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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
SZVOBOD A JÓEBSV könyvkereskedése,
hová a lap szellemi részét llletó minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendőt.

Megjelenik a lap

• Inden i z e r o á n .

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R

ANTAL

Előfizetés! ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor
Nyílttéri csikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 filL-ért közöltetnek.
Ismeretlen ezégek hirdetési dija clórc tizeU-odó.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcxóldmn számíttatnak. _

POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
ÉS
TARSADALMI HETILAP.
Kéziratok nem
adatuak viasza.
ügyvéd.

Ausztria belátható időn belől egységes
A magyar faj végzete, mely négy- alább kívülről a két államnak az egyállammá konszolidálódjék, ha csak kQlső száz év óta megbénítja világtörténelmi séges megjelenés imponáló hatását kelerőszak kényszeritöleg fel nem lép, sót hivatását, I. Ferencz József uralkodása tik fel. Ezekhez görcsösen ragaszkod190«.
Két hatalmas ország üli ma ural- minden jel arra mutat, hogy közel ál- alatt nem ért ugyan véget, mégis bár nak még az egyik államnak nyomor ós
kodójának születése napját. Ausztria lunk a föderalisztikus államalakulathoz, uralkodása elején uralkodó és nemzet szenvedéshe való kergetése árán is.
császárja és Magyarország királya a a mely első lépés a további szétválásban. nem értette meg egymást, sőt mindkét
Mindnyájan tudjuk, hogy az milyen
Magyarország pedig ujult erővel tényező gyöngülésére nyilt ellenség csalódást okozott a magyar uemzet szimai napon hetvenhatéves lett. Nagy idő
egy ember életében még akkor is, ha tőr a történelmi jogok és fejlődés szár- gyanánt állott szemben egymással, tör- vében, keserűség, pauasz fakadt a nyoaz ember csendes foglalkozásban tölti nyain erejének, faji fölényének tudatá- ténelmi fejlődésünk nagy utat tett meg mán, mely hogy katasztrófába nem soel. Hát még akkor, ha ez időnek Orosz- ban állami életének teljessége felé. attól az időponttól, mikor a 67-iki ki- dorta, csuk a nemzet higgadtságának
lán részét, több mint 56 évet az ural- Ideálja: a szabad független Magyaror- egyezéssel az ellentétes törekvések lehet tulajdouitaní.
kodás kálváriája tette tartalmassá. Mert szág, melyet annál könnyebben és an- véget értek, a legutolsó napokig. Ekkor
Elmultak ismét a felkorbácsolt hulminek nevezhetnök egyébnek az agg nál hamarább meg fogunk valósítani, mégis oly kor .virradt ránk, a melyben lámok, a vihar bárcsak időlegesen elült,
uralkodó élete pályáját? Trónra lépé- mennél jobban bomlik Ausztria, s az uralkodó ha nem is állott nemzeti de a nemzet egy tanulsággal ismét telsétől a legutolsó időig oly sok és nagy mennél jobban közeledik gazdasági füg- munkánk mellé, de többé nem akadá- jesebb lett, hogy mindaddig nem fogjuk
lyozta faji öntudatunk, erőnk kifejlődé- teljes állami önállóságunkat kivívni, a
jelentőségű feladatokat kelle megolda- getlenségünk.
nia, oly sok szerencsétlenséget kellett
I. Ferencz József történelmi hiva- sét s a kiegyezésben nyert béke alap- mig nem lesz ahhoz elég erőnk. Az
elviselnie, a melyek ugy is mint embert tásának tragikuma a Habsbuigok tradi- ján lehetséges volt, hogy nemzetünknek apró csatározásban pedig e r ó D k e t ne
úgyis mint uralkodót a legnagyobbak ciónális politikájában rejlik, mely egye- már-már kétséges 9zupremáciáját helyre- fecséreljük cl, mert ha a Habsburgok
sorába emelték.
düli idvezitő elvnek csak az összbiro- állítsuk, gazdasági, kulturális életünket traliszlikus politikájukkal fel is hagytak
európai színvonalra emeljük, iparunkat azért még .uindig nem törődtek bele
Csoda-e, ha ez a viharedzett uralkodó dalom eszméjét ismerteti.
néha elvonul az országláa gondjai elöl
Az agg uralkodó e csalfa álomkép- jelentékeny versenytársává tegydk a abba a gondolatba, hogy csak Magyaraz enyhet, nyugalmat adó magány Uditó nek hatása alatt ugyancsak uralkodásá- a szomszédos, nyugodt fejlődésit nem- ország által szerezhetik vissza ősi birodalmuk hatalmát, hogy házuk hatalmákarjai közé ? Vájjon elhat-e oda az nak a kezdetén állott, a 07-iki kiegye- zetek iparának.
alattvalók tiszteletéből fakadt üdvözlés ? zés és koronázás történeti jelentőségű
Még azt hittük, hogy teljesen meg hoz most csak egy ut vezet, a melyiVájjon ez az üdvözlés elég erős balzsam tényeivel, bár a viszonyok kényszerítő értettük egymást, hiszen több mint ne- ket Mátyás király követett.
lesz-e arra a sebre, a melyet országai hatása alatt eldobta azt magától, de gyed század alatt semmi sem zavarta
Az ünnepi hangulat örömet az az
szétváló törekvéseinek a látása okoz ? rossz tanácsadók miatt legutolsó időig meg ezt az egyetértést, azt gondoltuk, aggódás keseríti meg, vájjon be fog-e
Mi ugy gondoljuk, hogy a két állam sem emelkedhetett fel a történelmi hogy uralkodó és nemzet vágyai és tö- ez következni, vagy a magyar nemzet
belső és külső viszonyaiban legutóbb hivatásnak arra a magas látókörére, a rekvései között nem lehet elleutétet uralkodója segítő karja nélkül lesz kénybeállott fordulatok éppen nem alkalma- melyik a magyar nemzeti törekvések támasztani, hogy a magyar nemzet ha- telen teljes állami függetlenségét kisak arra, hogy életének utolsó éveit a érvényesülését a maga hatalmi forrásai gyományos királyhüséget soha kétségbe vívni ?
jól végzett munka boldogitó és meg tágítására képes felhasználni, s ismerve nem vonják ellenségeink, de a legutóbbi
A tejszövetkezetekröl.
nyugtató tudatával aranyozzák be. Az a birodalmi eszmének még mindig ha harcok újból meggyőztek, hogy reméIrta : KOVÁOB Jósaef oki. gtizdn.
az ország, meiy szivéhez közelebb áll, tása alatt álló udvari köröknek és a nyünk legalább is igen vérmes volt, s
(Folylfttás.)
a melyhez magát ó is mint polgár hozzá- nemzetünkben folyton a rebellis ma- hogyha az udvari körökben az egyséA "Vaj készítés tökéletes csak a fölözi)
tartozónak érzi, a züllés utján van. A gyart kereső irántunk ellenséges indu- ges állam tanát nyíltan nem is hangozgépek utján lehet, mert nemcsak hogy jól elfaji törekvések bár nem forradalmi alak- latu idegen tanácsadóknak a befolyá tatják, még sein mondtuk le arról, hogy választja a lejzsirt a savótól, hanem az igy
sát,
azt
önként
belátható
időn
nem
is
a
két
birodalom
között
fennálló
uzokat
ban, de annál következetesebben érvékészült vaj tartósabb is lesz, mint a házilag
az egységes kapcsokat, a melyek leg- készített. Nem avasodik, nem romlik meg oly
nyesének a megakadályozzák, hogy remélhető, hogy bekövetkezzék.

