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Kéairatok nem adatnak vlassa.

A 48-as és függetlenségi párt
válsága.

mennyit ha onló idö alatl elért a :égf mije termeti, mennyi ment adóra, kaA legjobb hegyi váltóekéröl.
(S7-es szabadelvű uralom.
matra, sok tiiukleu egyébbre s a végén
IrtH: C/iimea Bálint, kir. gazd. szuktanAr.
Mi nőni a ré".i rendsze. liivei vagyunk. láthatja, hogy bizony alig maradt valaDacára annak, hogy néhány év óla, a gazA hónapok óla tartó bizonytalan po- Ellenkezőleg! Mindig illenségu voltunk mije. A mezei munkás szintúgy, de annak dasági termények áralakulásánál tetemes emellitikai helyzet kezd kialakulni.
az erőszaknak. De hívei vagyunk a tiszti még rosszabbul üt ki a számítása, lévén kedés tapasztalható, mégis a legtöbb gazda
A kialakulás eddig nem fejtett irány- (17 i.s kiegyezésnek, amely már alapjai a" sziikeszlendöben alig valami a keresete. évi mérlegénél a bevétele még sem növekedett,
ban és pedig pártválsággal kezdődött. képezi a gazdasági önállóságnak. Akarjuk
Télen pedig? Uramisten hol keressen? söt jövedelemcsökkenés tapasztalható.
Ugyanis a nagy 48 as és fiigt»otleiisó.^i az önálló bankot, de nem most. ami-tor Van minálunk mezőgazdasági ipar, törEzen kedvezőtlen üzleti eredményt a ter~pnrl szét fog robbani, mint a körülmé- teljes készületlen állunk vele szemben. tént arról gondoskodás, liogy a falu népe melési
költségek rohamos emelkedése okozta.
nyek és történtek erre engednek követ- Anyagilag akarjuk erősíteni az országot bármely időben megtalálja munkáját ? Felemelkedett
a munkabér, megdrágultak az
keztetni.
cs ha megerősödtünk ugy. akkor követ- avagy száiiiilhat-e arra, hogy a sok csa- ipari és kereskedelmi cikkek, több lett az adó,
Justh Gyula beszámolója és Kossuth kezzék a gazdasági különválás és az önálló pás uláii — nem hogy segítséget kapna, szóval nehezebb lett a gazda megélhetése.
de igaz érdekei meghallgallalására találEerencnek az Országos Kaszinóban ren bank.
A gazdának tehát jól felfogott érdekében
dezett vacsorája fényesen bizonyítják a
Jiiítli Gyula ezt sehogy sem akarja nak? Szó sincs róla, ki törődik minálunk áll, a további jövedelem csökkenésének útját
a
falu
bajaival?
„nagy párl" keltészakadását.
niegúkni és a/ért íuj'a meg a riadót.
állani, külön >eu elpusztul és tönkre megy a
A kettészakadás folytán megszűnik ;i Lehel, liogy az ország neki ;;d igazat,
Azaz, liogy mégis törődnek. Így ősz- megélhetési küzdelem kíméletlen harcában.
de akik igazai adnak azok nem go.nloi- utói),\n összeírják a falvakat, ahol előadáfüggetlenségi párt többsége.
Mivel semmi kilátás nincs arra, hogy a
Két csoport lesz. Az egyiknek vezére nak arra. hogy van még e^y hatalom, sokat tartanak a nagybirtokosok gazda- gazda terhei inegkönnyebbbüljenek, ezért a
Kossuth Ferenc lesz és a másik csoport- amely nélkül nem, hanem csak vele és sági szervezetei arról, miként kell neme- jövedelmet csakis a gazdasági bevételek forrának Juslli Gyula. Kossuth mellel! Appo- közös egyetértéssel lehet kormányozni al- síteni a búzát ami nem termelt, amiéri sával művelhetjük. A mezőgazda bevételeit csak
annyit istanciázolt az Aliöld, összeírják ugy nagyobbíthatja,' ha fokozza a holdankénti
nyi Albert, Juslli mellett Holló Lajos log kotmányosan.
A párlszakadásnak veszedelmes küvít- azokat a gazdaköröket, amelyek a nagy- termést, anélkül azonban, hogy ez által a ternak mint politikai adjutánsok állnni.
Amióta a válság a bizonytalansága kcznienyci lesznek. Először megszűnik a urak megunt politikájának behódollak, melési vagy előállítási költségek lényegesen
miatt sötét láthatárral borította be az or- koalíció; lesz Aiklrássv vezetése melleit hogy mire jön a tavasz, egy boronát emelkednének.
Az ukszerü talajmüvelés felér egy féltrágyászág helyzetét, az a szikra, amelyei Juslhék egy 67-es alkohnátiypárl, lesz Kossuth kiutaljanak ezeknek kegyadományképpen.
most felgyújtották a párt egységét, min- mellett a régi függetlenségi párt, lesz Juslli Adnak egy tarka bikát annak a falunak, zással, tehát az évi átlagtermesek fokozásának
melleit az uj 48-as függetlenségi és bank- amelynek magyar fajla kellene, parcelláz- legbiztosabb módja a talajnak lelkiismeretes —
dig lappangott.
párt, végül a néppárt és a nemzetiségek nak, lagositanak, szóval ellátják a kisbir- jó megmunkálása.
Amikor e vezércikket írjuk még csak pártja. Ennyi párt mellett miből fog állani lokosságot mindenféle tettekkel, amikben
Tanulmányozva az ország különböző vidéannyit tudunk, hogy Kossuth hívei va- a politika? Párloskodásbő!. K' meg csak azonban nincs köszönet.
kének átlagterméseit, igen nagy eltéréseket
csorál rendeztek és hogy Juslli Gyula árt, de nagyon, az ország ügyeinek. IsméCsak a panaszaikat, a sóhajaikat meg fogunk észlelni. Látni fogjuk azt, hogy pl. az
beszámolót tartott és hogy mindakettö teljük, hogy még biztosan most nem tudnem
hallják. Cs;'k azt nem akarják majd Alföldön, a Dunáutul, vagy a barcasági szász
vasárnap történt meg; s mindazon által juk azt, liogy bekövetkezik-e a pártszamegérteni,
hogy a magyar népnek egyébre gazdáknál, szóval a gazdaságilag előrehalaállítjuk, liogy a 48-as párt fel van gyújtva kadás, dc ha bíkövetk.vü, aIsten irgalis
van
már
szüksége, nemcsak az örökös dottabb vidékeken, 100, söt 200 percenttel maés kelté fog szakadni.
mazzon Magyarországnak.
gyátiikoJásra,
liogy a malasztból, a sok gasabb termésátlagokat érnek cl, mint azon
Aki ismeri a pártokat, összetarló ruszép
Ígéretből
már nem tud m gélni s kisgazdák, akik az ország keleti és északi hegygókat az nagyon jól tudja, hogy azok
okos,
gyakorlati,
igazságos szociális poli- vidékén gazdálkodnak.
nem mindig az elvek és eszmék összeEgy kegyetlen tsl eiott.
Tévedés volna azt hinni, hogy a terméstika után sovárog, amely megélhetését,
kötő lánca.
átlagok között fennálló különbségeket egyedül
boldogulását biztosítja.
|
Ma-holnap
végsőt
sóhajt
a
lialó.ló
lerA koalíciót sem a közös elvek és esz- mészét. Közeledik az őszutó s/árnyán a
a termőföld minősége között mutatkozott elAz idei tél panaszosabb lesz odalent térés okozza, inert, habár tény az, hogy jobb
mék tartották össze, hanem azaz eselszerii Itél;
in.'
i
r
itt
van,
ajtónkon
kopogtat
s
vele
a
falvakban
minden
eddiginél.
Mert
szűáldatlan állapot, amelybe Magyarország egész teljességében újra bemutatkozik a
minőségű földön nagyobb terméseket lehel
ken mérte az Egek Ura és a magyar föld elérni, mégis a gyakorlat azt igazolja, hogy
jutott a függetlenségi párt obstrukciója | szegénység
a lermésl s az áldatlan viszonyok leta- az átlagtermések emelésére legnagyobb befofolytán.
Csak ilyenkor s télnek évadján látjuk, rolták még a reményét is annak, liogy lyást a jó szántás, vagyis az okszerű talajEgy osztrák föur az urak házából egy- milyen
szegény, miiyen koldus a magyar egyhamar jobbra forduljon a magyar nép művelés gyakorolja.
szer azt mondotta: .Ne bántsuk a ma- mezőgazdaság!
Hogy nem birja táplálni sorsa.
gyart, ütik azok úgyis egymást". Ez a \ cz az áldott ország,
Személyes tapasztalataim vannak arról, hogy
magyar föld fiait,
A semmibevevés egyfelől, a nagybir- hegyvidéki lejtős birtokon, tehát vékonyabb
mondás már több alkalommal és most is a falu népét, a föld a munkásait.
Pedig
tok
hatalmi
tobzódása,
másfelől
immár
a
nagyon igaznak bizonyult.
mennyit dolgozik a magyar! Verejtékével végletekig elkeserítették a magyar kisbir- terinőrétegü talajon megfelelő trágyázás és a
És az bizonyos, hogy ennek a párt- áztatja n rögöt kora tavasz kezdetétől tokosság százezreit. E télen összegyűjtve föld okszerű inunkálása mellett, nagyobb terszakadásnak Ausztria örvend a legjobban. késő őszutóig, kétség és sóhajok közöli. azokat a kifakadásokat, amelyek a nép més eredményeket érnek el, mint a kanalnnak
Eddig se hitlük, söt nem is tartottuk fel- Dolgozik. Szánt, kapál, arat, együtt szen- ajkán kellnek szárnyra, bőséges adat lesz nevezett gazdag termórétegű Alföldön, hiányos,
tétlen szükségesnek az önálló bankot, ved a földdel, mégsem tud boldogulni, arra, hogy mi a magyarországi kisbirto- felületes talajmüvelés alkalmazásával.
most azonban biztosak lehetünk abban, valami, — évezredes átok, a magyar föld kosság ügyét szivén viselők teendője. — Az alföld, a felföld, a dunántuli és az erhogy az osztrák bank éppen ugy meg- népének meg nem értése, jog.iin.tk el nem Mert elérkezett azaz idö, hogy azokat a délyi részek mezőgazdasági viszonyait, kint a
évek hosszú során át, volt alkalmam
marad közösnek, a minthogy közös volt ismerése tartja fogva boldogulását.
bajokat, amelyek a kisbirlokosság testén gyakorlatban
tanulmányozni, megismerni.
eddig.
rágódnak,
immár
orvosolni
kell,
mert
ma
A tavasz, a nyár eltakarja a magyar
Alapos megligyeléseím alkalmával azon eredHa csakugyan befejezett tény lesz n földet turó, szántóvető népnek ezernyi is oly mélyen vágnak bele a kisbirtokos
pártszakadás, akkor az alkotmánypártnak bajait, kinos vergődését. Amikor a termé osztály testjbe, hogy már-már pusztulás- ményre jutottam, hogy a hegyes vidék silány
termése, egyedül és kizárólag e gyarló talajakcióba kell lépnie.
szet is él és virul s amikor a természet sal fenyegetik.
müvelésnek tulajdonitható.
Ha valamikor szükségesnek mutatko- ölén lát szorgos munkája után n földmiA mostan következő tél után egy
A gazdasági kultura magasabb fokán álló
zott az országgyűlés feloszlatása ugy most velő magyarság, kevesebb sóhaj kél a ugyanilyen kegyetlen télnek jönnie nem sikvidékek kisgazdái, pár évtized óta Sach
tagadhatatlanul szükséges.
falvak házikóiból, amikor azonban beveri szabad. Könnyebben elviselh.tőnek, de- rendszerű kerülő ekével dolgoznak; ezen gazLássuk, hogy mit mond a nemzet? őket az idő s tétlenség lesz osztályrésze rűsebb, boldogabb télnek kell jönnie, de dák a tavaszi vetés alá már ősszel megszántják
Akarja-e a 48-as függetlenségi párt a földmivelő népnek akkor hallani csak ezt csak akkor érjük el, ha a mai áldat- a földet és minden talajmunkát a maga idejétovábbi eredménytelen, söt káros politikai igazán, hogy mennyi baj van ebben a lan állapotok az idei nehéz tél, keserű ben végeznek el. A jó eke nyomában áldás
megpróbáltatások után hozzáfogunk azok- fakad és esztendőról-esztendóre fokozódik a
szereplését vagy visszaadja az uralmat a szép országban.
67-eseknek.
A tél alkalmas idő a panaszkodásra nak a gazdasági érdekeknek megépítésé holdankénti termés.
Amilyen az eke, olyan a gazda 1 Jó munkát
Elvégre annyi eredményt sem muta- Mert rendbe szedheti ilyenkor a gondo hez, amelyek a magyar földet és népét
csak jó eszközzel lehet végezni I A hegyes
tatott fel a függetlenségi párt, mint a latait mindenki, a kisgazda is összeírhatja boldoggá teszik.

A KÁSZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS" KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Egy literes palackokban 10fillérért kaphatók.
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb és legkiválóbb kávé fajok, theák, theasütemények, angol és belföldi rumok, likörök, legfinomabb cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és mindennemű fűszerek.
Mindennap friss hideg felvágottak és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás.
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Talán valami prózát is könnyen Ígérhetvidékeken gazdálkodó földmivesek nagy több- bálása alkalmival maguknak alkotlak s amellyl^csen rajta csoroszlya. Forgalomba hozók — tem volna. De cikket, csevegést, társatő
Htetél
bírjuk
—
hogy
az
ezutáni
készítmény,
sége, egy tökéletes szerkezetű, nehézkes járású nyilatkozatokat maga Dorner egy ismertető
és igen gyarló munkát végző rossz eszközzel, füzetben közreadott, mi csakis azon benyo már csoroszlyával is fel lesz szerelve és akkor dalmi problémát könnyelműség volt ema «miskolci ekével, túrja és nem szántja a másokról óhajtunk beszámolni, amelyet a Dorner- hiszem, hogy a »Dorner-féle ikerváltó eke« líteni.
És a lámpám is kialszik. Eh! Borföldet. Nem csoda tehát, ha ezen vidékek föld- féle eke 2 esztendő óta tartó folytonos kipró- munkaminőség tekintetében, egy nivón fog
állani a sik vidékek világhírű Sach-rendszerü zasztó! Hát ér egy hajítófát a legénymivelő népének gyenge termése, elgyomoso- bálása alkalmával magunknak szereztünk.
ember élete. Alszik az egész ház s az én
Szemelött tartva azt, hogy egy olyan lalaj- kerülő ekéjével.
dott földje és ebből kifolyólag gazdaságilag
Székely gazdáink, eddig olyan ekét hasz- lámpám is olyan álmos, mintha tegnap
müvelési eszköz minősítéséről van szó, melyelmaradott és szegény.
Vármegyénk gazdasági egyesülete egyik nek feladata lehet a hegyes vidékek hibás talaj- náltak, amelylyel jó szántást végezni nem lehet, egész éjjel mutatott volna.
A kályhában még pislákol a tűz, ez
mult ülésén, ezen a bajon igyekezett segíteni, mivelési rendszerén változtatni, csak most, mert a -miskolci eke- alkalmazásával fárasztó,
amikor határozatilag kimondta, hogy vidékünkre hosszas kipróbálás után hozzuk nyilvánosságra szaporállan és igen tökéletlen a talajmivelés. bátorít. Micsoda kedves hangulat. Most
A Dorner-féle eke forgalomba hozatalával már van gondolatom is, de külön kutyaegy olyan váltóekét kell keresni, kipróbálni és szerény véleményünket, amikor is személyesen
elterjeszteni, amely kifogástalan munkájával tapasztalhatjuk és látjuk, hogy azon székely meg van adva a mód, a hegyes vidékeken nyelvre kell jegyeznem, mert még minalkalmas legyen arra, hogy havasalji székely gazdák, akik m r ezen ekét beszerezték és ki- gazdálkodó földmivelőnek is arra, hogy reá dig nem „társadalmi probléma".
A bordó függöny megremeg s kanépűnk kezéből az eddig használt és rossz próbálták, szintén igen kedvezőleg nyilatkozna!lÉltaien a jobb gazdálkodás uljára, az okszerű
^^Pjmüvelésrc, meri az okszerű talajművelés cagni kezd. A hegedűmről elszakad egy
munkát végző «miskolci ekét« teljesen kiszorítsa. a Dorner ekéjéről.
Ezen eke munkája megfelel mindazon kö- mezőgazdasági haladásunk elengedhetlen fel- hur, ami élénken kifejezi a szárazfának
Két év óta Udvarhelymegye 15 községében,
eltérő talajviszonyok mellett, ezen törekvő meg- vetelményeknek, melyeket a gyakorlati gazda tétele s a termésállagok emelkedésével, a jö- vállalkozásom feletti méltatlankodását.
Talán már éjfél is van. A falakon árvalósítása céljákól ekepróbákat tartottunk és egy jó vállóekétöl megkíván. Elsőrendű acél- vedelem fokozásának nélkülözhetetlen és legbiz
nyak játszanak s néha meg-tne^mozdul
igyekeztünk előteremteni egy olyan hegyi váltó- ból készüli kormánylemeze olyan sze.encsés losabb segédeszköze.
egy-egy régi bútor.
ekét, amely a kívánalmaknak minden tekintet- alakulásu, hogy ezáltal munka közben pompásan fordít és tökéletesen porhanyit.
Minden legényszobán van valami miszben eleget tegyen.
Társadalmi problema.
tikus vonás. A hallgató csend... Az aszFelhívásokat küldtünk a hazai gépgyároA Dornek eke szántás közben jól összeke— Esti levél
talon szétszórt könyvek között üres posokhoz és kutattunk idegen vidékeken használt veri a talaj alkatrészeit és előidézi a termőföld
A szerkesztő megkért (éppen jó han- harak ásítoznak, a cselédtől rosszul elheváltóeke típusokat; szóval mindent elkövettünk morzsalékos strukluráját, miáltal nemcsak a
arra nézve, hogy ekeversenyeinken bemutatva gyökérzet fejlődésének kedvezünk, hanem mű- gulatban, vacsoránál talált), hogy írjak lyezett tükör ide veti mindig a fényét s
és kipróbálva legyen minden olyan váltóeke, velni lehel a lalaj vízkészletét, már pedig ez valamit a lapba. Vers van, már a tárcát valami le nem irható sullogás támad, ami
amelyről feltehelő, hogy a mi viszonyainknak olyan két mozzanat, a mi szárazságra hajló is leadta; valami cikk, csevegés, vagy tán mindent enged írni, csak társadalmi problémát nem! Én ezt nem is, vállalom el
megfelel. Az igy összegyűlt váltóekékel 15 éghajlatunk melleit a termések fokozása szem- társadalmi problema kellene.
— Az az! Társadalmi problema. Pél- többé este, csakis nappal. Áldott világos
faluban, az összesereglett gazdaközönség élénk pontjából kiváló fontosságú.
dául kövezés, öntözés, világítás (Juj ez idő, amidőn az ember mindenről ugy tud
érdeklődése mellett, munkaközben mutattuk be.
Nagy előnye a Dorner ekének az is, hogy
A mult év tavaszán, az első eke-versenye- munka közben a tarlót, a gazt és a trágyát utóbb.ért még agyon is üthetik az em- gondolkodni amint van, a színek nem
ken, ligyelműnket magára vonta egy olyan jól a föld alá takarja, sőt a földdel össze is bert itt helyben) csatornázás, kútfúrás, futnak össze, hangulat sem lepi meg az
ikerváltó eke, amely munkájának jósága tekin- keveri, miáltal lényegesen elősegíti a termések állatok védelme, alkoholizmus, szocializ- embert, de este, esle, mikor a nap már
mus stb. stb.
leáldozott s titkos fátylakba merül a vátetében legyőzte minden vetélytársát és csakis által elvont talajerő visszapótlását.
Dehát érdemes ezen mind tűnődni!? ros, mikor az égen apró csillagok ragyoga vállószerkezet célszerűtlen voltában, hagyott
Helyes fekvésil és kitűnő anyagból készült
A szerkesztő ur nagyon kedves fiúnak nak — büntessenek bár érte — ilyenkor
maga után kívánni valói.
tartósan éles szántóvasa képessé teszi a leg- látszik. És éppen készül valahová. Nem! nem tudok — társadalmi problémát írni.
•A váltóeke-versenyek, kezdeményezője és erősebb gyökérzetü gyomok alapos kiirtására. Az inár kegyetlenség volna, hogy a szerDunánluli.
buzgó munkása, az erdélyrészi kirendeltségi
Szántás közben szabályos, tiszta és egyforma kesztőt egy üres hasáb nyugtalanilson.
ügyek udvarhelymegyei megbízottja Dorner Béla barázdát hagy maga után és igy a szántás felüPár kutyanyelv éppen irásra vár itt
kir. gazdasági intéző vállalkozott arra, hogy a lete jól elaprózva és egyenletesen marad vissza
KÖZGAZDASÁG.
az
asztalomon.
Megigazítom az órát, sziköztetszést nyert ikereke észlelt hibáit kijavítsa az esetleg elvetendő mag számára.
A .Hermes" Magya Általános ValtoüHet Részvarra
gyújtok
s
igy
kezdek
gondolkodni
és megfelelő módon átkonstruálva, a további
A barázda mélysége vagy csekélysége, úgy- a .Társadalmi problémán".
vénytársaság, Budajest, heti jelentése a ttodeeke-próbáknak alávesse.
szintén szélessége vagy keskenysége is, gyorsan
forgalomril es pénipiaciról.
A szivar füstje kicsalja a gondolaTörök Andor nagyszebeni gépgyáros igénybe és igen könnyen szabályozható. Az eke járása tokat.
Buil.ipest, 1939. november 4.
vételével, Dorner intéző elérte azt, hogy a és vezetése könnyű és kellemes, miáltal sem
A budapesti é.téklőzsdén az elmúlt hét foDe majd elfelejtem. Üres a kalamáris
szóban forgó ikerekre, a későbbi ekebemuta- a székely gazda gyengébb igás tehenei, scin s utóbb is tollban marad a csevegésem. lyamán, tartolt irányzat mellett, csekély üzlet
tásokon hibáitól megjavítva került az erre hi- pedig az ekével dolgozó munkást nem fá- Töltsük meg...
fejlődött' ki. A külföldi tőzsdék tartózkodása
vatott bizottság és a nagy közönség szigorú rasztja el.
Milyen jó is legényembernek lenni. mellett lényegesen befolyásolta a tőzsde hanés alapos bírálata alá.
Az eke anyaga elsőrendű acélból és a Csakis nőtlen ember vállalkozhatik este gulatát, a még mindig változatlanul kétes belDacára annak, hogy ezen eke már az első gerendely kemény bükkfából van készítve és „társadalmi problémák" írására. A sziva- politikai helyzet. Mindazonáltal, mint már emversenyeken győzelmet aratott, mégis a bizott- igy nincsen kitéve az időelőlti gyorskopásnak rom már félig elégelt s még mindig nem lítettük, a tőzsde alapirányzata szilárd és ha
ság tartózkodott »a legjobb váltóeke* jelzővel és az evvel járó tetemes javítási költségeknek. találtam meg a témát.
általában nem is látunk javuló árfolyamokat,
minősíteni, mert beakartuk vámi azon véleBeszerzési ára jutányos, csakis 40 korona
De nem is kerestem. Nem. Mérges egyes papírok számottevő emelkedést tüntetményeket, amelyek az ország különböző vidé- ha figyelembe vesszük, hogy kitűnő anyagá- kezdtem lenni, hogy én miért is töröm nek fel.
keire küldött és most már -Dorner-féle iker nál fogva háromszor annyi ideig eltart, mint ilyen dolgokon a fejemet. Azért se! Lám
A vezető értékek ezúttal inkább el voltak
váltóeke. elnevezés alatt szabadalmazott talaj- a rossz szántást végző -miskolci eke«, akkor a szerkesztőnek most írnia kellenes mu- hanyagolva, bár egyes bankpapírok iránt igen
mivelési eszköz alapos kipróbálása után ki- igen olcsónak is mondható.
lat. S helyette én szántom a papirost. élénk kereslet mutatkozolt. Nevezetesen naalakulnak.
gyobb üzlet fejtődött Magyar Leszámítoló- és
Alkalmazható minden rossz taligára, fődo- Hát hol itt az igazság!?
Figyelmen kivül hagyva az idegen megyék- log az, hogy a taliga széles és alacsony leA szerkesztők iránti szeretet mégis Pénzváltóbank, továbbá Magyar Jelzáloghitelben gazdálkodó birtokosok azon kedvező kri- gyen. Váltószerkezetét könnyen és egyszerűen rávitt, hogy gondolkodjam. De hát min! ? bank részvényekben a kedvező üzletmenet hítikáját, melyet a -Dorner-féle váltóeke. kipró- lehet kezelni. Hátránya csupán csak az, hogy
Ha verset kért volna, azt már értem rére és magasabb osztalékbecslésekre. Előbbi
aki azután átvette a parancsnokságot. Daszkov országi városban, ahol atyja mint huszárszáKatarina később összekülönbözött II Katalin- zados szolgált. Később, mikor atyja mint nyukítva a kelet-ázsiai háborúban résztvehessenek. nal, mert ez nem akarta őt a testőrezred való- galmazott tiszt Magyarországba visszakerült,
Kávéházban.
Az orosz nők terve, bármily exolikusnak ságos ezredesévé megtenni. 1787-ben, mikor egy magyar postamesterhez ment férjhez. A
Kávéházban szokott helyen,
tűnik is föl, nem uj dolog. Alig van olyan II. József császár a nagy cárnővel a Krím fél- táborban örökös harcok között nevelkedett
Üldögélek egyedül.
nemzet, amelynek történetében hazájukért, a szigetre utazott, II. Katalint a birodalom ne- leány azonban sehogy sem tudóit megférni a
A szomszédban kurta korcsma,
Piros Jóska hegedűi.
