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vettünk, az idei valóban elég hosszú far- uj Pensilvania van alakulóban, mely a gatósága és a helyiérdekű vasút között
sangolás alatt. Valóban azonban, ha idő- százezer, meg százezer lóerőt képviselő már a szerződés is meg van kötve s enAz elmúlt hét politikai eseményei va- ben hosszú is volt ez esztendőben a far- motorerőt ingyen kapja majd az anya- nek a vonalnak az állam által való átvélóban szines kaleidoszképet nyújtottak. A sang, mulatság tekintetében talán még idtól. Vájjon csakugyan uj perspectiva tele már csak rövid idő kérdése. Itt emióváros erre a hétre igazi székváros jel- soha sem volt olyan szegényes, mint épen nyílik hazánk gazdasági életében? Csak- lítjük meg, hogy a májusi uj menetrend
legét öltötte magára, mert nemcsak ki- ebben az esztendőben. Hogy mi az oka ugyan van reménységünk arra, hogy ott, nem lesz elég kedvező, mert a menetidőt
rályi Ó felsége és az egész udvar tartóz- annak? Bizony magunk se találjuk meg ahol most a románság s magyarság együt-az államvasutak igazgatósága meglassíkodott ott, hanem az egész diplomáciai egykönnyen az okát. Az emberek lettek tesen alussza csendes álmát, rövid idö totta. Ugy ennek megváltoztatása, valalesliilet, valamint az osztrák parlament volna szomorúbbak, vagy talán a viszo- múlva virágzó ipar s kereskedelemnek mint a menetrend helyes beosztása iránt
\ jlogatott kiküldöttei is a delegáció, úgy- nyok változtak volna meg javunkra ?! válik központjává. Mi hiszünk ebben, hi- az illetékes tényezőknek már most kellene
szintén az osztrák miniszterek is. Bizony- Mert hiszen mindnyájan ismerjük azt a szünk azzal a fanatikus hittel, mint a mo- illetékes helyen a szükséges lépéseket
bizony, ha elnéztük azt a sürgés-forgást, régi adomát, mely állítólag József császár hamedánusok a korán írásaiban. Hiszünk tenni, mert ellenkező esetben ugy járunk,
azt az élénkséget, amit mindez, sajnos uralkodásának idején történt volna meg. egy szebb jövendő eljövetelében, mely mint az előző években. A már kész mecsak rövid időre székes fővárosunkba va- Mikor ugyanis a miniszter arról referált, vabra váltja mindazt a szép képzetet, netrenden módosításokat nem fognak tenni
rázsolt, megfájdul a szivünk belé, hogy hogy a nép igen jókedvű, a színházak, melyet már oly régen s hiába rajzoltunk, s a rossz menetrend hátrányait el kell
miért nem lehet ez az egész esztendőben korcsmák, mulatók mind színig telvék, sajnos eleddig csak fantáziánkban.
szenvednünk.
igy, de ha már szerencsétlen politikai ál- akkor az eszes uralkodó azt tanácsolta
lapotunkból kifolyólag ez nem lehetséges, miniszterének, hogy az adók leszállitanlegalább az esztendőnek felében, ahogyan dók, mert a nép kétségbeesésében él a
— Kállay Ubul a bankvitában. A kép- = Közigazgatási bizottsági illés. A
azt a pragmatica sanclió, melyen az 1867-estúlzott mulatsággal. A mikor pedig azt viselőház hétfői ülésén folytatták az 5. §. vármegye közigazgatási bizottsága Gyakiegyezés alapszik, előirja. Bizony, ha referálta a miniszter, hogy a nép minden felelt megindult vitát. A szakasznál fel- lókay Sáudor főispán elnöklete mellett f.
nemcsak a polgárokat szorítanák arra, mulatságtól tartózkodva, estéit odahaza szólalt Kállay Ubul kerületünk ország- hó 13-án tartja rendes havi ülését.
hogy törvényes kötelezettségeiknek eleget tölti, az uralkodó adóemelést javasolt, gyűlési képviselője is.
tegyenek, ha nemcsak egyoldalú értelme- mert ebben a nép jóllétét sejtette. Hát
A községi jegyző.
zése lenne mindannak, amit törvényho- bizony, ha ezután a mérték után történne
= Apponyi gróf hazatérése. Apponyi
zás, nemzet s király egyöntetű akarata manapság is az adóemelés, akkor ma in- Albert gróf március közepén ér haza ameDéva, március 4.
alkotolt, sok minden másképen lenne. Mi kább, dacára annak, hogy igen csendes rikai útjáról. Március 3-án szállt hajóra
A
napi
lapok,
mint
figyelemre méltó
is, az ország is már sokkal messzebb tar- farsangunk volt, adóelengedést kellene az New-Yorkban s 15-én Budapestre érke- jelenséget, közölték Vasvármegye
alispántana gazdagság, kultura s miegymásban s uralkodónak javasolni, mert inkább a vi- zik. A függetlenségi párt és az egyetem jának a jegyzőgyakornokok kiképzése
tárakkor talán az állami hatalmunk, a külső szonyok rosszabbodásában látjuk ezt, sem- fiatalsága ünnepies fogadtatást készít elő gyában a főszolgabírókhoz intézett renországok előtti tekintélyünk is olyan nagyramint abban a körülményben, hogy a nép a számára.
deletét.
emelkednék, amily magasságot már régen jólléte tartotta vissza őket a farsangi muEbben a rendelőiben az alispán a közmegérdemeltünk. De hát ki tudja, mit latságok rendezésében s részvételében.