A király születése napján.

ségei között. Bár óriási hanyatlásnak indult zal, vigau csevegve lépdesett az üde pázsiton föltalálta Kvikéjét s boldoggá lesz az emberi
s az adósságok egyre nőttek, gyarapodtak. Kok egy éltesebb növel, a ki édes anyjának vagy kebel is .
betelik boldogsággal a fiatal
birtokrész dobra is került már régen.
nagynénjének látszott. — A lányka szép volt. v is.
— Kisasszony ! üdvözlöm kegyedet .
X/. erdők egyrésze is még a KadosváryTizenhat-tizenhét évesnek tetszett. Szende, kék
A változó világ.
szemekkel, piros ajkakkal s dus hajfonattal, Ugyan nem találja uualmasnak egymagában
családé
volt.
Szép
fenyveserdúk
egy
tagban
— Irta: FOldaa Zoltán. a melyet a két vállon könnyedén átvetett tarka mulatni az erdő paradicsomában V Bocsásson
képezték a család ebbeli jussát
(Folytatás.)
meg, ha a véletlen meghozta nekem azt a
Kadosváry Etel egy napon ezt is szem- kendő enyhén szorított a hófehér nyakhoz.
Etel elbűvölten állott meg, szemközt a kedvet és örömet, hogy kegyeddel e helyen
Tényleg dr. Kadosváry Etel hadat üzent ügyre akarta venni és kiment az árnyas fenytalálkozom !
minden családi hábortnak és nem törődve a vesek közé széttekinteni. Ruganyos léptekkel bájos idegenkével; mig a lányka zavartan teA lányka csaknem ijedten tekintett hátra
vidék élő múmiáival, kék vére dacára ügy- haladt tova a bársonyos pázsiton, a melyen kintett rá, majd viszonozva Ktelnek önkénys a gyűjtött virágokat kihullatta apró kezecsvédi-irodát nyitott s okszerű gazdálkodáshoz még ott rezgett a reggeli harmat, habár a nap telén köszöntéséi, kísérőjével tovább ment.
Etel azt hitte, hogy álmodik. Mert álmai- kéi közül. Megriadt, mint a kis őzike, ha neszt
kezdett. — Az apja előbb csodálkozott, hitet- már félutját megtette a delelőig. Tarka lephall a pagonybau, a hol harmatos füvet szelenkedett, majd meg-meg ellenkezett, dühön- kék játszadozva szállotta'; egyik virágról a nak eszményképét vélte föltalálni az egyszerű
deget gyanútlan odaadással.
gött, átkozódott B végül is — belenyugodott másikra s a szorgalmas méhecskék is körül falusi lánykában. Nem tudta hogy 9 hogy nem ?
— Ah, Kadosváry ur, ön bókolni szokott
A fáma nem hallgatott. A pletyka-tele- zümmögték a bólogató virágkelyhcket. Az De érezte, hogy szive-lelke édesen vonaglik
fon folytonosan uj birre csilingelt. Egyszer örökzöld tülevelek sűrűségében hangos ma- s egész valóján végig reszket az ébredő sze- akkor is, a midőn bocsánatot kér? — mondá
azt jelentette, hogy Etel a parasztok jogi ügyei- dárdal csattogó trillákban dicsérte az alkotó relem kedves érzése. — Most még jobban ne- zavart mosolylyal a lányka, mi közben leakart
hajolni. De Etel, a kinek az udvariaskodáshoz
vel díjazásért koldusbotra vesződik. Máskor Istent Rejtett fészkeikben vadgalambok tur- vetett a napsugár, dalolt a madár s ugy ta- a lehullott virágok jó alkalmat szolgáltattak,
békoltak.
Minuen,
minden
tele
volt
élettel!
meg, hogy a törvényszéken hitvány dolgokat
lálta, hogy most már kezdi érteni a galambok megelőzte s a midőn azokat átadta, a picinyhallatlan humánus-érzéssel védelmez. Hogy A nagy természeti élt, mozgott, lélekzett... turbékolásának igéző értelmét. . .
kezecskét bizony meg ÍB csókolta.
Etelt elfogódás, az emberi léleknek a
palánkokat saját kezűleg is javítgat; fákat olS ne csodálkozzunk, hogy a lányka nem
togat, nemesit Egyáltalán felcsapott hétpró- természethez való ősvonzódása szállotta meg.
haragudott meg érte. Hiszen meg kell vallaSzeretett volna valami módon testvérebás parasztnak. — És ez érthetetlen. Annál is
Másnap megint kiment oda, a hol ked- nunk, hogy Etel csinos gyerek volt s a szende
inkább, mivel a világvárosok levegőjét szívta sülni a természettel, érteni a szellő suttogó
beszédét, a galamb turbékolását, a lombok vea epizódja volt. Várt és várt . . . Látnia tündérkének sem volt ám kőből a szivecshosszú esztendőkön keresztül.
kellett azt a kia leányt, regebeli tündérkét, a
De a fáma meglepőbb hírrel állott elő zörgésének titkos értelmét... A madár da- kinek szende, kék szemei vannak, piros az kéje.
A biza, a' lett a vége, hogy megszeretegy alkalommal, valami szerelmi viszonyról lolását. Ah, uz a vágy az emberi természetajka B a kinek dus fürtjeit tarka kendő szorítjaték egymást. No és mi van ebben ? Kacér
nek
az
elvesztett
édenkert
után
való
önkénregélt, a melyet polgárleánnyal kötött a neasszonyok I ne nevessetek 1 Tudjuk jól, hogy
mes úrfi. Ez aztán betöltötte a pletykák mé telen sóhajtozása, a természetbe való harmo- a márványfehér nyakhoz . . .
A mint megy, mendegél, csengő dalolást nem ez a (párfümös levegőjű) világ folyása,
nikus beilleszkedésnek ösztönszerű óhajtása,
regkelyhét
hall. Szétvonja a lombokat s a kis tisztásra de bocsássatok meg azokuak, a kik az eszHogyan történt, hogyan létesült ez a sze- a boldogság utáni kitörő vágyakozás I . .
ményiségnek — szerintetek — virágtalan meAmint elábrándozva, a hegyi ösvényen és a honnan a hangok erednek; mert itt volt zőire tévednek s hinni mernek a gyermek
relmi fiigy ?
•
haladt, egyszerre kedves hangok ütötték meg a lányka, a szende, kék szemű lányka a ki álmok igazaágában ! ..
A Kadosváryak birtoka volt még mindég füleit. Egy fordulat és bájos leánykát látott versenyt dalolt nz erdő madaraival.
Szép paradicsom I teljessé leszesz. Ádám
(Folyt, küv.)
a legnagyobb a vidék tekintélyesebb fekvő- maga előtt a ki kis kötényében virághalmaz
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Bor és sörcsarnok: Madame M. Löescher, azt hiszik — és a hirdetés alapján joggal — hogy
99-ben 90, ugyanakkor működésben volt 110.
Ez bevett a vajból 2 millió koronát s ezen Aronsohn Mela, Arnóti Edit, Fényes Ilonka. ezek fogják nekik a kívánt kölcsönt folyósítani.
Szerencsekerék, Báró Stengelné, Tóth Csakhamar az első beszélgetés vagy levélváltás
felül még maradt a lefölözött tej. 1902-ben
után megtudják azonban, hogy 6, csak közmáár 452-re szaporodott a számuk, jelenleg Licike, Szala Irma.
Gerbeaud Tusnádon: (cukrászat és vetíti az ügyletét, azaz a hitelt megszerzi, amelyegy pár százzal növekedett számuk, s mindannyi működik és pedig fényes eredmény- pezsgő) Dr Dolecskó Jánosné, Körőssy Sárika, ért oly rettentően magas jutalékot köt ki, hogy
ez a kölcsön veendő tőkének 15-20°/,-át teszi;
Bartók Margit, Tóth Pannika.
nyel.
Tőzsde (trafik): Prager Károlyné, Rethy ha a kölcsön vevő ebbe belemegy, akkor
Dánia 1 millió tehénből 850.000 szövetjön csak aztán a tutajdonképpeni üzletmegkökezeti kezelésben van s 3700 millió liter tej Sárika, Sacho Elise.
dolgozatik fel ezután. Maga Angolország 99Posta és virág: E.Wachmanné,Benedek tés, t. i. a péuzüzér az uzsoráshoz továbbítja
ben 340 millió kor. áru vajat vitt be, s hol Arthurné, Bochkor Erzsébet, Kovách Karola, az üzletet, illetve a klienst, a kit most ez
zsarol meg olykép hogy, állítólag 8»/o-nyi kavan még Németország s a többi államok szük- Wachman Lenke, Báró Stengl Alice.
séglete. Túltermeléstől nem félhetünk még az
Jegyárusítók : Bartók Margit, Incze Anna, mat mellett folyósítja a kölcsönt, mely azonönálló vámterület mellett sem. Csak a za fő a Kőrösy Sárika, Künnle Katus, Márkus Ibolyka, ban tényleg uzsora kamattá növi ki magát
termelésnél hogy jól termeljünk.
Réthy Sárika, Tóth Panna, Wachmann Lenke. Tudja mindenki, akinek ezekkel a hiénákkal
Csikmegye egy szövetkezettel szerepel a
A mulatság csak a hajnali órákban ért valaha dolga volt, mit jelent ez 8'/, '• Kz a
statisztikában,
de
még
működését
nem
kezdette
véget,
mikorra az ÖBBzes sátrak készlete ki- legtöbb esetben nem évi kamatot jelent, hanem