szabadságért küzdő nők ne szerepelnének. Eger mességének száz hölgye kisérte. A hölgyek szürke postamesterrel. A félreértéseket még
Olvasgatom a lapokat
hősi védelme, Murány vár hős asszonyának egyenruhába voltak öltözve s mindegyik pus- inkább elmérgesitette egy fiatal huszártiszt megSorra nézem valahány!.
harcai eléggé ismeretesek. Az 1848/49. évi sza- val és három tölténnyel volt felfegyverezve. A jelen :se, aki később a már elvált asszonyt ruValahol a Tisza partján
badságharcot számos nö küzdötte végig s a bájos testőrséget Zarandow kapitány fiatal öz- tul megcsalta s a császár uniformisát levetve,
Halva leltek egy kislányt.
kuruc háborúkból is bőségesen kivették részü- vegye kommandirozta.
porosz szolgálatba lépett
ket. Lozárdi Zsuzsánna, Rákóczi százados ka•Ismeretlen okok miatl«
Az osztrák és magyar hadseregben, külöAz akkor huszonkét éves fiatal asszony végAz újság csak ennyit ír,
pitánya, egy kuruc század élén harcolva be- nösen Mária Terézia idejében szolgáltak na- kép elkeseredve férfi ruhát öltött, magához vette
De én nekem Isten tudja,
iktatta nevét a hadtörténelembe.
gyobb számban asszonyok. Kettner Zsófia, egy anyja unokaöcscsének papírjait s Plarenzi név
Furcsán hangzik ez a hir.
A szabadságharcoknak, a nemzeti háborúk- kapucinus barát nővére a XVIII. század negy- alatt beállt kornetnak a 9. huszárezredhez. —
Gondolkodom, kutatgatom
Kellett lenni okának,
nak mindenkor voltak női katonái. A franciák- venes éveinek elején bátyjának csuháját felvéve Mint huszárkornet részt vett a hét éves háború
Ok nélkül még senki sem ment,
nak az angolok elleni harcaiban sok asszony Riedben felcsapott katonának. A 22. gyalog- első harcaiban s a kunnersdorfi csata után hadNem is megy a Tiszának.
harcolt karddal a kezében; sőt a későbbi szá- ezredben végig küzdötte a negyvenes évek há- nagygyá és ezredsegédtisztié nevezték ki. Kézadok
harcaiban is tömegesen akadtak nök, borúit 1746. junius 16. Piacenzánál, 1746-ban sőbb főhadnagy, majd pedig kapilányhadnagy
És a mint igy gondolkodom,
kik nemüket eltitkolva, férfi ruhában, a katonák augusztus 10-én Rotafreddonál kitűntette ma- lett. — Hat évig szolgált az ezrednél anélkül,
A szomszédban odaát;
soraiba léptek. A francia forradalomban és a gát s 1748. junins 8-án Vallis Sándor báró hogy asszony voltát elárulta volna. 1761-ben
Piros Jóska bandájával
Rá kezdi az uj nótát.
közvetlenül ezt követő háborúkban harminc- ezredes káplárrá nevezte ki. Alig pár hét múlva a hartmanndorrfi ütközetben az életében oly
S amit nem tud a riporter
három asszony küzdött a franciák soraiba.
azonban meghűlt s tűdőgyuladást kapott Ekkor végzetes szerepet játszó volt huszár, s most
A hegedű elmondja:
Az orosz nők között már a XVUI. század orvosai észrevették, hogy a hős káplár tulaj- már porosz tiszttel hozta össze sorsa. Kivont
Boldogtalan szánni való
első felében szokásba jött az uniformis-viselés, donképpen leány. Az ezrednél nagy volt a karddal megrohanta ellenfelét s rövid harc után
A szerelem bolondja.
Rónay Sándor. ugy, hogy nem is kellett ezért nemüket eltit- szörnyülködés. Wallis ezredes nem tudta mitévő leterítette. A viadalban azonban ő is megsebekolniok. Erzsébet cárnő, Nagy Péter szépséges legyen. Végre is beadványt intézett a bécsi sült s egyik karját amputálni kellett. Ekkor már
Asszonyok — katona ruhában.
és buja leánya uniformisban vezette az össze- főhaditanácshoz; s -igy tudta meg Mária Te- nem titkolta el tovább nemét.
Az angol nők, akik most a férfiakkal min- esküvő csapatokat előde ellen. Formás láb- rézia az esetet. A nagy királyné magához renMária Terézia, amint a dologról értesüli,
denben egyenlő jogokért elkeseredetten küz- szárain kitűnően festett a trikó és a feszes delte a leány-káplárt s nyolc forint havi nyug- külön rendeletet bocsátolt ki, amelyben Breton
denek, annyit már elértek, hogy betegápoló nadrág. Nem csoda, hogy sok utánzója akadt. dijat adományozott neki. Kettner Zsófia ezután Gizát egész fizetéssel nyugdíjazta s megenszolgálatra beosztották őket a hadsereghez Az asszonyuralom alatt az előkelő társaság még hatvanöt évig élt s 1813-ban halt meg. gedte neki, hogy ünnepélyes alkalmakkor a
asszonyainak nagyrésze katonai cimet is viselt
fegyverrel, megfelelő katonai uniformisban.
A jelenleg Sopronban állomásozó 9. huszár- kapitány-hadnagyi uniformist viselhesse.
Az orosz előkelő társaság több nő tagja s ünnepélyes alkalmakkor uniformisban jelent ezredben is szolgált hosszabb ideig egy aszKésőbb mikor az újoncok felvételét már
meg.
Daszkov
Katarina
1762.
julius
8-án
uniegy dúsgazdag orosz nemes leányával — Szaszony. Egy magyar leány volt. Breton Gizá- rendes orvosi vizsgálat előzte meg s a tiszti
pemikov Máriával — az élén, annak idején formisban vezette a csapatokat U. Katalin elé, nak hívták. 1833-ban született egy felső-olasz- karnak legalább egy részét katonaiskolákban
kért a pétervári hadügyminisztériumA „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.engedélyt
tól, hogy kétezer asszonyból álló csapatot ala-
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részvények árfolyama 486-röl 491-ig, utóbbiaké tani nem lehet s ennek következtében meg ajánlható, ha a föld sovány, ha ellenben a dijat szegénységi bizonyítvány alapján elenpedig 450-ről ,453-ra emelkedett
kell várni az őszi esőzéseket, hogy a vetésre föld kövér elegendő a szuperfoszfát is, amely gedik; ajánlatos, ha a szülő felszegődési és
Meg kefl' továbbá említenünk a két buda- valamennyire is elő L-hessen készíteni a talajt, egymagában is 2—4 mm-val fogja a termést szabadulási költségeket (10 kor.) fedezi; szükpesti villamos vasul részvényéről; mindkettőt a nagyon elkésett vetés pedig már jó termést fokozni.
séges kellékek: keresztlevél, iskolai bizonyítnagyobb tétetekben vásárolták, minek hatása alatt nem adhat. Ha ellenben a tarlót tárcsás borovány, szegénységi bizonyítvány. A tanonc előre
a Közúti vaspálya részvény 597-ről 605.50-ig és nával feltöljük, avagy ennek hijján eke segémegnevezheti az iparágat is, amelyet választ,
KÜLÖNFÉLÉK.
a Budapesti villamos városi villamos vasút lyével vékonyan leszántjuk azonnal aratás után,
de ha nem teszi, akkor a Társaság osztja be
részvényei 305-ről 311-ig emelkedtek.
— Doktorrá avatás. Dr Csató Ernő ügy- a növendék hajlama és körülmények figyelembe
akkor egyrészt a hajcsövesség megszakításávédjelölt
és
államludort
a
kolozsvári
Ferencz
val
több
viz
marad
a
talajban,
tehát
legalább
A helyi értékek piacán a bányapapirok
vételével. A bejelentéshez elég egy levelezőszilárd irányzatot követlek, mig a vasipari pa- Hémi nedvességet megtart az, másrészt az őszi József tudomány-egyetemen a jogtudományok lap is, melyet akár Csulak Lajos titkárhoz,
pírok el voltak hanyagolva és árfolyamuk majd- szárítás, szárazság esetén is könnyen végez- doktorává avatták.
akár Bokor András pénztároshoz címezzen.
— Mozgósítás esetén. A honvédelmi mi- Erre megfogja kapni a választ és amikor jön,
hető az össze nem tömörödött talajon s igy
nem változatlan maradt.
Nagyobb kereslet mutatkozott a kőszén- idejében velhelUnk, ami már magában véve is niszter körrendeletet bocsátott ki a vármegyei tör- hozza magával a szükséges okmányokat Kívábánya- és téglagyár részvényei iránt, melyek- biztosítja a jobb termést. El ne mulasszuk te- vényhatóságokhoz. A rendeletben felhívja a minisz- natos, hogy legalább annyi ruhát és fehérnenek árfolyama állandóan emelkedő irányzatot hát a tarlótörési s erre a célra lehetőleg tár- ter, hogy nz egyes vármegyei törvényhatóságok műi hozzon, amennyi egy évre elég, mert első
írják össze aznkmik a lÍH7.t\iselőknck neveit, nkik évben a Társaság csak lábbelit adbat — A
követ és melyek a hét folyamán is 542-ről csás boronát használjunk.
550-re emelkedtek.
Ne kísérletezzünk külföldi búzákkal, mert a esetleges mozgósítás esetén visszntartandók. A kö- brassói székely társaság elnöksége. A székelyAz érdekelt intézetek, de különösen nagyobb magyar buza egyrészt jobban tűri a szárazsá- zönség egykedvűen veszi a rendeletet és senki sem földi lapokat kérjük, hogy jelen közleményt
bocsi vásárlásokra a Salgótarjáni kószénbánya got, másreszt késői vetés eseten tavasszal leg- törődik vele. bogr nz úllin» mUyeii ímitos intéz- átvenni szíveskedjenek.
részvények 525-ről 533-ig emelkedtek, utóbbi jobban bokrosodik s legkorábban érik be. ami kedéseket tesz egy esetleges háborúra.
— Akció a kisiparosokért. A kornáoy,
— Szent Imre ünnepség. A csiksomlyói
azonban nagyobb szabású realisációkra ismét rendkívül fontos dolog, különösen az Alföldön,
mely már-már megfeledkezett a meglevő kisipar
róm.
kath.
főgimnázium
tanártestülete
és
ifjú526-ra gyöngültek.
ahol junius végén oly nagy hőség szokott befeulartásáról és ápolásáról, arra k&lyszeritette a
A sorsjegypiacon már régóta nem látott állani, hogy a későn érő buza ennek követ- sága az intézel védőszentjének: Szent Imre vergődő kisiparosokat, hogy szervezkedjenek és
hercegnek
tiszteletére
folyó
hó
7-én
sikerüli
élénkség volt észlelhető, az elmúlt hét folyamán. keztében összelöpörödik, megszorul. Azonban
szervezeteik révén adjanak súlyt fellépésüknek. A
Az összes sorsjegynemekben állandóan növekvő használjunk tiszta egészséges vetőmagot s ne ünnepséget rendezett, amelyen löbbek közt kisiparosok csakugyan szervezkednek és máris erőFejér
Sándor
alispán
is
jelen
voll.
Ünnepség
kereslet mutatkozik, ami az árfolyamoknak sajnáljuk időközönként a magcserére is néuii
sen ostromolják n kormányt, hogy szakítson azzal
számottevő emelkedésében nyert nyilvánulást. áldozatot hozni. Különösen pedig abban az elölt az ifjúság és a tanári kar a kegytemplom- a mostoha bánásmóddal, amelyben őket részesítette
ban
szentmiséi
hallgatott,
melyet
P.
Tima
Déesetben,
ha
bármi
oknál
fogva
csak
későn
tuKülönösen a Magyar Jelzjlo^hitelbaak konvereddig. A kormány végre — mint érteslUüuk a hezionális sorsjegyeire vonatkozik ez, melyeknek dunk vetni, ne sajnáljuk a vetőmagot, vessünk nes mondott. A műsor kiemelkedő pontja Fe- ves ostioinra felébredt álmából és intézkedett, hogy
rencz
Gyula
tanár
ünnepi
beszéde,volt,
amelyben
árfolyama czeu a heten is 129-ről 132-re emel- sűrűen, mert a ritka wtés sanyarú viszonyok
a közsznlliti'uioknál, aliol csak lehet, elsősorban vekedett. Ezen e.nelkedés okaira mir a mult heti kjzfltt jobban bokrosodik ugyan, de későn az ifjúságot Szent Imre herceg erényeinek a gyék fig\elembe n kisiparosok szövetkezetének
kövelésére buzdította. A szavalatokat, étiek- és
jelcn'ésűnkacn ráutaltunk. Ezúttal mjg a Pesti érik s korai loiró.'ág esetén oc»ul terem.
zeneszámokat is nagy élvezettel hallgatta végig ajánlatát a közszállitási rendelet ama szakaszai
111 -at Első Tjkars'rpéitzlár nyereménykötvéEgy további njgy hiba, hogy a kikelt b:..'a a szép számú közönség. Legnagyobb hatást alapján, amelynek a kisipar érdekében a vereeuy
nyeiről kívánunk megemlékezni, melyeknek ár- ápolására a magyar gazda nagj ju ko\s Milyt
kizárását teszik lehetővé.
folyama azon hirre, lingy a kibocsátó intézet- fektet s pl. buz,ij..t mc^ az e>etbcu setn gyom- ezek közül l-ekcte Endre IV. o. t. éjt cl, szé— Gróf Széchenyi Lászlóni — faiparpen
i
s
preozen
előadóit
hegedü-szolójával.
nek nagyobb telel sor.jegyel sikerti t jó kezekbe láltatja larassZ-il, lis az lugyja gyumos. Pedig
telepe. (i 1 "I Széchenyi l.ászlóné, Wanderbílt (iladya
—
Népszövetségi
gyűlés
Szenttamáson.
