánvok is még nagy inenvlérre becsült kAvelkezo ingóságok, u. m.: ven- rasközségekből Csikkarczfalva s/.éknyiségbeu knpliHtókr leszálfitott árakou. Borok csaellátolt kitűnő jófajta
déglői leiszerelés, nevezetesen, konyhai eszkö- helylyel iilnkitolt küzegészségi körben a
liidi íogynsztÚMru
.K) I. és feljebb olüsó árban és
u
zök, edények, boros és sitiin üvegek, poharak, körorvosi állomás lemondás folytán ÜrenL)i'lawure sima, Ültetéshez és ebből borminta.
evőeszközök, |iorcz»llan edények, abroszok,
ÉnnellGtt első s t i l M i M i Nagrtísra, (Bikanme.)
asztalkendők, ágynemű, teknő csebrek, borok sedésbe jötl, a arra ezennel pályázatot András Istvánnál Csikszentkirálvon. -J-M
és bordók »lb. nyilváuos árverésen eladatnak. nyílok,
E/.eu állomással 2000 korona évi
Mely árverésnek a csikszeniinártoui kir.
járásbíróság 1905. évi V. 102/1 számo vég- lizelés, 200 korona utiátnlány, természet
zése folytán 1600 kor. tökekövetelés, ennek ben lakás, látleletekért 2 korona, Csik1904. évi augusztus bó 1. napjától járó ö" 0 jenőfalváti és Karezlalván a halott kéniarczáoak, keblének, kezeiork alapos ápolAsára sobas^D baszó Aljon
kamatai, '.i'Vuvállódij és az eddig összesen
mist, mini avilághiia 1886. óta törv. védett
felmerüli bíróilag már megállapított kőlLségek léaéit pedig a inegállapitolt dijak járnak ;
KRIEOIVEIft-rélf
^
erejéig Tusnád-fürdőn a fedeti sérlatér helyi- továbbá a lálogaláai, valamint a kitrle
ségében leendő eszközlésére 1905 évi már- rlltetén létesített és létesítendő bánya és
csina ho 30-ik napjának delelőtti 0 ipartelepek egészségügyi teendőinek elláÓrája batáridőül kilüzelik éa ahhoz a venni tásáért járó dijak az orvoa és községek
szándékozók oly megjegyzéssel liivalaak meg. — illetve telepek között kötendő kUlön
hogy az érinteti ingóságok az 1861. évi LX.
t.-ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz- egyezség tárgyát képezendik ; figyelem
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség mel az e tekintetben megelőzőleg kelt
Ezen nagyszerű készítményt kiváló tulajdonságai miatt számosan
esetén becsáron alul is el fognak adatni.
szabályrendelet és jegyzőkönyvi határo
utánozzák,
okbél
intem a n. í. k&z&nséget a silány utánzatoktól. — Kérjen mindig határozottan KME6NER-félét.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat zatban foglaltakra.
A
Crime
da
Marguerite
előnye, hogy mindennemű fém ás festő
•ások is le- és felülluglallatták s azokra kieléKöteles ezekkel szemben körorvos
anyag menten, tehát- teljesen ártalmatlan, Így éveken át haranálva
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
sem támadja D9g egéBBségét Ártalmullauaágát hatósági bisooyitváuy
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek saját fuvarán a kör községeit liavonkinl
igazolja.
egyszer beutazni, • akkor <i bejelentett
javára is elrendeltetik.
Eredeti nagytégely 4 kor. — Próbatégely 1 korona.
betegeket
ingyenes
gyógykezelésben
réKelt C.ikazentmárion, 1905. évi márszesíteni az e tekintetben alkotott szaezia* hő 12. napján.
Gondos látván, bályrendelet követelményeinek mindéBUDAPEST, VUL, KAMü-tér.
nehben való betartatása mellett.
kir. hlr, végrehajtó.
Diserét postai szétküldés naponta!
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