202 K
azon rövid időtartamra jár, a melyre az üzlet
meg, a szentdomokosi, mely ha működnék fogyott
marad törlesztésre
345 K. sok követőre találna.
Fosztogatás, zsarolás elő nem fordult, szól, ugy hógy a tényleg fizetett kamat a küminél többet dolgozunk fel, annál hamarább
Csík megyében a tejszövetkezetek alakí- minden jelenvolt csak örömmel gondol vissza lönböző czimek alatt leszámított tetemes költtérül meg a gép ára.
ségekkel együtt Bókkal magasabb évi kamattásánál követendő iránynak tartom, hogy azok a fényes sikerű kedélyes mulatságra.
Ezáltal nemcsak azt érjük el, hogy idő- megalakítása a központokban történjék legelső
Végül említsük még meg, hogy a mulat- lábnak felel meg. A költségek, ínformáczió
vel a gép is ingyen marad meg nekünk, ha- sorban, pl. Szereda és üyergyószentmiklós, ság tervezése, rendezésében, előkészítésében dij, nyugtabélyeg, okmánybélyeg, átiratáéi dij
nem mindenféle tekintetben jó és kifogástalan mert ezeknek lévén némi piacuk, meg van részt vettek és a bulTet részére hideg étele- és különféle czim alatt szerepelnek, ugy, hogy
vajat készíthetünk.
adva a mód, hogy ha állandóan nem is, de ket adományoztak a helybeli birtokosok közül a fiatal bank vagy állami tisztviselők, akik
Tulajdonképpen a szövetkezés a gépek- legalább kezdetben, mig a szövetkezet meg- a Báró BánlTy, Donogány, Kónya, Künnle, flatalBágnál és tapasztalatlanságuknál fogva
nek beszerzését célozza elsó sorban, mivel a találja állandó piacát, itt értékesítheti termé- Aronsohn, Prager és Temeaváry család hölgy amúgy is könnyen hajlanak az adósBágcsinálásra, a hitelközvetitó províziójával és a kölkis gazda részint nem Bzerezheti azt be, mert két, késóbb a vidékieknek központjává válik. tagjai.
nem állit annyi tejet eló, a mennyiért szükA rendező-bizottság végrehajtó közege csönvett összeg kamataival 20—30»/»-ot fizetI Folyt köv.)
séges volna azt beszerezni. Ezt csakis szövetDr. Safranek János volt, a ki mindig vala- nek és hogy ebbe mégis belemennek, ennek
kezés utján érhetjük el. Mit a házi kezelés
hányszor valamelyes apró-csepró félreértés, oka a fentebb említett tapasztalanság és könyFürdől élet.
mellett elveszít, ezt itt teljesen visszanyeri,
aprehenció, nézeteltérea (ami ilyen alkalmak- nyelmüségen kívül ezen üzérek csábító ajánlamegmarod az tiszta haszonnak s ha a tejet a Hangverseny, bél, baiár éa taltpin-finnepély kor kikerülhetetlen) mutatkozott a látóhatáron, tak is, akik a legvakitóbb hazugságokkal csalTasnádfürdön.
szövetkezet frissen értékesiti, nkkor is a kis
készséggel tartotta a hátát s müértó kézzel ják lépre tudatlan éa tapasztalatlan áldozatacazda egy állandó pénzforráshoz jut s ehez
Tusnádfiinló bírtokosságának hölgytagjai oszlatta el az esetleg tornyosuló fellegeket. ikat.
nem kel annyi befektetés, ha pedig sajttá dol- — Báró BánlTy Alhertné urnő elnöklete alatt,
Készséggel állott a rendezőség rendelA koronáját ennek a zsarolási szisztégozzuk fel, akkor még jobban értékesül, az — a folyó hó elején elhatározták, hogy a kezésére és segítségére Várkonyi István fürdő- mának azzal teszi rá a hitelközvetitó ur, hogy
egyedüli hátránya ennek, a mit a kis gazdák fürdő szépitési alap javára egy mulatságot igazgató, továbbá Kónya Vilmos, ki a sátrak a váltó lejáratok, amikor az adósnak rendszefelhoznak ellene, bogy a pénz sokáig fekszik rendeznek.
díszítésében buzgólkodott.
rint megint niuca pénze, hogy váltóját beváltbenne s igy későbbre jutnak a pénzükhöz,
A mulatság f. hó 11-én meg is tartatott
•
•
hassa, felkeresi áldozatát, és maga tanácsólja,
mintha frissen, vagy mint vajat értékesítenék. B oly minden várakozást fölülmúló fényes si•
hogy ezt nem kell okvetlenül kifizetni, mert
Még ki sem pihenhette a fürdőközönség hisz mire való a prolongáczió. A pénzközevtitő
A tejszövetkezet megalakulása ugy tör- kert ért el, bogy nagy mulasztás lenne, ha
ténik, hogy valamely köztekintélynek örvenüó itt a nyilvánosság előtt meg nem emlékeznénk a fentebb leirt nagysikerű ünnepség fáradal- rögtön felajánlja szolgálatait éa hajlandó a
gazda vezetése mellett összegyűlnek a gaz- róla. Meg kell emlékeznünk nem csak azért, mait, midón ismét a jótékonyság szolgálatába kölcsönt további 3 hóra meghosszabitani, ami
dák s bejegyzik a tehenek számát, ha legke- hogy lerójjuk elismerésünk adóját a fáradha- állván egy Bzépaégversenynyel egybekötött ujabbi üzletet eredményez. Az adós kénytelen
vesebb 150 tehén jegyezve van, akkor a szö- tatlan, buzgó rendezők és közreműködők ön- Tulipán-ünnepélyt segített közreműködésével megint a pénzadónak ugyanannyi kamatot és
vetkezet megalakulhat A tagok csak arra kö- zetlen fáradozása Iránt, hanem azért is, hogy fénycB diadalra.
közvetítőnek megint ugyanoly magas jutalékot
A budapesti tulipánkert egyesület f. hó fizetni és igy egy rókáról amelyet már egytelezik magukat, hogy a házi szükségleten minél szélesebb körben vegyen tudomást a
felül maradó tejet pontosan beszolgáltatják u közönség arról, hogy a társadalom és különö- 15-én Tusnádfürdón a székely iparpártoló egye- szer lenyúzott, ujabb bőrt huz le, vagyis ezt
szövetkezetnek, n költségek fedezésére — a sen a nők, diadalra tud és tudnak vinni min- sület javára tulipán-ünnepélyt rendezett, mely a prolongálást tţjabbi, az előbbitől teljesen fügbefektetésekre — hetenként egy koronát fi- den jó ügyet még nz üldözött, a magyar kor- mulatság ismét a jótékony sorompóiba állította getlen üzletnek minősíti, amiért neki ugyanzetnek, azután megválasztják az igazgatókat mányzati politikn által mindig semmibe vett Tusnádfűrdő hölgyeit. Érdekes látványt nynj- olyan nagy közvetítési dij jár. Láthatja mins a szükséges hivatalnokokat, cégjegyeztetik magyar fürdőkön is. Hadd Bzilárduljon meg tott a mint a román, Bőt osztrák-hölgyek is denki, milyen brillións üzlet a pénzközvetitéB
magukat s ezután megkezdik működésűket. minél jobban a közvéleményben a tudat, a válvetett buzgósággal versenyeztek a bazánk- és igy meg fogja a publikum érteni, hogy miért
A befektetéshez szükséges egy helyiség meggyőződés, hogy a magyar fürdók támoga- beliekkel a siker kivivásáért, mely ugy erkölcsi szaporodnak gombamódra nap—nap mellett az
jégpincével, ha sajtot készítünk, akkor külön tásával nemcsak a közegészség ügyének te- mint anyagitekíntetbenm inden várakozást felül- ily természetű irodák a fővárosban és miért
kell napilapoknak a hirdetések között ma már
még egy pince a sajt érlelésére, egy separator szünk szolgálatot, hanem e fürdők a magyar múlt.
Már a kora délutáni órákban 9zinültig egy teljesen specziólis felírású rovatot vezetni
köpülóvel, különféle tejes edények, tejvizsgáló közéletnek, minden jó és nemes célnak nagy
eszközök s irodai felszerelések. A befektetett jelentőségű tényezőivé válnának a társadalom megtelt a gyógy csarnok szépen feldíszített ily cím alatt: „Pénzkölcsönök*. Egy caömöri-uti
összeg 1500—2000 korona közt váltakozik, buzgalma által, ha a magyar kormányzati po- tágas táncterme, a melynek fenyőgalyakból közvetítő pl. már a hirdetéssel sem éri be, hakülönben ez a feldolgozott tej mennyiségétói litika azok fenntartása és fejlesztésében a tár- ízlésesen összerótt Bátraiban mozgalmas élet nem nyitott körleveleketlküld a pesti és vidéki
vette kezdetét. A Bátrakban szorgoskodó höl- banktisztviselőknek, amelyben diszkréten ajánl
is függ. Minél nagyobb naponkint feldolgozandó sadalom segítségére jönne.
Állításom bizonyítására fordított sorrend- gyek szinte belefáradtak a nagy munkába. pénz. Ezt nevezi aztán diszkrécziónak 1 Hogy