elhelyeznie, IU4 knrjtúrói 10Y50 koronáig különösen a gyeu^e vetés nem képes a gyonj hnzájáinik ipari életében mint cégbütokos is
javult.
mokkal iiK-^b.rku.an s 1—2 inui-vji bizonyo- A szervező-bizottságot a csiKSzentdomokosi s/.i-iepel. L'gyanis Uugmegyében Uemete vasgyár
vasúti állomáson a hitközség előkelő polgárai
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te,niést
ad,
mintha
idejében
meg
A tőzsde hangulata minden kedvező liír
lovas bandériummal fogadták. Szent mise után közelében, n régi Károlyi-féle b'rtokou, amelyet
i ji:t nagyon fogékony és igy nincsen kizórva, lelt voliu gyonnú.va, mL>l:al nemesük a be.irpedig Bálint Lajos főesperes nagyszámú hall- Wiinderliilt (iliulys vásárolt meg, nagyszabású Inhogy amennyiben a belpolitikai l;elyze:l>e:i a nyékolástöl menteit ik voiiu meg, de attól is,
gatóság
jelenlétében a gyűlési megnyitotta. — i|i;ir!c]>'pi't létesítettek. Eredetileg csak gőzfiirész
megoldásra kilátás mutatkoznék, fellendülésnek hogy a gy04'j a tjlaj tápláló auyjgát el szívja.
Beszédében az ujabbkori haladási jelezve, rá- volt a líeinetc vnsgyárou és ezt must megnagyobbínézünk elébe, a:ni viszont az összes árfolyaVégül in.g egy nagyon fontos dolog van, mutatott ama társadalmi nagy átalakulásra és tották és az uradalom gazdag erdőségeinek fatermokban kifejezésre juthat.
amit figyelmen kivül hagyni nem szabad s ez küzdelemre, m.-ly már a hitéletet is veszélyez- mékeit a vasgyári ipartelepen dolgozzák fel. A cég
a trágyázás kérdése. Ha tniitdvn munkáját jól teti. A népszövetség vezető fériiai látva a kö- ;óf Széchenyi Ijászlóué Remete-vasgyári faiparmegadtuk is * talajnak, még sem adhat az jó zelgő veszedelmet tisztán vallásos és hazafias telepe, a cég tulajdonosa: Wanderbílt Gtadys.
Gyenge biuat'/rmésünk okai.
termest, ha nincs kellő trágya erőben. S mert érzületből áldozat-készséggel vállalkoztak en- Az osztrák cigarettapapír ellen. A
Sok igaza van a magyar gazdának, amikor a közvetlen istállótrágyában a buzavelés meg- nek elhárítására. Felkérte a híveket a népszö- pénzügyminiszter a napokban egy rendkívül érdea silány búzatermések okául a mostoha idő- dől a legmelegebben ajánlható, hogy közvet- vetség támogatására. — Zsögön Zoltán képző- kes és nagyhorderejű rendeletet küldött a pénzügyjárási viszonyokat állítja oda, de nincs minden- lenül a vetószántás elölt 150 kg. szuperfosz- intézeti tanár a népszövetség szükségességét, igazgatóságokhoz. A rendelet, amely csak néhány
ben igaza. Önmagában — jobban mondva — fátot szórjanak ki kai. holdanként, mert szám- a kalholikus ügynek, valamint a székelységnek hónap inulva lép érvénybe, könnyíteni lesz hivatva
hibás gazdasági rendszerében is keresse az talan tapasztalat igazolja, hogy a szuperfosz- két veszélyes ellenségét ismertette, névszerint: egynehány magyar gyáros nehéz helyzetén, akik az
okokat, mert a helytelenül folytatott gazdálko- lát a termést nagyon is hasznothajlóan növeli. a szabadkömivességet és a szociál-demokráciát. ausztriai gyárosok versenyzése folytán alig voltak
dás legalább is annyiban járul hozzá a rossz Sőt abban az esetben, ha az illető talaj 2—3 Ez ellen küzd a kalli. népszövetség, s kéri, képesek reuzÁlui. A rendeletben a miuiszter felhívja
termésekhez, mint a rossz időjárás.
év óta nem kapóit istállólrágyát a szuperfosz- hogy a ki vallását, hazáját hiven szereti, csat- n pénzügy-igazgatóságokat, hogy utasítsa a közegeiEgyik legnagyobb hiba, a mit gazdáink el- fát hatását nitrogéntrágyával is jelentékenyen lakozzék ezennel zászlója alá. Kovács András ket, hogy azok járják sorra a trafikjoggal biró
követnek, hogy igen sokan még ma sem al- fokozhatjuk, olyan módon, hogy ugyancsak képzőintézeti tanár a kath. népszövetség célját, üzleteket, és az ott található osztrák szívarka hüalkmaznak tarlóhántást, hanem a tarlókat csak vetószántás előtt 60 kg. kénsavas amnoniákot szervezetét és ;inüködését ismertette. Gyujló- velyekről és cigarettapapírokról készítsenek pontos
késő ősszel vetés alá szántják fel. Ennek az is adunk, vagy ha nincs a földben mész,
hatásu beszédét feszüli figyelemmel hallgatták. statisztikát. Továbbá figyelmeztessék a dohányárueljárásnak — egyebektől eltekintve — az a ezt ugy lehet megtudni, hogy sósavval leönlve Ez után Bálint Lajos föesp?res buzditó beszéd- sokat arra. hogy ezentúl az osztrák gyártmány a
nagy hátránya van, hogy az augusztusban ren- a mészszegény löld nem pezseg — vetés után del a gyűlést bezárta. Vilmán Géza lelkész a mindeunemü szivurkapapirok árusítása tilos. Ez az
desen beálló szárazság annyira kiszárítja, any- 25 — tavasszal pedig 40 kg. chilisalétroinot szónokoknak, valtmint a megjeleni hallgató- utóbbi mondat ugy értelmezendő, hogy a mostap*
nyira megkeményíti a talajt, hogy azt felszán- szórunk ki. Ez utóbbi eljárás csak az esetben ságnak köszönetet mondott, mely után a gyű- készlet kiárusítása után ae osztrákból uj szállítmány t hozatni nem szabad. Ha valamelyik trafikus
lés eloszlott.
a miniszter eme rendeletét nem respektálná, ugy
nevelték, már nem léphetlek katona sorba asszo-tiszttársaiban a gyanút, hogy a hadnagy uni— A kath. népszövetség alakulása -|9ű sz illetőtől a tralík jogot megvonják.
nyok. A hadsereg krónikásai azonban még is formisban nő rejtőzik. Skanagetta Franciska, nén. F. évi oklóber hó 31-én Dclnén a katho— A postások fizetésrendezése. Meghitt
megemlékeznek egy esetről, mikor a már ren- hogy a gyanút eloszlassa, első volt mindig a likus népszövetség alakuló közgyűlést tartott,
dezett viszonyok között levő hadseregben is harcban és a legkitartóbb a tivornyákban. A melyen megjeleni Bálint Lajos főesperes, Rés forrásból kapjuk a hírt, hogy az 1910. évi költségszolgált egy nő. A leány-tiszt Skanagetta Fran- háború befejezése után egy gácsországi vá- János fögiinn. tanár, Zsögön Zoltán lan. képz. vetés keretében a postások fizetésrsndsaése ragciska volt, akit a bécs-ujhdyi katonai akadé- rosba került ezredével. Itt a nők ínég inkább tanár. Daradics Félix dr. ügyvéd és Botár Béla oldást fog nyerni, amennyiben u ugyanolyan lesz,
miában neveltek a katonai pályára. Skanagetta szították a gyanút a fiatal tiszt ellen; aki életre- árvsz. ülnök, valamint Csikdelne kalholikus hí- mint a vasutasoké.
— Drágább lesz a gytlim. llletâksn kérőkFranciska atyjával és bátyjával jött Bécs-Uj- halátra udvarolt ugyan az asszonyoknak, de vei teljes számban. — Az alakuló közgyűlésen
helybe, hogy a gyenge testalkatú fiút az oltani mindenkor óvakodott bizonyos határokat át- felszólalt Bálint Lajos, ki tömörülésre és szer- ből nyert értesítés folytán az osztrák gyufagyáiasoknak
már tudomásukra jntott, hogy az L910.
katonai akadémiába felvétessék. Az akadémia lépni. Férfiakkal szemben nem egyszer nyers vezkedésre hivta fel a jelenvoltakat. Beszédét évi állami
költségvetés bemutatása alkalmával az
orvosa a fiút gyengének találta és felvételét fellépéssel szerzett magának tiszteletet. 1799- nagy lelkesedés kisérte. Beszéltek még Zsö- osztrák pénzügyminiszter beteijeszti a törvényhoben
Tarnowban
állomásozva
egy
nagyarányú
nem ajáulotta, az erőteljes Franciska azonban
gön, Daradics, Rés és Botár Béla. Az értekez- zásnak a gyafeegyedáruság behozatalát és aftt, bogy
arra kérte az orvost, hogy bátyja helyett őt hivatalnokkel keletkezett affairje. A hivatalnok let végén a szónokok közreműködését Gábosi a mouopóliuniot egy e óéiból alnkuM társaságnak
bosszantani
akarván
a
fehérképá
hadnagyot,
Dénes plébános megköszönvén, a kalholikus fogja béi-baadni. Az osztrák példát a magyar korvegye fel az intézetbe. Az orvos, aki a Skanamáuy is — régebbi terve szerint — követni fogja,
getta családnak régi ösmerőse volt, tréfából azt mondta neki, hogy kételkedik férfi voltában. népszövetség Csikdelnén is melegágyra talált. ami azt jelenti, hogy a gyuta megdrágul.
— Ennek megítélését hizzuk az ön kedengedett a kis leány kérésének s kiállította
— Székely Huk elhelyezése. A brassói
— Az át nem adott vasúti jegyek. Pelflneki a bizonyítványt, egyben megig.rvén az ves feleségére: — vágott vissza a hadnagy. Székely Társaság már évek óta foglalkozik letességből gyakran fordul elő, hogy az utasok
A szóváltásból természetesen párbaj lett, azzal, hogy a székely gyermekeket elhelyezi nem adják át a végállomásokon vagy ahol leapának, hogy gyermekét majd, ha Bécset megtekintette, egyik rokonával hazaküldi. Az öreg ami azonban nem végződött sebesüléssel.
Brassóban kiválóbb iparosoknál, hol magukat szállanak, a maguk jegyeit. Ez természetesen,
Három évig szolgált Skanagetta mint tiszt iparosokká képezik és a megélhetésüket bizto- nagy akadálya az ellenőrzésnek s igy most a
Skanagetta nyugodtan haza is ment. Franciska
pedig az orvossal az intézetbe maradt Alig a hadseregben; tovább azonban nem tudta ti- sítsák. Így nemcsak az illetőket menti meg az kereskedelmi minisztériumban oly rendelkezés
tette ki azonban Skanagetta lábát az akadé- tokban tartani tói volML 1800-ban végre be- elzülléstől, a kivándorlástól, hanem ezeknek megalkotásán fáradoznak, amely e hanyagságmiából, mikor az orvost megütötte a guta, a vallotta, hegy — bajtársainak — akik őt már elvonásával egyfelől siet megoldani a székely nak elejét venné. A legújabban várható rendelvan — ö csakugyankérdésnek egyik nevezetes részét, de másfelől kezés alapjául a német rendszert veszik, amely
fiúnak átöltözött kis lény az intézetben maradt. évek óta tmnniatjáh
Atyja csak hetekkel később értesült az orvos leány. A leány-tisztet ezután rangjának meg- hazafias dolgot is cselekszik, mert képzett szerint a menetjegy be nem szolgáltatása, olü
haláláról és az ez által valóra vált tréfáról. Ek-tartása mellett nyugalmazták. Nyugalomba vo- magyar iparos osztályt nevel, amire pedig ma irateltulajdonitás vétsége, tehát büntetendő csJI
kor már nem akart a véletlenségből előidézett nulása után, egyik bajtársa, Spini őrnagy, aki- mindenek felett legnagyobb szüksége van ha- lelemény.
vel talán a legtöbbet évődött, aki legtöbbet zánknak. Nevezett társaság ezen akcióját most
helyzeten változtatni.
— Ajándék egy Meláaak. A SzetfbMn
élcelődött telette — megkérte a kezét s FranFranciska gyermekből nagy leánnyá fejlő- ciska igeni mondott. — Skanagetta Franciska még nagyobb keretben akarja fejleszteni. E Társulat a Borszék-Holtósariti állami népiskola
dött a katonai akadémiában, 1797-ben katonai 1865-ben mint agg matróna balt meg; egykori végből kéri a székelyföldi lelkész, tanító és róm. kath. vallású növendékeit ingyen bittantíimlményalt ehfégezve az egyik-halárönridékibajtársai a bécs-ujhelyi akadémia muzeimában jegyző urakat, hogy ha községeikben ilyen fiuk könyvekkel litta el. És pedig ajándékozott:
ezredben aáMlóssá, majd pedig hadnagygyá helyezték el az utolsó leány tiszt hátrahagyott vannak, utasítsák őket a társasághoz. Az elhe- 15 drb újféle »Rónh. kath. kókálé%-V tO <M>
lyezés feltételei ezek: a hat elemi osztály el •Róm. kath. elemi k*té-t és & drt> Mwmy
nevpţldk lú< kinevezése után azonnal az olasz- emlékeit
végzése; lizenkét életév betöltése; tanonc év 4; «Képes Btbtlá«-L A valóban szép kuHurmhzországi harctérre küldték. Nőies testalkata és
ez idő alatt ruhával a Társaság látja cl ; tan sziót teljesítő Társulat megérdemli a dicséretet
klasszikus szépségű arca gyakran felébresztette
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Szára 736—1909. végrh.