tej mennyisége, annak arányban a befektetések
is növekednek, különben ha a szövetkezet kellő ben adom a tudósítást. Először is nz anyagi Igen nagy forgalomnak örvendett a tombola, ezzel mennyire mozdítják ezek az urak eló a
garancia mellett alakult meg, a gyárosok ked- eredményről számolok be. A mulatság a nemes virág és dohánysátor, a pezsgős sátorban alig tisztviselők eladósodását, ehez nem kell bővebb
vezőfizetési föltételek mellett szerelik fel a cél javára 1500, azaz ezerötszáz koronát jöve- győzött töltögetni Románia egyik szépe a ma- magyarázat
szövetkezeti helyiséget a Bzflkséges kellékek- delmezett tisztán, a költségek leütése után. gyar pezsgőt tartalmazó palackokból, a képes
S minthogy azon pár tragikus kimeneAzt hiszem ezen ténynyel állitásom minden lapokat árusító posta-Bátor előtt pedig olyan telű eset, amelyet a közönBég a lapok utján
kel.
további
fejtegetés
nélkül
bizonyítva
van.
nagy
volt
a
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hogy
a
budapesti
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A szövetkezet helyes működése mellett
megtud, nem józanítja ki az embereket és
Rátérve magára a mulatságra : az három poşte restante osztálya méltán megirigyelhette évenkint számos fiatal ember kerül ily módon
csakhamar megérezzük annak áldásos hatását,
szaporodik a tehén létszám, az állatokat jobban részből állott. Hangverseny, bazár és tánc volna. De nem is csoda! itt adogatták el a a bűn lejtőjére (mert az utolsó staczió a börtakarmánnyozzák, s az egyes gazdák nemcsak alkották a programmot. A fürdő hatalmas bál- szépségversenyre érvényes szavazati levelező- tön vagy revolver), legfőbb ideje volna, hogy
a tejből, hanem a jó apa és anyaállatoktól is terme alig bírta befogadni az előkelő közön- lapokat éB ez a körülmény könnyen érthetővé az igazságügyminiszter a főváros területén vi
nagyobb összegeket vesznek be, s az eddig séget, mely élénk érdeklődéssel szemlélte az teszi, hogy több ezer szavazólap néhány perc rágzó és mamár vidékre is ikiterjedt,] amely
számba sem vett tejből nagyobb befektetések izléseBen, pazarul földíszített sátorokat, a me- alatt elkelt.
számos fiatal egszisztencziát tett erkölcsileg
Kezdődött a lapok cimzéBe, mindenki és anyagilag tönkre, tanulmányozná és módot
nélkül bevesz a szövetkezet 50—60000 koronát. lyekben kedves, mosolygó hölgyek árusitetták
a
pompás
ételeket,
italokat,
szivaroknt,
teát,
lázns sietséggel irta meg a maga szépének találna, hogy ezen, csak a zsebmetszéshez
Ezt nagyon könnyen kiszámíthatjuk, ha pl.
a szövetkezetbe be van jegyezve 500 telién, virágot levelező-lapokat stb. stb.
szóló lapokat. Lázas izgatottság és kíváncsi- hasonlítható üzérkedést valami módon eltörölje
Mielőtt a sátrakban az árusítás megkez- ság. Végre 10 óra kihirdetik az eredményt : a földszintről.
minden tehénre 1000 liter tejet számítva, évenkint értékesít a szövetkezet 500000 Uter tejet. dődött volna, hangverseny volt, melyben Dr. legtöbb szavazatot kapott 5 hölgy sorrendben
Gondos fólözésmellett 100 liter téjből lesz Szász Izsákné, Einhorn Hansi és H. Papp a következő: Szász Margit, Rézerné Emma,
4'/i kgr. vaj. Összesen 22500 kgr. vaj á) 2 Irinuska úrhölgyek egy-egy soló énekszámmal, Fényes Ida, Patek Adrienne és Einhorn Hanzi
KÜLÖNFÉLÉK.
kor. 45000 korona, ezen felül pedig ha a meg- Kórösy Sárika és Iskovits Elsa úrhölgyek pe- kik a tulipánkert egyesülettől díszoklevéllel
maradt édes sovány tejet számítjuk csak 2 dig egy-egy zongora-előadással vettek részt. lesznek kitüntetve.
• Hargitából.
Ilyen hangversenyt is csak fürdőhelyen
fillér értékben 400000 liter után ér 8000 koA szépségverseny reális eredményének
lehet
produkálni,
hol
az
ország
és
szomszéd
1399
méter
magassagból a tenger színe
ronát, a kettő összesen 53000 koronát tesz ki,
kihirdetése után megkezdődött a tánc, mely
felett kelnek e Borok, s hogy e szédítő magastehenenkint pedig 100 koronát kerek összeg- Románia minden részéből odaseregló intelli- a késó reggeli óráig eltartott.
ban az idő moh lepte vasfoga meg ne eméssze,
ben. Ez a Bzámitás a legminimálisabb, mert a gens közönség soraiból lehet a legjobb erőket
u&y gondolom, biztosit arról Hargita történelegrosszab tehéntől is várhatunk 1000 uter te- összeválogatni.
Pénzközvetitő
irodák.
Hangverseny után kezdetét vette a sátjet ; átlag fel megy 2000-re is. A vaj ára mintének titokzatos múzsája. A páratlan szépséA fővárosi és most már a vidéki lapok gekben gazdag, gyógyerőktől telitett telep egy
dig 2 kor. 20 fill., 240 fill. között váltakozik; rakban az árusítás a következők közreműkökiBhirdetési rovatában nap-nap után tíz-tizenöt kiBsé nagyobb méltánylást érdemelne gazdájáa sovány tejnek pedig maximalis értéke 5—6 désével :
Japán teaház: Báró Bánffy Albertné, olyan hirdetést lehet olvasni, amelyben ugy tól, mert a köntös, melyet visel az eltűnt
fill., a melyet magok a tagok is értékesíthetnek nagyon jól sertéstenyésztésnél s még a Jósika bárónő, Blomberg bárónő, Montbach állami, mint magántisztviselőnek hitelközvetitők szürke századok világába való. Nem vagyok
fiorju n velésnél is. Ezeknek az alapján a be-Emma, Salamon Klára (mindnyájan japán cos- „kedvező" feltételek mellett, rövid idő alatt, génre képfestö, de mégis bemerészelek vilávétel nemcsak 53000, hanem 70—75000 koro- tümben).
néhány napon belül-sőt akad olyan is, aki né- gítani a Hargita-fürdő beléletébe s fürdő köBuffet: Dr Márkus Dezsóné, Dr. Szász hány óra alatt-kölcsönpénzt szerez, még pe- zönség társadalmi életéből ÍB megörökiték
nára is felmegy.
Izsákné, Fischl Klára, Einhorn Hansi, Josepo- dig kezes nélkül rendkívül olcsón és a leg- egyes epizódokat. Az igazán mérnöki tudoA szövetkezetek jelentőségét a statisztika vits Relly, Márkus Ibolyka, Mátyás Editb, Szász kellemesebb visszafizetési föltételek mellett.
mányt nélkülöző szerpentin vonásokkal telített
is fényesen bisonyitjo. 1895-ben megalakult 4, Margit, Schmldt Ilonka.
Akik először fordulnak ilyen üzérekhez, havasi ut, mely igen sok helyt félelmet gerhamar, finomabb ízre, szagra és értéke is nagyobb lesz; a fölöző géppel pedig a zsir vesz
teséget egész 01—O-lö'/o-ig csökkenthetjük.
8 ha egy számítást teszünk pl. ; naponkint
feldolgozunk 100 liter tejel '/«-ed kgr. vajtöbbletet nyerünk fölöző géppel íseparator)
mint anélkül, mely többlet értékével csakhamar megkapjuk a separator értékét:
A separator ára .
550 K.
'It kg. többlet á) 2 kor. 365 napra 537
Levonásba hozandók:
4 oi,-03 kamat a gép után
£2
10»/, amortisatio . . .
55
Hajtó napszámos 25 fill. <204 n -rn 00
,Javítás, olaj
25
Egyéb
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jeait a jámbor utazóban, merészséghez való végbemenni, hasonlóan más szürke na- megelőzőleg augusztus hó 31-én reggel 8—12
törésében ott keid lankadni, hol a „Sándor- pokhoz. Gondoltunk a tavalyi augusz- óráig és d. u. 3—5 óráig tartatnak a javító, lakosra haragnsznak, mert az egyiküket eztér" fenyvesekkel szegélyezett köröndje gya- tus 18-ra, amely tudvalevőleg meglepő pótló- és kiegészítő vizsgálatok. A inás irányú előtt évekkel megsértette. Neki estek tehát az
korta magában fogadja a szalonna-sütők falánk módon nélkülözte az ünnepi szint. Azt intézetekből átlépni szándékozó tanulókkal n első szekérnek, melyet hazamentükben találtársaságait „A székelyndvarbelyiek mulató- hittük a tavaly és tavalyelőtt megkísé- a felvételi vizsgálatok, nem különben a ma- tak, egyik megragadta a lovakat, a másik
helye* igy hirdeti az a márvány, mely a nagy relt abszolutisztikus tüzpróbák végkép gánvizsgálatok és kiegészítő vizsgálatok szin- pedig a szekéren ülők egyikét megkéselte.
hidegben is lankadatlanul órai a tér tervezői- kioltották a magyar ember lelkéből a tén szeptember 1—3 napjain tartatnak meg. Ekkor észrevették tévedésüket és megismernek hallhatatlan nevét Egy kissé alább haladva hírhedt loyalitást, de az alkotmányos- A javító, valamint a teljes érettségi vizsgála- ték a megkéseltet, kivel semmi bajuk nem
az úgynevezett .disznó-piac* ötlik az utazó ság helyreálltával konstatálhatjuk, hogy tok szóbeli része, szeptember 14-én az írásbeli volt. A tévedés folytatása a járásbíróságnál
felé aránytalan méretekben. Hogy nevét honnan ismét az a király tisztelő nép vagyunk, érettségi vizsgálatok pedig szeptember 5. fi. van folyamatban. Szerencsére a megkéselt
vette, Hargita történetében való legbnzgóbb amelyhez fogható nincs, s az idei au- és 7-éu tartatnak meg. E vizsgálatokra szep- jobb kezének bénasága árán megmenekült a
veszélyes kalandból.
kutatás nyomán sem lehet kideríteni. Hatalmas gusztus 18-a a király iránti szeretetnek tember 3-ig kell jelentkezni.
— Kisérletek őszi búzával. Egy érvad dohány bokrok lepik el, a mi szelíd dohány és tiszteletnek országszerte impozáns
— A csíkszeredai kerületi beteg- dekes kísérletről számoltatunk be olvasóinknak
hiányában a pásztorok pásztortllzmelletti szó- megnyilatkozása volt.
segélyső pénztár tizenkettedik évi rendes mely a felvidék egy jól ismert és jó himevü
rakoztatására szolgál. Innen a mérnöki tudo— Szent István király, a ma- közgyűlését a .Meghivó"-ban jelzett 1900. évi gazdaságban hajtott végre. A kísérletül szolmány kicsinylését hirdető iţt egy bllszke kanyarulatot vesz s déli panorámájával előtűnik gyar nép öntudatába bevette magát az augusztus hó 19-én a tagok részvétlensége, gáló táblák talaja kötött anyag, a parcellák
a Hargita-fürdő. Egy évtizeddel előtti képe a meggyőződés, hogy a keresztény ma- távolmaradása miatt nem tudta megtartani. A nagysága egy-egy kat. hold volt, melyek egyike
megváltozott külön terítoriummal bir, mely gyar állam az István király kezének a pénztár rendes közgyűlését a „Meghivó'-ban trágyázatlanul maradt, m g a másik 150 kgr.
hevenyészett fenyőkeritéssel van övezve s két produktuma. Valami babonás bittel, gyer- jelzett 1906. évi augusztus hó 20-án d. e. 10 10-os szuperfoszfáttal trágyáz tátott meg. A
— a régi vetéskapok mintájára páratlanul el- mekes ragaszkodással csügg István ki- órakor a városi tanácsház nagy termében fogja termett növény buza volt. A kisérlel két szomkészített kapu teszi lehetségessé a fürdőre rály emlékén s eme ragaszkodásnak tu- megtartani, a tagok számára való tekintet nél- szédos parcellán, tehát teljesen egyenlő termevaló közlekedést, s a kapufélfán ott begyeske- lajdonitható, hogy István királyt a szen- kül. A közgyUlés határozatát a pénztár hírlap lési viszonyok között hajtatott végre a követdik a legnagyobb Bigorismust magában rejtő tek közé iktatták 8 hogy augusztus hó és bizalmi férfiak utján fogja a tagok tudo- kező eredménnyel: Az első percella i.trágyázatlani termése 10,00 p a második 150 krg.
rendőri tilalom, mely a kapu betuvésére szorít- 20-a ma már magyar nemzeti ünnep, mására hozni.
szuperfoszfáttal trágyázott parcella termés
amikor
ezerek
tódulnak
a
fővárosba
az
—
A
jegyzők
fizetésének
kiegészíkozik s mégis mindenkor tárva van. Az intelrészeiből, hogy tése. A községi és körjegyzőknek eddig min- 13.73 (| volt. Mint látható a szuperfoszfátozott
ligens elem részére bárom, azt mondják — a ország különböző
modern kor igényeinek megfelelő ház (villa) a fogalommá nőtt Szent Jobbot megte- dig hónapokig kellett várniok, mig fizetési parcella terméstöblete 307 kór., mely összeget
áll rendelkezésére. Mondhatom, a székely épitó kintsék. Városunkból is többen a fő- kiegészítésüket kiutalványozták. Iizen visszás ha a tiágyázási költségekkel, jelen esetben
művészet remekelt A szobák vakolva vannak városba utaztak e napra s az ezt meg- állapotot megszüntetendő, a belügyminiszter 11 .-koronával elosztjuk, eredményül a temés
dacára, hogy pazar fedélzet van, a plafonon előző estén disz ágyulövésekkel és ki- most rendeletet intézett az összes vármegyék többlet kilógrammjának előállítási költségét
benéz az ég, B ha gyakorta sir is, a könnyek világítással hódolt a város hazafias kö- hez, melyben felhívja azokat, hogy ajegyzők nyerjük. Az osztás eredménye 39. fillér lesz,
nek 1907. évi fizetéskiegészitésére vonatkozó tehét a szuperfoszfát igen jól értékesült. Jól
a párnákat meg is âstaţjâk. A házak akusti- zönsége.
— Eljegyzések. Zsögön Zoltán a csik- főkimutatást az őszi közgyűlésen tárgyalják értékesült azért, mert a buza kilogammjának
kája a legkényesebb hangérzékkel biró egyésomlyói tanítóképezde tanára f. hó 20-án je- le és azután nzonnal a belügyminiszterhez ára a mai tőzsdei jegyzések szerint átlagban
neket is teljesen kielégítik.
gyet váltott özv. Nagy Sándorné bájos és sze- terjesszék fel. A belügyminiszter a fizetés- 18 fillérre tehető. A kilogramonként tiszta jöHa egy-egy bánatos lélek clkuijantja retetre méltó leányával Etuskávál. Gratulálunk. kiegészítéseket még ebben az évben megfogja vedelem tehát 18—3 9=14. 1 fillérben államagát, a Mauthner Ödön népszerűségét oly — Krasznay József kaáli földbirtokos elje- állapítani, ugy, hogy 1907. január 1-tól s pítható meg. Ha ezen összeegt megszorzom a
feltünően hirdető vendéglő dísztermében pár gyezte Csikszentmártonban Darvas Iluskát. - jegyzői fizcté9kiegészítések előleges havi rész hohhinkiiiti terméstöblettel 14. IX 307 a holperc és a hatás máris érezhető a fürdővendé- László Gyula tanító eljegyezte PuBkás Klárát. letekben lösznek kiutalványozva
d.iukinti tisztajövedelmet kapom, a mi jelen
gek között A két kénes gödör fölé az igazat
- Kereskedők és konzulok. A esetben körül belül 43.-koronái fog kitenni;
—
Uj
tanárnő.
Dr,
Kritsa
Melittát,
megvallva, csinos kis házikót épített a hálás
magyar üzletvilág nincs eléggé tájékoztatva 43-koronával magasabb holdankinti jövedelem
kor s mint a tapasztalat bizonyítja, egyik a Kritsa Izidor telekkönyvvezető leányát a szé- az iránt, hogy a cs. és kir. konzulátusok mily pedig azt hiszem nem mindennapi dolog s elekesfehérvári
felsőbb
leányiskolához
a
magyar
világias érzelmek hű tanyája s a másikban
módon szolgálják a hazai kereskedelem érde- gendő ok arra nézve, hogy a buza szuperfosza vallásos érzület houol. A fürdők jó karban és német tanszék tanárnőjéül kinevezték. Dr. keit B mily tekintetekben velieit igénybe. A fát műtrágyázásától ne huzódjunk, hanem ott,
Kritsa
Melitta
Csikmegyének
első
végzett
fiszenvednek. A meleg fürdő mesén felüli.
lozoptrixe s kineveztetése a szorgalom, törek- konzul hivatalok működési körének tüzetes :i hol ilyen kedvező eredmények érettek el
A legnagyobb technikai tndós ÍB meg- vés és tehetség jutalmazásaként tekinthető. megismertetése céljából a kereskedelmi mi- a kísérletezéssel, próbáljuk meg nagyban is
bicsaklik, ha a szerkezetnek felboncolására Őszintén örülünk kineveztetésén s ugy neki, niszter intézkedett, hogy Tschiukel Camill fó- alkalmazni azt.
kárhoztatnák. Egyébként a helyiség elég szel- mint apjának Bzivból gratulálunk.
konzulnak erről szóló könyve ne csak németül,
lős ahhoz, hogy a legmakacsabb náthát az
— Vármegyei közgyűlés. Csik vár- de magyarul is megjelenjék. A miniszter utaember magába raktározza. A valódi népieB megye közigazgatási bizottsága f. évi aug. hó sítása folytán ezt a könyvet .Kereskedő és