— Kocsisok harca. Folyó hó 6-án este
— Rettenetes boazu. Xo hallja Barabás nr,
ajánljuk hazánk egyik legnagyobb biztosító ogy hencegjen maga itt én előttem, hogy rettene- fél 9 órakor a városház előtti téren Kedves
Miklós és Varga János kocsisok heves szóváltársaságának lapunk mai számában foglalt hir- tea lioszut fogok állani magán.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
tásba keveredtek, melynek hevében Varga János LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
— MondjB csBk hogyan?
detését
— Ugy, hogy én veszek minden héten a fele- bicskáját előrántva, Kedves Miklóst közvetlen teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak
— Megszökött a gazdija pénzével. Ugrón
1909. évi Sp. I. 846/4. számú végzése követGyörgy gyimesi hatósági erdöór folyó évi ok- ségemnek egy uj kalapot és a maga felesége is a szive felett életveszélyesen megszúrta. A seb keztében,
dr Hodos Béla budapesti ügyvéd
5 cm. hosszú és nagy vérveszteséggel járt.
tóber hó 27-án Balog Anna cselédjét, hogy a ugyan ezt fogja magától követelni.
által képviselt Rácz testvérek budapesti cég
— ZsebmetszAk sapkája. -\ m mindennapi Még szerencsének nevezhető, hogy a bicsok javára 310 kor. 45 fill. s jár erejéig 1909. évi
címére érkezett s 31 koronáról szóló pénzesutalványt váltsa be és a pénzt vigye haza. A eset történt Brüsszelben egy budapesti kereskedő- hegye a harmadik bordában megakadt, mert szeptember hóban foganatosított kielégítési végcseléd a pénzes-utalványt beváltotta és a pénz- vel. aki Üzleti ügyekben tartózkodott néhány na- csak igy kerülte el a bizton paláit. Sebe mind- rehajtás utján felülfoglall és 5000 koronára
zel megszökött. A csendőrök éppen akkor fog- pig a belgák fővárosában. Egy kalapiizlet előtt el- azonáltal életveszélyes. A helybeli megyei köz- becsült következő ingóságok u. m.: egy gőzerejű és egy motor cséplő garnitúrákból járó
ták el, mikor Romániába akart szökni. Bekí- menve, eszébe jutott a budapesţii kereskedőnek, kórházban ápolják.
'/, részét jelen alkalommal nyilvános árvetésérték a csíkszeredai kir. törvényszék- vizsgáló- liogy jó volna egy könnyű utazósapkát venni. Besen eladatnak.
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Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásM. A. Cikke már elvesztette aktualitását bíróság 1909. évi V. 1008. számú végzése
— Lopások. Miklós Jakab szépvizi lakos juh-sapkát. K nnptúl kezdve azonban, valahányszor beaklából folyó évi október hó 24-én éjjel egy tért egy étterembe vagy kávéházba, mindannyiszor s ebből a számból lekésett. Azért átnézzük s folytán 310 kor. 45 fill. tőkekövetelés, a végjuhot és kisebb értéko élelmi szereket ellop- egy-két pénztárcát talált zsebében. Rövidesen csi- ha lehel, sorát ejtjük.
zés szerinti kamatai, ennek 5'/, kamatai, 1 »" „
tak. A csendőrség a nyomozást megejtette és nos összeggé növekedtek a lelöltőjébe csempészeit
P. S. Beküldött cikkét köszönettel vettük s váltódij és eddig összesen 94 koronában bia tetteseket Kuna Imre és Tamás Péter szép- pénzek. Nyugtalanítva azáltal, liogy esetleg öt tart- bár annak irányától a jóakaratot nem tagad- róilag már megállapított költségek erejéig végják majd a pénzek tolvajának, jelentést tett a ren- hatjuk meg, mindazonáltal a község autonom rehajtást szenvedett és társai gyártelepén Csikvizi lakosok személyében kiderítette.
szentdomokoson leendő eszközlésére 1909 évi
— Folyó évi október 31-én a karcfalvi dőrségen. Hosszas kutatás után n rundőrség a kö- jogai, valamint felettes hatósága jogkörére vo- november hó 12-lk napjának d. e. 11 órája
vetkező
tényállást
állapította
meg:
Xehány
nappal
vasúti állomáson a Gyergyószentmiklós felé
natkozó fejtegetéseivel nem érthetünk egyet, határidőül kilüzetik ésahhoz a venni szándékozók
haladó vonat egyik harmadosztályú kocsijából előbb, hogy a budapesti kereskedő megvette a tu- mert azok a törvénynyel ellenkeznek. Ez okból ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
Szilágyi Imre vasúti kalauz ládáját, melyben túlis sapkát, ugyanabba nz üzletbe betűre egy ur — bármennyire szivünkön viseljük a község az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c.
ruhanemflek és élelmiszerek voltak, Gábor István és tizenöt sapkát rendelt egy posztódiirabből, me- vagyoni érdekeit — beküldött cikkének nem 107. és 103. §-ai értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
csikszenttamási lakos észrevétlenül ellopta. Ké- lyet ő hozott magával. A kereskedő pontosan ele- adhatunk helyet.
becsáron alul is el fognak adatni.
sőbb a lopásra Szilágyi rájővén, a csendőrség get telt ii megrendelésnek, de mert a posztóból
Amennyiben az elárverezendő ingóságokai
megmaradt egy darul», ínég egy sapkát készített.
tettest kinyomozta.
mások is le- és felűlfoglaltatták és azokra kiEzt vette meg a limhipesti kereskedő. A nevezett
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
— Vaslábán Pétcrné szül. Tankó Katalin incgrendi-lő nzonliun egy nemzetközi zsebmetsző
1908. évi XL1. t.-c. 20. §. értelmében ezek
csikszenttamási lakos lakásáról folyó évi októ- bandának volt u l'öniikc. melynek tagjai a kiizns
javára is elrendeltetik.
PEZSGŐ.
ber hó 26-án ismeretlen tettes egy hat lövetű sapka rév'u i.-merlek egymásra. Így lui-tént, liiigv
Csikszenlmárlon, 1909. október 19-cn.
12 mm.-es forgó-pisztolyt ellopott. A csend- a liinbipi'.-ti kereskedőt lái>iiknak 11.'. lék
I. Molnár Sándor,
őrség a tettest Márton Albert Gergelyé csik- pult pénzek rfSY részét lieoiile'e.ell z>eli.-ilie jutkir. bír. véglvliujtő.
szenttamási lakos személyében kinyomozta és tatták. A 1 eilll irs-'g i'Zi'k IIt:111 p< l-s/.e II/ i-liléit
feljelentette.
Sllpkil UV'Ulláll ki'tlliyii szerrel kezei kit/..', .i-lil I'l. <•
-M> M'.l. szám.
— Megölte a szesz. Firtelmeiszter Istvánné
— Foglalkozást keresőknek figyelmébe