élet az úgynevezett .Lövötében" uralkodik. 30-án Kállay Ubul elnökléBével rendkívüli Konzul, az osztrák-magyar konzulátusok
A csíkszeredai m. kir. földmivesisCsendes bogárszemü ablakocskáikkal nyilván közgyüléBt tart, melynek tárgysorozatát a maga igényáevétele kereskedelmi ügyekben* cim
terjedelmében lapunk legközelebbi
kola másodéves növendékeinek évzáró
elárulják, hogy a Bzenvedó emberiség húzódik egész
alatt
a
m.
kir.
Kereskedelmi
Muzeum
kiadta
mában fogjuk közölni.
vizsgája folyó év szeptember hó
meg bennük, s igen gyakran a fájdalom nem
— Hegdrágult a telefon. A budapesti és most bocsátja az érdekeltek rendelkezésére 2-án délután 7 órától kezdve tarcsillapul, hanem fokozódik.
—
As
V.
Erdélyrészi
Oépkialitás.
sajtónak a telefon megdrágulására vonatkozó
A fürdő társadalmi élete szerfölött patri- közlését a vidéki sajtó teljesen ügyeimen ki- rendezősége felhívja az érdekelt kiállítók fi tutik, a melyre az érdeklődő gazdatisztelettel meghívja
árchális. Az együvé tartozás érzete mindenek vül hagyta, mert ezekből a közlésekből azt gyeimét arra, hogy — miután a bejelentési közönséget
s
határidő
a
jövő
héten
lejár
s
rendelkezésére
fölött dominál. A főfoglalkozás a mi egyúttal vélte kiolvashatni, hogy a drágítás csak Buda'az Igazgatóság.
n szórakozásnak igen kedvező, az ősi nomád pestre vonatkozik, A „Gazdasági Tudósító" álló hely is csupán 800 n. sz. méter vun még
életre emlékeztet vissza: halászat és vadá- most azt jelenti, bogy a telefon megdrágulása — bejelentéseiket idejében tegyék meg, nehogy
Bzat Éles üdv rivalgások fogadják a zsákmány- a telefonokra is vonatkozik. A rendelet sze- hely hiányában a kiállításról az illetékes résztMeghívó.
nyal vissza térő marcona vadászt, gyermekieB rint a távbeszélő hálózatok előfizetőinek név- vevők kiszoruljanak. Az eddigi bejelentések
naivsággal vizsgálják a vendégek a szerencsét- sorába ezentúl minden előfizető nevét ingyen és e gazdaközönség rendkívül nagy érdeklődéToáíiM U k i ü a k szövetkezete
len prédát. A vadászok két csoportba soroz csak egyszer lehet beiktatni. Eddig lehetett se'a kiállítás sikerét máris teljesen bizlosiják.
folyó
évi szeptember hó 9-án délelőtt
hatók. Egyik csoport akkor sem ijed meg ha többször is, lehetett oly esetekben, midőn va— Mulatság Csiksaentkirályon. A
közéig a toportyánférek (medve) a másik cso- lamely vállalat, hogy más vállalatoktól meg- csikszentkirályi fiatalság f. hó 20-án este si- 8 órakor, aa igazgatósági irodában
port Ci'ak a szárnyasok után merészkedik járni különböztethető legyen, vagy hogy üzleti mű- került táncmulatságot rendezett az elemi ismerész kísérettel. A napokban az utóbbi cso- ködésének tárgyát kellően feltüntethesse,
kola termeiben. A mulatságon részt vett az
portnál a vadászat iránt igen lanyha érdeklő- a cégszövegen kivül az üzlet más ismertető egész Csikszentkirály, s h gy kedélyességén
dés mutatkozott úgyannyira, hogy már min- jeleit is bevezettetni kivántn. A rendelet ki mennyire nem rontott a melegség, bizonyítja, melyre a szövetkezeti tagokat ezennel
denki fürkészni kezdette a nemtörődömség mondja azt is, hogy egyszer is CBak azok ( hogy reggeli 4 órakor ért véget. A jövedel meghívja.
okát Végre igen nagy derültség közepette ki- szövegek közöltetnek ingyen, amelyek a 70 met a rendezőség a népkönyvtár javára forTárgysorozat:
tudódott a hathatós ok. Medve koma a gyü- betűt meg nem haladják, azok akik egynél dítja.
1.
Igazgató
jelentése az 1900. évi fürdőmölcs ntán szereplésre vágyott és éjenkint több elnevezéssel kívánják állomásaikat az
— Helyreigazítás. Lapunk mult szá
meg-meg látogatta a fürdőn kívüli marha szál- előfizetők címtárába felvétetni, ezt ezentúl mában közölt egyetemi estély zárszámadásá- idény lefolyásáról.
2. A fűrdőorvos évi jelentése.
lást A műkedvelők ezt észre vették és varázs csak pénzért tehetik. Minden egyes ilyen be- ról szóló hírünkben elnézés folytán hiba csú3. A szövetkezeti ügyész jeleytése.
ütésre megszűnt a vadászat iránti buzgólko- iktatásért, ha az 70 betűnél nem több, egy szott be. A védnökök névsorából kimaradt dr.
4. Az alapszabályok 42—48-ik pontja
dás. Néha napján el-el vetődik egy-egy bűvész évre hat koronát kell fizetni. Ha a Bzöveg Fodor Antal kir. közjegyző ur neve, ki szinszerint
az igazgatóság, felügyelő-bizottság vávagy kobor színész és akkor az élvezettől alig csak egy betűvel is több 70 betűnél, a C ko- tén volt Bzives 40 koronát felülfizetni a jótélehet elpihenni. A fürdő magas fekvésű lévén ronán kivül még 3 koronát, összesen 9 koro- kony célra. Fogadja nemes tettéért utólag a lasztása, valamint azon tisztviselők állásainak
a szereplők is oly magas tónusban kezdik, nát kell leróniok, ha pedig a többlet a 35 rendezőség köszönetét, s a toll hiba miatt el- az alapszabályok 37-ik szakasz á) pontja szehogy alig is bírnak leszállani. Többek között betűt meghaladja, ujabb 3 korona fizetendő és nézést kérünk. Mai napon vettünk még Mikó rinti betöltése, kiknek megbízatása az alap-,
a napokban egy becsületes csaló bűvész el- igy tovább minden 35 betüfól 3—3 korona. A Bálint ónagyméltóságától az estély céljaira szabályok értelmében lejárt.
5. Az igazgatóság előterjesztése 2'/o szöszavalta saját költeményét, melyet a kecsker 70, illetve a többletnél 35 betűt meghaladó 50 koronát, mely összeget a fentivel köszöméti Kossuth-szobor leleplezésnél szavalt, gon- betűk teljes 70, illetve 35 betűnek számít- nettel nyugtázva, rendeltetési helyére juttattuk. vetkezeti rovatai kivetése iránt.
0. Határozathozatal a gyógy- és zenedolva magában: a fürdő Ázsia. Persze a fllrdőtatnak.
Kendező bizottság.
dij ujabb szabályozására vonatkozó előterjeszlátképéből Kélt Pedig több gonddal és befek—
Testvérgyilkos.
Tatár
Antal
tekerő— Iskolai értesítés. A megyei polgári
tetéssel felérne a világ minden gazdaságával. leányiskolánál az uj tanév megkezdése a kö- pataki földműves, fürészgyári felügyelő birtok- tés felett.
7. Az ujonnnan építendő erdei cukrászda
Botár Béla.
vetkező rendben fog végbemenni: 190G. szep- ügyből kifolyólag öcscsével rosz viszonyban éa kávéházra vonatkozó ajánlat feletti hatáélt
Teljesen
ittas
állapotban
találkozott
mult
tember 1, 2, 3-án beiratás, ugyancsak 3-án d.
rozathozatal.
— A király születésnapja. e. a magánvizsgálatok megejtő se; 4-én fölvé- héten Tatár Antal öcscsével s rövid szóváltás
8. Telekkijelölés és átadás gróf Lázár
Augusztus 18-án ünnepelte az egész teli, pót- és javító vizsgálatok, 5-én Veni Sancte után fegyvere után sietett s nyulseréttel rálőtt István ur részére.
öcscsére.
Oly
szerencsétlenül
találta
egy
szem
és
a
rendes
előadásokat
megelőző
teendők
ország őfelsége a magyar király szüle9. Igazgatóság előterjesztése az országos
tésének évfordulóját. Ünnepelte Csík- elintézése; u. m. órarend Írás, taukönyvek sörét, bogy Tatár István azonnal meghalt.
csendórségi felügyelőség átiratára egy csendszereda város közönsége ia a hozzá- rendezése, az intézeti szabályok felolvasása, Tettes a csíkszeredai kir. törvényszék foghá- őrségi sanatóriumra vonatkozólag.
zában várja méltó büntetését.
illő méltósággal- Napokkal előbb attól 6-án rendes előadás. —
10. Esetleges inditványok
— Végzetes tévedés. Újfalvi Sólyom
A székely udvarhelyi m. kir. állami főtartottunk, hogy e nap immár elveszTusnádfürdőn, 1900. augusztus hó 21.
tette varázsát es jelentőségét a magyar reáliskolában a beiratások f. évi szeptember András ős Máté Ágoston legények mulatozás
Aa igazgatóság.
nép előtt s minden ünneplés nélkül fog 1. 2. 4. napján tartatnak meg. A beiratásokat közben rájöttek, hogy ók Simon István újfalvi

Hirdetmény.

rendes közgyűlést tart,

C S Í K I

AngusstuB 22.

Thomas'salakliszt
Csillag

védjegyű
10—so

a lmülil éi leplcnlili fuzfitnavas litráoa,

tés, valamint az árlejtési és szerződési feltételek is megtekinthetők.
A községi elöljáróság.
Gyergyócsomafalva, 1906. évi
augusztus hó 7-én.
Tódor János,
Osató József,
M. jegyző.
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CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
szeszfogyasztó közönsége beetet tudomására van szerencsém
boni, hogy a legnagyobb tzokavatottággal berendezett

=

községi bíró.

ZlAAAAAAAAl

minden kalászos, kapás és

takarmánynövény (lóhere, Incerna etc.) részére,
valamint szőlő, gyflmOlcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.

Szíveskedjék a védjegyre, ólomxárra és = saladtól a M e z ő ingatlanok: =
tartalomjelzésre ügyelni. —
a róm. kath. templom közelében fekvő
belső házzal egytltt, a piactéren belső n
rajta levő épületekkel egytltt, Erzsébet ut
jobb oldalán háromszOgletU belső, a Mol
Budapest, VI., Teréi-körut 3.
nárok estire melletti belső és a vele szem •
a Thomasphoephatfabriken O. m. b. H., ben fekvő kixebb belső. Értekezhetni
Berlin, vezérképviselője a magyar korona lehet a tulajdonosnál Z*ögOd Illrdőn a
—
országainak területén.
9. számú szobában.

KALMAR VILMOS,

1ÎŢI

Árlejtési hirdetmény.

Alulírott község elöljárósága 3—3
olcsó áron
C'síkmcgye alispánjának 4786-1906.
ai. sz. utasítása és felhatalmazása
Bővebbet n kiadóhivatalban.
alapján a község között lévő „Maroshid"-nak 12,202 korona 98 flll.
K l o l c s ö a n .
költséggel való felépítésére árlejtést
hirdet.
kőházakra, szántóföldekre és rétek (legeAz árlejtés f. évi augusztus hó lőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt.
26-án délután 3 órakor GyergyóMár fennálló kölcsönt konvertálok
csomafalva község házánál a köz- és olcsóbb kamatra átveszem.
esetben körein egyszerit leségi képviselő-testület állal lesz meg- vélbenSzükség
(ordnlni:
tartva.
Dresznand Viktor,
Felhivatnak az ezen építésre Naf/yaxeben, DinxiiMI-utca 11. ut,
pályázók, hogy a kikiáltási ár
10 százalékának megfelelő bánatpénzzel vagy óvadékképes értékpa- Egy jó családból való flu
pírokkal felszerelt és a képviselőtestülethez címzett pályázati kérvéfelvétetik
nyüket az árlejtés megkezdése előtt
Dájbukát Gerő
a községi elöljárósághoz adják be,
vegyes-kereskedőnél
a hol az építési terv és költségveG uimea- Köxéjtloknu.

rendelkezésére állván, aagybectü rendeléseit készséggel etikBzISm.
Melyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =
Í9-Ü2

Könyvkőtéaaetem a hol a kir. köajegyaöl
hivatal van hátul aa udvarban. Apafí-ntoa

Könyvkötészet.
Ajánlom a n. é. helyi és vidéki közönségnek a mai kor igényeinek
teljesen jól berendezett

a hol jó, tartós és tiszta munkák készülnek jutányos árak és pontos kiszolgálás mellett. Bármely nagy és kis városi könyvkötészetekkel versenyképes.
Elvállalok e szakmábavágó minden hozzátartozó munkákat u. in. hivatali
százaléki engedménynyel, iskolai, nyomdai, k ö n y v t á r a k é.s magánosok m u n k á i t , különösen felhívom a tek. körjegyző urak figyelmét a
hivatali kezelési k ö n y v e k bekötésére, a miért is árkedvezményben
részesülnek. Elvem kevés haszon, nagy forgalom. Jó és tartós munkáért
mindig Bzavatolok.
Kérem a nagyérdemű tisztelt közönség szíves pártfogását, az eddigiekért köszönettel vagyok
alázatos szolgájuk

Szemerjay Ferenc,
3-25

könyvkötő-mester
Kevés haszon, nagy forgalom.

tanulónak
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í o r r á t s "
Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz. " f t t

M a t a tir Ultr Uita u oruiioi n Ur. kémiai iittie! n ngrbiérletl állomia elemzése sieriil:
Kénsavas kalinmból
Chlor kallómból
Chlor nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Ketted szénsavas mészből
Ketted azénsavas vasélccsból
Tlmfsldból
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek Összege
Szabad azénsav tartalma
Falanlya 15« C-nil

0-028M grammot

otrjaii
<>-0114
2*1760
ttv.17

IHHOK
000U6

Vnn szoivtifst'm a 111. tisztelt közönst'g hocses
figyrlim't fölhívni, miszerint könyv-, |i»]»ir-,
iró-, rajz- és han«rsz<»rkt»n>sk<Mlósi'inlien mindig raktáron tartok külünfólc njdonságoknt. valamint a loghinn'.v«NOIII) I>P1- ÓH kii Holdi iiiík mii veit, szak- i'.s folyóiratokat, fiizrteket,
kiiltfiiMMiyckct, ri'p'nyt'kt't- t's monológokat, ami raktáron nincs is,
hat tinji ulatt
<n» /jtv <n» <n» n» ^ /nv /n»
ír* >m wv
szállítok ki' C y ^ ^ y Q Q ^
adási áiltan. f ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ! »
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Könyvnyomdai üzletemben
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üzeme megkezdődött ia az Igán tisztelt ttnzvátárló közöoiég

ZONGORA
rövid, keresztűlhuzós, vasrámás,

CSIKZSÖGÖDI

ZESZGYAR

Egészen uj
Sz. 800—1906.