Árverési hirdetmény.

TÖRLEY

szül. Vaszi Katalin 52 éves, gyimesi lakos a Imnila liigjuit.
Árverési hirdetmény.
folyó évi október hó 31-én délben kenyértészta
— Csalás. Böjté linréné ciikkarcíaivi l.iki-s
Alulirt kikiililiitt bir. végrehajtó ezennel k<i/
dagasztáshoz kezdett, mit elvégezve, egy székre lakásán folyó hó 2-án egy ismerőik n féri jellirré teszi. Imgy H csíkszeredai kir. járásbiiú>
leült és panaszkodott, hogy nem jól érzi magát. lent meg, ki uiagát Solyom Antal gye gyó
Il:-li l'jll'.l. évi * V. I2<l_>. s>. végzése folytán.
il..n:ilies Kél;* iigyv'd állni képviselt Olti Ii,
Közben a lába is eldagadva, vérezni kezdett csomafalvi lakóinak nevezte és Böjtbe Iuimi.e...ii.ttl."|é| l.i lakos végi rliajtsitó részére.
.:
s ugy, amint a széken üli, egy fél óra múlva nek előadta, hogy a csik.szercd.ii fogházban
tást s/e ivi-ilö ell.'ii 252 kor. K4 KII. kiirati-lé,
szélülés következtében meghalt. A bevezetett levő liáiiuk egy pár bakkancsot a'lolt el 16
jár. elv|éig elrendelt kielégítési végrelliljlás t'olvl.i II
nyomozás kiderítette, hogy elhalt állandóan koronáért, inely összeget a/onban nem tudván
nl|iel'est"l lefogialr és fi72 koronára luvsiilt ingósok szeszt, naponta egy liter spirituszt is meg- kifizetni, kifizetés végett hozzá utasította. Az
ságokra a csíkszeredai kir. járá-áiiréság Itt l'l. évi
ivott, mely halálát okozta. Bűncselekmény nem asszony elhitte a mesét s minthogy pénze nem
V. 1
számú légzésével a további eljárás elforogván fenn, a kir. ügyészség a halott elle- voll, rövid időre a szomszédba távozott pénzt
rendeltetvén, annak az alap- és leliill'oglaltulók kiivetélése
erejéig
is, iimeiinyibun azok kielégítési
metését engedélyezte.
kérni. Ez alatt az állítólagos Solyom egy oldal
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett laká— Korcsmai verekedés. Folyó évi október szalonnát zsebre vágott és a visszatérő BöjtéSz. 1088-1909.
sán Csikmadéfalva községében leendő megtartására
hó 31-én Gyimesen a Deáki Péter (huszár) nétől 8 koronát átvévén, eltávozott. Böjténé
batáridőül 1909. évi november hó 20-lk napFaeladási
hirdetmény.
jának délelótt 10 Órája kítnzetik, amikor
korcsmájában László Ferenc gyergyóremetei később fiától felvilágosítást kérvén, a fiu kiKözhírré tétetik, liogy a csikjenö bíróilag lefoglult ingók, és pedig 3 szekér széua.
lakos fejszével kezében rátámadt Karda Félix jelentette, hogy neki senki sem adott cl bakI> kalangya rozs, 1 fatengelyü szekér, 1 székéi
csikszcntmihályi lakosra s öt a tejsze nyelével kancsot és Solyom Antalt nem is ismeri. A falvi közbirtokosság tulajdonát képező sarjú,
H00 szál különböző vastagságú deszka, a
ütlegelni kezdte, miközben arcán súlyos sebe- csendőrség kinyomozta, liogy Solyom Antal Csikmadaras II. Kész Tárvész bárom legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, a/.ükség
ket ejtett. A hivatalos jelentés megtétetett.
tulajdonképpen Gál Sándor Péter gyergyóalfalvi kuti legelő területén 10684 köbméter esetén becsáron utill is cl fognak adatni.
fenyöhaszonfa eladása céljából folyó
— Súlyos testi sértés. Folyó évi október lakos, ki ellen a feljelentés megtételt.
Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in— Szóváltásból súlyos testisértés. Folyó é v i d e c e m b e r h ó 6 - á n d é l u t á n 3 góságok vételárából a végrehajtató követelését meghó 31-én Gyimesfelsőlok Ugiapatak telepén
Baczoni Gábor és Baczoni Imre, Timár Jánosné évi október hó 29-én Hajnal Miklós Józsefé Órakor Csikjenöfalva község házánál előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben rélakos hazulról elindulva, Sánta nyilvúuos szó és zárt írásbeli verseny szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és
szül. Tankó Katalint ugy elverték, hogy súlyos gyimesbükki
János kapujához ért, ki háza előtt fát faragott.
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
sérülései orvosi látlelet szerint 6-7 hétig gyó- Hajnal megkérdezte Sántát, hogy kerítéséi tárgyalás fog tartatni.
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezKikiáltási ár 50,902 korona.
gyulnak. A tett okát a nyomozás van hivatva miért lette ki az utcára, mire Sánta annyira
déseíg alulirt kiküldöttnél írásban beadni. vagy
dühbe
jött,
hogy
fejszéjével
ugy
ütötte
fejbe
Báuatpénz
5090
korona.
pedig szóval bejelenteni el ue mulasszák, mert kiikideríteni.
Hajnal
Miklóst,
hogy
a
kapott
sérülés
gyógyuiöuben csak u vételár fölöslegére foguak utaltatni.
Ucóajánlatok nem fogadtatnak el.
— Verekedések. Albert 'András csikszent- lására 30 nap szükséges. Az esetről jelentés
Csíkszereda, 1909. évi november Uó 4-ik uapján.
tamási lakos folyó hó 2-in este Csikszenltamás tétetett a csíkszeredai kir. ügyészséghez.
Árverési és szerződési feltételek és
utcáján Teutsch korcsmája előtt minden ok
a
becslési
kimutatások
megtekinthetők
Molnár Sándor,
— A cigányügy rendezése. Zalavármegye
és előzetes szóváltás nélkül Kosztándi Andrást a cigányügy rendezése tárgyában átiratot inté- Csikjenófalva község házánál.
kir. bir. végrehajt".
kétszer arcul Ütötte s azután a nála levő ollóval zett a vármegyénkhez, amelyben egy, a korA kihasználandó tertllet jó karban
jobb alkarját oly súlyosan megszúrta, hogy a mányhoz küldendő sürgős felirat felterjesztését lévő erdei ut mellett terül el és a gyi1-3
seb gyógyulására 12 nap szükséges. Az oko- proponálja. A feliratban a cigányügy soronki- mesközéploki vasútállomástól mintegy Szám 1763-1909.
zott súlyos testisértésért Albert András felje- vüli rendezését sürgeti. Az átirat, melyben a 22 kilométernyire fekszik.
Faeladási hirdetmény.
felirat támogatását kérik, a napokban érkezett
lentetetL
Csikjenöfalva, 1909. november 6.
meg az alispánhoz.
Közhírré
tétetik, liogy a csikszeutCsikszentdomokoson folyó hó 5-én este 9
Márton István,
Bálás János,
— Halálos baleset. Mihály Ferenc csicsói
tarnási közbirtokosság Caikmadaras II.
órakor Kristály András, Boros Márton és Bíró lakos folyó hó 9-én iáért az erdőre járt. Mikor
bírt. elnök
1-3
k. jegyző.
Rész Hosszubavas Rakottyás nevü erdő
András legények a pálinka hatása alatt régi rakott szekerével az erdöközötti lejtős uton
részében az Unió erdöipar részvénytárellenségüket, Kósa Albertet ugy megverték, haza felé igyekezett, valamikép az ökrei alá
saság sodronypályája mellett, tUz által
hogy a kapott sérülések gyógyulására orvosi került s a szekér kerekei fejét annyira összemegrongált 1872 drb 1498 köbméterre
látlelet szerint 20 nap szükséges. A verekedők törtek, hogy kapott zúzódások folytán még az
becsült fenyöfakészlet értékesítése céla csíkszeredai kir. járásbírósághoz feljelentettek. nap meghalt
jából folyó é v i d e c e m b e r h ó 6-&n
— Betöréses lopás. Folyó évi október hó
— Elgázolis. Folyó hó 6-án a 8861 számú
d é l e l ő t t 11 ó r a k o r Csikszenttamás
30-án Bartis Antal földmives, ajnádi lakosnak személyvonat Csikszentkirály és Zsögűdíűrdö
községházánál nyilvános szó- és zárt
Ajnád község Omlás nevü határában levő be- között egy lovat elgázolt. A személyvonat
írásbeli
versenytárgyalás fog tartatni.
zárt nyári lakásának fedelét ismeretlen tettesek akadálytalanul folytatta útját. Az utóbbi időben
Kikiáltási ár: 5488 kor. 81 fillér,
felbontották cs a lakásba behatolván, onnan igen sürttn jelentkeznek az elgázolások, mi az
azaz ötezernégyszáznyolcvaDuyolc kuminden összeszedhető gazdasági eszközi ellop- állatiulajdonosok gondatlanságának tudható be,
tak. A csendőrség Bartis panaszára a nyomo- mivel legelőre csapott állatjaik szokásos felrona nyolcvanegy fillér.
zást bevezetvén, a tetteseket Koncz Mózes, ügyeletét elmulasztják.
Bánatpéuz: 550 korona.
Koncz Károly és Antal István személyében a
UtóajáQlatok nem fogadtatnak el.
— Lépfene. Albert János csikdánfalvi lakir. ügyészséghez feljelentette.
Fatöuieg kikiáltási áron alul nein
kosnak az erdei kaszálón egy darab szarvas— 280 képet tartalmaz a Könyven Kálmán marhája valószínűleg lépfenében elhullott.
fog eladatni.
ost megjelent képkatalóguaa, mely többek között
— Egy kitért falu. Ditróhódos községből
eneznr Uvnia „Millenáris Hódolat" cimd festméÁrverési és szerződési feltételek megnyének mását is magában toglalja. A képjegyzék érdekes hírt kapunk. A községben ujabban eltekinthetők
Csikszenttamás községháKSMgét,
retaltaég
ét
hurut
ellen
legjobb
a
kizárólag magyar naffvészek alkotásairól azámol be határozta néhány ember, hogy elhagyja ösi
zánál.
ami a legjobb bizonyítéka, hogy a Könyvea Kál- vallását s a puritánabb baptista hithez szegőRéthy-féle pemetefű cukorka.
mán a magyar művészet népszerűsítését tűzte bi dik. A napokban várják a baptista papot, ki
Az árverés alá bocsátott perzselt
céljául és ezt a célt szolgaija nagy lelkesedéssel őket az uj keresztségbe bevezesse. A tömeges
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo- erdörész Rakottyáson a gyimesközéplokí
és buzgalommal. A csinos kiállítású flizetke 50
zottan Réthy-félét kérjünk, mivel tok haszon- vasutálomástől 18 kilóméternyire fekszik.
fillérért rendelhető meg a KAnyves Kálmán Magyar kitérés annál feltűnőbb, mert az uj vallás a
Mttkiadú Részvénytársaságnál, Budapest, Kagymező- kultura legelső tényezője, mely az elhagyott
talan utánzata van. — Egy doboz 60 flllór.
Csikszenttamás, 1909. november 6.
utca B7. A társaság ezen összeget minde'i kép- hegyi falucskába tévedt. Az uj vallás fehér
Csak Réthy-félét fogadjunk el. Ágoston Gergely,
Bálás János,
rendelőnek visszatéríti.
holló lesz vármegyénkbe.i.
bírt. elnök.