34. siám.
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00790
nyomokat.
41)17.') gramm

1-7884 „
1-004
„
Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen azénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságinál fogva kiváló jó hatásn a légzö, emésztő és bugyelválüBitó alak és szervek, miadennemtl bnrnioa bántalmai ellen.
Vaj és jódtartalma miatt kiváló előnnyel basznáibstó bármiféle eredrtfi
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható aoysgainsk a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Ssent László forrás" vize
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Ssent László fo/ráa" vise keselősógónél:
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iUbUMl 11 gm
kinili'isu l'iize- ^

táraadalmi, kereskedelmi éa ipari Iratokat,
oaélokra lapokat,
aaükaégeaárjegyainyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű
müveket, folyó'
ket atb. a legdiaaeaebb
kivitelben nemcsak ialéaea éa
KÖNYVÁRÚKERESKEOÉSENBEN
hibátlan módon, hanem a
leheti legjutányoaab* árban
kelrtlei — Miit felíélell — lá|-, képeské
smtamB

TltelD lapokat
ak táromon folyton kész2—35JII | * N y o m U t v á n ^ eiben tartok közigazgatási, községi,egyirtai lap
házi, iskolai, kör,
tutik ^ *»*»««««&»)*«***•*«***(
** községi jegyzői,
ü meuyl
*« ügyvédi és magán
séeben. i
x nyomtatványokat
Figyelem I
a legjobb papirra
*
nyomatva iven*
Eljegyzési, Esküvői Báli
Hirdetések közlésérc leg- x ként és bekötve.
t ÉRTESÍTÉSEK AZOSNÁ
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* Kész postakönyv.
*
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P

tés, valamint az árlejtési és szerződési feltételek is megtekinthetők.
A községi elöljáróság.
Gyergyócsomafalva. 1906. évi
augusztus hó 7-én.
Tódor János,
Csató József,

Thomas'salak liszt
védjegyű

Csillag

10—90

a leíjflík és leiolcsóiil) Mmm aűtrúna,

o. jegyző.

2—2

éa

34. szám.

K

GSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
szeszfogyaszté közönsége becses tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett

=

községi biró.

= izaMal a következő inatlanok: =

a róm. kath. templom közelében lekvő
belső házzal egyUtt, a piactéren belső a
rajta levő épületekkel egyUtt, Erzsébet ut
jobb oldalán háromszögletű bel KŐ, N Mol
Budapest, VI., Teréz-körut 3.
nárok csűre melletti belső és a vele szema Thomasphoapliatfabriken O. in. b. H., ben lekvő kisebb belső. Értekezhetni
Berlin, vezérképviselője a magyar korona lehet a tulajdonosnál Znögöd lllrdőn »
•
országainak területén.
9. Hzámu szobában.

,

HALMAR VILMOS,

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel esikőzlöm.
Melyek ntán vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =

Egészen uj

Arlejtési hirdetmény.

ZONGORA
rövid, keresztúlhuzós, vasrámás,

Alulírott község elöljárósága s-a
olcsó áron
Csikmegye alispánjának 4786-1906.
ai. sz. utasítása és felhatalmazása
Uővebbet n kiadóhivatalban.
alapján a község között lévő „Maroshid"-nak 12,202 korona 98 fill.
I ^ ö l c s ő a a .
költséggel való felépítésére árlejtést
hirdet.
kőházakra, szántóföldekre és rétek (legeAz árlejtés f. évi augusztus hó lőre). — Közvetít egy elsőrangú banklól
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt.
26-án délután 3 órakor GyergyóMár fennálló kölcsönt konvertálok
csomafalva község házánál a köz- és olcsóbb kamatra átveszem.
Szükség esetben körein egyszerű leségi képviselő-testület által lesz meg- vélben (ordnlni :
tartva.
Dresznand Viktor,
Felhivatnak az ezen építésre Xayyuxehen, J)l«»ié(íí-«<fn 17. HS.
pályázók, hogy a kikiáltási ár
10 százalékának megfelelő bánatpénzzel vag}r óvadékképes értékpa- Egy jó családból való flu
pírokkal felszerelt és a képviselőfelvétetik
testülethez címzett pályázati kérvényüket az árlejtés megkezdése előtt
Dájbukát
Gerő
a községi elöljárósághoz adják be,
vegyes-kereskedőnél
a hol az épitési terv és költségveGizimen-Középlokott.

••• . W / / / A ' . V / / / / / / / / ,

Könyvkötészet.

K

£orrá.s'

CSIEC

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tartaliat to liter Tiibu u ornigot n kir. kenlai intézel és Twrluérleti álomás elemese szerint
Kénsavas káliumból
Chlor káliumból
Chlor nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Ketted szénsavas mészből
Ketted szénsavas vasélecsból
Timföldből
Kovasavból
Jódból
Szilérd alkotó részek összege
Szabad szénsav tartalma
Fajsolya
C-nál

0-028M grammot

0-0AS!)
u-om

2-I700
1-U.V.7
ll-040(>

OUOliti

3

Ajánlom a n. é. helyi és vidéki közönségnek a mai kor igényeinek
teljesen jól berendezett

a hol jó, tartós és tiszU munkák készülnek jutányos árak és pontos kiszolgálás mellett. Bármely nagy és kis városi könyvkötészetekkel versenyképes.
Elvállalok e szakmábavágó minden hozzátartozó munkákat u. m. hivatali
százaléki engedménynyel, iskolai, n y o m d a i , k ö n y v t á r a k és magánosok m u n k á i t , különösen felhívom a tek. körjegyző urak figyelmét a
h i v a t a l i kezelési k ö n y v e k b e k ö t é s é r e , a miért is árkedvezményben
részesülnek. Elvem kevés haszon, nagy forgalom. Jó és tartós munkáért
mindig szavatolok.
Kérem a nagyérdemű tisztelt közönség szives pártfogását, az eddigiekért köszönettel vagyok
alázatos szolgájuk

Szemerjay Ferenc,
könyvkötő-mester
Kevés haszon, nagy forgalom.

nn szoivwHÓm ;i ni. tisztolt közönsóg Wsi\s
Hjjyi'lmi't fi'lhivni. miszerint könyv-, jiíipir-.
iró-, rajz- ós lian«;szorki'rfskodósomlM>n mindig raktáron tartok kiilünfóle njdonságnkat, valamint a logbininvosclil» hol- ós külföldi irók uiíív«'it, szak- ÓH folyóiratokat., fiizotoket,
költfinónyi'kot, rogenvrkot- ós monológokat, ami raktáron nincs is,
liat nap alatt
szállítok kifa fa fa fa fa fa it* fa fa fa fa fa fa n* ifi fa fa
adási árban,
EJ
E. b t p p i i y i
a
El

Értesítés Î -

K Á B Z O N J A K A B F A L V I

Xdéiszló

.'/.•//////W.'.'.'.V.V

Könyv kötéssé tem a hol a kir. kösjegysöi
hivatal van hátul as udvarban, Apafi-utca

tanulónak

^Szexit

=

üzeme megkezdődött és az Igen tisztelt szeszvásárló közönség

r-w//////,

Sz. 800—1906.

CSIKZSÖGÖDI

ZESZGTAR

minden kalászos, kapás és takarmány növény (lóhere, lucerna etc.) részére,
valamint szóló, gyümölcsfa, kerti vetemény éa ugar trágyázására is.
Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra
tartalomjelzésre ügyelni.

O

,.

007U0
„
nyomokat.
4-Olv:> gramm
t-7834
1-004

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás*
vize szerencsés Összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó batásn a légző, emésztő és bngyelválasztő atak éa szervek, mindennemű horntoa báutalmai ellen.
Vas éa j Ad tartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiléle eredetö
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellődési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, Összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való faldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes Oditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktél való mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
K a p h a t ó a „Szent László fo/ráa" viae kezelőségénél .-

AJbuaJJ 11 g j
kiiulása l'ii/e-

tökben
díszes
ÓH egy
h z f r ii
kötés
lll'U
sznlid*
('imlrliu.

Könyvnyomdái üzletemben

társadalmi, kereskedelmi és ipari osélokra ssűksóges nyomtatványokat, valamint nagyobb terjedelmű müveket, folyóiratokat, lapokat, árj egy sókét stb. a legdissesebb ki*
vitelben nemcsak isléses és
KÖNYVÁRÚKERESKEDÉSEMBEN
hibátlan módon, hanem a
lehető legjutányoaab' árban
MFlilei — Miit leliételll - láj-. képes
ké
8 miTésiies ló

Titelft lapokat
jjwnmtVtwVnu ™ ltl * l '" n >° n toiytoiVé»z35 fii | l i y u i l l l d í v d l i y [„thpn uitnk köziga/ga2—35
irtom kan
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d meniri
x ügyvédi és magán
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Figyelem I
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*
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Eljegyzési,
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x
Hirdetések közlésérc leg- * ként és bekötve.
r ÉRTESÍTÉSEK AZONNÂ
alkalmasabb a vidéki ösz- ** Kész postakönyv.
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*
terjedtebb
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X
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