h. jegyző.
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e

injait ingók, és pedig Kovács Jánosnál 1 drb
liizolt sertés, 2 szekér széna, L íjos Ignácná! 5
szekér széna, 1 pejszörü kanc.i, 2 hám-szerszám,
2 félvágásu ló-szekér, 56 drb gömbf.i, 4 szekér
szalma, 2 egészvágásu szekér, 2 pejszörü ló
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit,
szükség esetén becsáron alul
cl fognak
adatni.

Molnár Sándor,

Oda

K ERES

K>' vaK.v krl mcgy^nkliun jól lir vezetett,
iurgliizlmto. kotnolv, szolid i-löi'li'lii és azor^iihnns egyént, kik a liizlortitiiHÍ i'i/.lot ímzszes ágn/Htüilinn nz iizlrlszei/.és. valamint
a hzi'I VüZr.-i tun'» creiltnén.viiNvl kéjn-sek
iniiköilni.
FŐCél: í'zlets. érzés és itt lielvWn, viiliiiniiit a viil.'keu, oly helyi inepliizlwtó
ii^yuoknket é.s k«'|i\-isi>lőki*( Mállitnni. kik
szintéi! ké|»esck egészsége* biztosítási «/.•
Ifli't teremteni.
Ajánlko/.ók. kik ez«n n téivn már sikerr«l inükö«l'>-k. e|tinyl>en részesülnek. Nmi
M/.ítkinaln'lii k íi tnrssi«á<r ki>||séj;.'ii nktutáM
nyeiuek. A/ álláxik a jól liethlt 'tt. kikötött irit» let.-ltéwl nyisplijkíjM-s nlluiiilókká
iilakitlatnak át.
Kczdőfl/elés: A lilái- I..Iti.lt gyakorlat és r|Őismr| i't«'k sZel' IIt liuvi I ".>< I•Jotl korona ós lia a táisa>á^ megliizásál.úl tilíi/.ik: 10 korona na|>iriij ós o. va.Mit.
Kim-irii aj:íulatok. „Kőtelességteljesltés szép jóvó" alatt
2-3
Ecksteln Bernát hirdetési Irodába
(Dudapes , Erz ébel-körul .57) kéretnek

1909. évi november hó 19-ik napjának délutáni 2 órája kitüzetik, amikor a biróilag le-

Felhívattuk mindazok, kik az eiárverezendn
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo^ot tartanak,
amennyiben részükre a logljlás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jc
leütéseiket nz árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
esik a vételár fölöslegére fognak ulallatni.
Kelt Csíkszeredában, 1909. évi november hó
5-ik napján.

Menetrend, érvényes 1909. évi október hó 1-tól.

Hazánk egyik legnagyobb és b^gguzdaglibb biztosító részvénytársasága megyénket njru aknrja szervezni. K e'lból

Alulirt kiküldöli bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1909. évi V. 1089/1. számú végzése folytán, dr Daradics Félix ügyvéd által képviselt
Csorba Károlv csiktaplocai lakos végrehajtató
részére, végrehajtást szenvedő ellen 350 kor
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtást folytán alperestől lefoglalt és 1058
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai
kir. járásbíróság 1809. V. 1089/1. sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az
alap- és felülfoglaltalók követelése erejiig is,
amennyiben azok kielégítési jogot nyerlek volna,
a végrehajtást szenvedett Csíkszeredában és
Csiktaplocún leendő megtartására határidőül

| A mélyen tisztelt Q©oo |
H ©@© közönségfigyelmébe! is

kir llir VI L'II li;il!Ó. jfj] V;in szerencsém ;i mélyen tiszk-lt jOjj

nói és férfi közönség szíves tudo- tg
El mására hozni, miszerint üzletemet jyj

Birtokossági költségvetés §

MANIKŰR-TEREMMEL

§

j ă bővítettem ki, hol niiiKleiikor egy ig
n y o m t a t v á n y , u j m i n t a . ® elsőrendű alkalmazottam áll a kii- p |
Kapható: Szvoboda Józsefnél. Éjj zönség rendelkezésérc. Tiszteletlel: Jaj
j§ Fekete Vilmos fodrász, Csíkszereda, p
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utcai lakás, egy kocsiszín szénaS uj kiadásban megjelent. — Kapható: 2 tartóval és egy 4 lóra való istálló. —
•9 Szvoboda József Mv- cs p.piriereskedisel) n. •
Csíkszeredában.
a Értekezhetni Darvas Bélával CsíkszereIIIMUIH tlWHHMMIMMi dában, Fazakas-piacon (sarok ház).
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Gyógyító és üditö ital.
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Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykő- és hólyagbajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegs geknél, csúzos bántalmaknál, továbbá
•^zr:
a légző- és emésztö-szervek hurutos bajainak gyógyítására.
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Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. §
Kutkezelőseg es központi iroda: EPERJES|§
Igazgatóság: Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 22.
|§j
A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért kitüntették, fia
Főraktár Brassóban: D r e s s n a n d t V i l m o s bel- és külföldi lg
ásványvizkereskedéseben, Kolostor-utca 23. — Telefon 318. a
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531
506
437
425
418

Vissza

ind. Budapest kpu. (126 vagy 153,134,135) érk.
ind. Kolozsvár (126, 134, 135)
érk.
ind. Brassó (134, 135) . .
érk.
ind. Sepsiszentgyörgy (135)
érk.

ind. Madéfalva (135) . .

érk.

656

I| ind. Palanca
I érk. Adjud
érk. Galatz

ő
Keleteurópai idő

730
1050
159
1205

ind.
érk.
ind.

I

érk.
ind.
ind.

15|6«

115

610

6to 1008
633

638

425
814

756
729
706

626
608

ind. ° y
érk. Palanca

5Ö5

3

439 S.Ş

SIT89IU Szv.
8963 BjT-135 8903
I—III. I—III. I—III.

|mes

730

—

líTmsi-

Szépviz-Csikszentmihály
723
233|
Ajnád
Lóvész . . .
257 Î 757
831
Gyimesfelsőlok
. .
843
Gyimesközéplok megálló
9®
Gyimesközéplok
928 érk. _ ,

1200

450

1230'l'« 7®
—
1050 610
—
33Í 804
816 159 633
620 1205 425
610 1153 416
601 1143 407
547 1123 355
538 1113 346
523 1048 332
510 1033 321
459 1020 310
447 1000 302

Madéfalva—Gyimes—Palanca

-

743

—

804
756
-0 a 741
m 0. 723
709
** ^
N O 628
542
525
•UJ
. ind. •t514
érk.

érk. Gyergyószentmiklós . . . .

Szv. Szv. TlSISI.
890218904:8964
,i —III.;I—íii-íi—
200 820: -

413
—

—

Vissza

ind. Büdantíl l. P- ü (NüniralOl ál 126, 134) érk.
ind. Bndapsst i. p. d (Aradon it 153, 126. 134) érk.

5>*> ind. Sepsiszentgyörgy (134)
512
Sepsikőröspatak-Gidófalva
523
Sepsibodok
536
Málnás . .
551
Málnásfürdő . .
608
Scpsibükszád-Bálványosfüred
TusnádfOrdő
626
645
Tusnád .
652
Csikverebes
Csikszentsimon .
. .
709
7Î6
Csikszentimre 35. sz. őrház
725
Csikszentkirály
734
ZsögödfUrdő
745 érk. _ .,
.
748 j n c j Csíkszereda
803, érk. Madéfalva'.

344
435

9Í5
935

Vv. Tísm. Szv. Szv.
8811 8863 8801 8803
1—111.1-111. —III. 1—III.

ind. Kolozsvár (126, 134)
ind. Predeál (126, 134)
305 ind. Brassó (134)

Oda

II

.

122 618 •< —
135 6M TO O.
147 655 0 c

1004
1036
1057
1108
1116

ftagyon kellemes,Hsztalzú,szénsavban gazdag,börésdusklthion-tartalmuásványvtz.

331

—

Sepsiszentgyörgy—Gyergyószentmiklós

820

910
923
935
947

S Z U L T Á N - F O R R Á S ,

Csíkszereda (135)
Gyimes (135>
Gyimes (135) .
Csíkszereda (135)

I—III. I—III. I—III. I—III
—
730 6 4 0 _
—
1230
]I66 17025 6111 05
1050

. érk.

Szv. Szv. TVSZí!. Vv.
8802 8804 8864 8812

—

í v

Budapest k. p. u. (N.-Váradonát 126) érk.
Budapest k.p.u. (Aradon át 153, 126) érk.
Kolozsvár (126)
. érk.
Predeál I I 2 6 I
. érk.

1124
1101 9 2 8
852
223 —
445
i" —
1050
451
644
1220
6 »5
ind. Sepsiszentgyörgy (114)
634
1210
Angyalos 12a. sz. őrház
(>sa 1100 502
620
1156
710 utó 518 2. £
Réty-Eresztevény
609
71« 112/ 1)2/ •o CD
Bita 15. sz. őrház
1146
601
1138
727 1137 537 c gNagyborosnyó
1125
549
7+4 1154 600 5Barátos
759 1201» 616
. . . ind. í 5 3 5 1111
érk. Kovászna
101
—
érk. Térrét . .
. .
—
—
. . . ind. —
802 1 2 1 4 617 —
érk. ! 5 3 2 1108
ind. Kovászna
813 12-' 6'Zíl —
Zabola—Páva
í 5*2 1 0 5 8
I 514 1050
821 12£> 6J8
Zabolafürésztelep
82d 1243 b4/ —
linecsfalv:!
. .
5tto 1040
4®
1034
t3l 1248 (p2 —
Sxentkatolna 25. sz. őrház
1
449 1 0 2 4
84t> 100 7ttt
érk
850 110 75) — ; j n j Kézdivásárhely
érk.
4S> 1016
9113 130 7 4 « —
Kézdiszenllélek .
4Í4 9 5 5
—
i 4FÖ 9 4 5
75!l
Kézdiszentkereszt
926 140
154
—
i 4ÖÖ 9 3 6
940
81«
Bélafalva
952 2oa 83i —
Kézdialmás
348 9 1 8
1003 2lü 8 4 3 —
l.emhény
33* 9 0 7
1015 228 856 —
érk. Bereczk
. . . . . . ind. 3 Ş 8 5 5

1101

«mitftttii! HugyhajtA és hugysavoldó

ind.
ind.
ind.
ind.

700 ind. Brassó (126, 137I

344

Vissza
Szv. Szv. Vv. Szv.
8705 8701 8711 8703

Szv. Szv. Vv. TVSSM.
8702 8704 8712 8774!

•NMMMMMMi: * • • • • • • ( • • • • • • • • • llisiBjaiasiaisaajaiairtíliaisjsiisiijail) 1 111.
S Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. J
_

•

5-lk oldaL

5»
520

103
1252
1237
1223
1203
1150
1143
1124

1016

1002
948
458
1135

548
537
522
508 •a
449 Q
Q
436 jc ö
429 UJ 3
410
W- C

CSÍKI

6-ik oldal.

E

L

S

Ő

C

S

I
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E

a

T

E

46. sz&m.

L A P CTK

I

C E ^ I E ^ T ^ X ^ Ţ Ţ - Q - T T . A . 3 R
Iroda: Tusnád.
S z á s z
é s K o a o . l ó s ,
TuLSza-écd..
Iroda: Tusnád.
. A j á n l j a a. l e g s z e t b IclTj-ltel-Ü. é e C i ö ^ ö s taxt=£sá. S M k e t t ó s h c r n y u h ^ e z u r c v u c e m e . i t f e d é : c s e r e p e t m i n d e r .
l l l l l l i l t m t l t t s z i n t e n v a l a m i n t c e m e n t p a d ó l e m e z é t lcülönféle összetételű, m i a t á z a t b a n
"

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában.
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest, V.. Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t.
Kapható hordóbancégnél
éa naponta friss töltraü
palackban aa orasng.
Főraktár
ZOLTÁN
(Lux-féle
ház).
Árjenyíék, Csíkszereda
azonnali palackcsere mellett:részére:
Kásí-mi Salutérla éaFÁHNDRICH
Hépáti 1 lit res
szerte elsőrendű minőségűnek elismert H a g g e n m a o b er.fólo

palackban 20 flller, felliteres palackban 17 flller, nagybani vételnel arengedmeny.
Km. cvóevviark.:.. kivül k..|.l.at.;t »»*: BorwoVi, Baroas,Borhegy, Blópalak, OlorU, Feherkol Felsorakosi
Mária BSholt, Káasonjakabfalia bo-pataki, Hargita'.igot, Mat.ld. Saekely S e l t e » ea Satojkai gyógyvizek.

Az á r a k h e l y b e n

a házhoz, vidékre

a csíkszeredai

kóvetkesö fajta sörök:

„Kh-álf/"-#ör.

— Un hm n In „l'iltten"-MÍir.

vasúti állomásra szállítva

-

,.Itnjor"-slir.

értendók.

NAtíy JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER

BÚTOR

MINDENNEMŰ
tetelek

ELŐNYÖS FELkapható

mellett

FOGOI AÁN ENDRE
újonnan kibővített butorraktárában

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak,
ágyteritök. függönyök és mátrácok stb.

Zongorák és varrógépek
a

ivs/.lcilizcir-siv is.

T WPţinttHP*WW

TI

SÍRKŐ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ.
Telefon aíííni MOo.
Kiir-n. ÖO
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b
tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel.
Kiváltatok mindennemű kőfaragó,
épületmunkákat — a legolcsóbb árak
mellett és a legkényesebb igényeket
kielégítően szállítok gránit-, syenít,
labrador-, márvány-, mész- és homokkőből készített síremlékeket.
Rajz és méret szerinti megrendeléseket butormarvúnyra azonnal foganatosítok.
Ügynökük mellőzésével kérem ugész bizalommal hozzám fordulni,
liogy ez altul is ármegtakarítás éressék el.
A ii. é. közönség szived pártfogását kérve, kiváló tisztelettel
N A G Y J Ó Z S L Í K , K Ő F A K A G Ó - M 1 C S T E R . 3o-so
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Gzell Frigyes és Fiai

Uj

cipész

tt^let.

bornat?kerestfiúok es lorDaolermelöi

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Csíkszeredában az Orbán
József ur házában, a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság szomszédságában

Legjobb és Icgteljesitöképesebb szállítók

nyitottam. Több évi bel- és külföldi tanulmányaim és tapasztalataimnál íogva abba

MEDGYES

erdélyi fehér borokban.
Kitüno saját t e r m é s ű borok.
Különlegesség kiváló finom vörös borokban.

cipész üzletet és kész-cipő raktárt

a kellemes helyzetben vagyok, liogy elvállalok minden e szakmához tartozó cipész
munkát: nők, urak és gyerekek részére. Készcipö raktáromban na.y választékban
tartok raktáron mindennemű cipőket, csizmákat és cipő felsőrészeket kész-cipőkhöz, úgyszintén rendelt cipőkhöz, melyeket a legjutányosabb áron számltok.
Elvállalok bármilyen e szakba vágó javításokat a legolcsóbb árak mellett. Jó, olcsó
munkáról és pontos kiszolgálásról előre is biztosítom a mélyen tisztelt közönséget.
Kérve a szives pártfogást, maradok kiváló tisztelettel

László Albert cipész-mester Csíkszeredában.
m

Boda József orgona és hármonium építő
c

s

x

k

t

a

f

l

o

o

A

i

t

Aromán király volt udvari szállítója.

"-13

.

szerencsém a főtisztelendő papság és u in t.
egyliáztanáes s/íves tudomására Itoziti, miszerint
Viitt

ORGONA

ÉS

HARMÓNIUM

é p í t ő

m ű h e l y e m e t

teljesen újonnan rendeztem be, minek titánná
móilombau áll a legnagyobb szabású orgona épi
tósét is elvállalni. ljármiueuiU javítás és átalakitásokuta legjutáiiyosubb árban pontosun eszközlök.
A nagyérdemű közönség pártfogását, kérve, vagyok kiváló tisztelettel:
B o d a J ó z s e f , orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán.

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA
legjobb az ákác virág-krém,
amely az arcbőrt rövid idő
alatt (léévé és széppé teszi,
a májfoltot, szeplőt és más
kintést eltávolítja. Ára I korona. Kapható a készítőnél
és postán is megrendelhető

SZEREMLET TIHAMÉR
gyógyszerésznél, Cslkszentmártonon.

KERESKEDŐ TANULÓNAK

egy 13 —14 éves fiu felvétetik
S Z V O B O D A JÓZSEF
Hl könyv- és paplrkereskedésébe, lg
ral
CsllEszered.á.'ban..
lÉj

H1RDETESEK
A

olcsó árszámitás n< ellett
közöltetnek s felvétetnek
KIADÓHIVATALBAN.

Hosszurovó Cement Födél cseré pl

^m M M _

_— —

Iroda: Kapu-utca .5 sz.

maidnpm
ccánu litAn
Lfî.n<>;< tfődőanyag,
X J JZ
majdnem határtalan
határtalan tartn
tartósságu,
Igen könnyű

P

Q

R

T

L

A

N

D

CEMENT

, ' áron
.
•
olcsó
kapható
GYÁRNÁL
B R A S S Ó B A N Iroda: Kapu-utca 15 sz. ţ

Nyoaatoti Sivobofa JAssef kSayvnyoBdijábu, Csikueredibu, 1009