- Bánffy Dezső állapota. Bánffy De- ségi és körjegyzőknek erkölcsi kötelessérejt a jövő méhe magában? Ki tudja,
*
zső báró állapota óráról-órára örvendete- gévé teszi, hogy a hozzájuk kerülő gyahogy a közel jövő nem hoz már olyan
sen javul. Orvosai remélik, hogy néhány kornokokat a községi közigazgatás eleörvendetes változásokat, melyek azután
hét múlva elhagyhatja a beteg az ágyat. meire kitanítsák, hogy az egy évi gyaA
földgáz!
Íme
egy
akluálitás,
mely
megvalósítják mindazokat a reményeinket,
korlati idő után ne kerüljenek teljesen
melyeket oly hosszú idő óta hiába táp- már kétszáz esztendő óta létezik s amely
csupán most készül világszenzációnak. —
Brassótól Csíkig. Ha hinni lehet az tájékozatlanul a tanfolyamokra, hanem a
láltunk.
Erdélyben a földből már évtizedek óta eseményeknek, Brassó, Háromszék és közigazgatás minden ágában jártasságot
*
földgázak ömölnek, melyek erejüket te- Csík vármegyékre nézve jelentős vasúti szerezzenek s ez által a tanfolyamok munVége a farsangnak ! Következik a böjt. kintve egyenrangúak az Egyesült államok reform van készülőben. A közönség ál- káját megkönnyítsék.
Figyelemre méltó ez a rendelet nemVájjon tényleg olyan sok mulatság zajlott legnagyobb acéltelepeiknek, központjában landó panasza, hogy a vicinális forgalom
le szerte ez országban, mint a mennyi fakadó földgázakkal. Az állam is meg- megakasztja a brassói és csíki vonalak csak azért, mert az ifjú jegyzői kar miidőnk lenne bűneink megbánására?! A mozdult s megvéve ezen földterületeket, közvetlen összeköttetését. — Értesülésünk nél jobb gyakorlati és elméleti kiképzéhat heli böjt a hamvazás után ugyancsak most kutatásai s mérései nyomán nagy- szerint a brassó-sepsiszentgyörgyi vonal sét célozza, hanem azért is, mert rávilálemoshatná fejünkről mind azt a sok vét- szabású akcióknak veli meg alapját, ugy első osztályúvá való átminősítése befeje- gít a községi közigazgatás fontosságára s
ket, melyet Isten látja lelkünket, el se kö- hogy rövidesen Erdély ama területein egy zett tény. A magyar államvasutak igaz- arra a nehéz és felelősségteljes feladatra,
vésze?putaki szántóföldjéhez Büszkén állt meg
A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. előtte;
levette kalapját, g előbb imádkozott,

A ritéi f m u i e .
Don Fernandó biree vitéz volt,
Rettegte Andaluzia:
Fölspékelt ő már számtalan mórt —
És ez, bm, — nagy dolog biz'a I . . .
Don Fernandó, a győzhetetlen,
Immár az Alhambráboz ért;
A tigris Mehmed összeretten,
Nem várja be a hős vezért...
Don Fernandó büszkén belépik . . .
És, im, a keble feldobog;
Nem megy tovább; a kut vizéig,
Egy bájos mór leány van ott.
Don Fernandó csak á U . . . „Az orcád,
Szemed, szád édes módfelett I . .
— Óh, jaj, véged van, Spanyolország,
Hidalgók népe, jaj neked I . . .
Földes Zoltán.
V i t t * I l M , M N B M*.
Irta: Portik Andor.
Már a Húsvét szent ünnepe elmúlt, B a hó
még alig olvadt el a havasok oldalain; a lengyel Losinszky Boriszláv, kinek apja a ma
gyar szabadatgharc ntán az osztrák pandúrok
üldözése elől menekült Gyergyóorezágba, két
sovány csitkóját befogta rozoga szekerébe, föltéve arra a kölcsönkért ekét, s büszkén csattogtatva ostorával, végig bujtott a falun.
Bár lovai nem igen reflektáltak a nem
épen sseliti nógatásra, valahogy mégis kijutott

s csak n/után látott hozzá a száuláshoz. —
Bizony nem a legjobban ment a dolog, mert
talán valamivel több zabot meg szénát kellett
volna adni a csitkóknak, mint amenuyit Boriszláv adott. De azért belenyugodott sorsába,
sót örvendett, hogy van mit szántani, mert
ne felejtsük el, hogy amióta él, soha idáig
nem volt egy talpalatnyi földje sem.
Szó nélkül szántogatott nap-nap után, mig
az ötödiken Ivácson Isván is meggondolta a
dolgot éB négy daru öklével ő is kiballagott
vészespataki birtokához. Itt megütődve látta,
hogy Boriszláv, kit azonban a tréfás atyafiak
inkább Boriszáknak hivnak, ott szántogat az
ó tagjában. Nem rivalkodott reá mindjárt, hanem furfangosan megkérdezte előbb, hogy
„osztán mit es vet kied, Boriszák a föggyibe ?"
„Búzát vetem, sókor,' felelt vissza a lengyel
B az atyafi most már tisztában volt az ügygyei. Gondolta magában, hogy ő akkor csak
zabot vet a lengyelébe, amelyik épen akkora
és olyan, mint az övé, annyira, hogy csak jó
szem, vagy tapasztalat különböztetheti meg
egyiket a mástól.
Befogta hát ökreit az ekébe s kender ostorával vigan pattogtatva szántott: olykor-olykor odaszólt Boriszákhoz is a barátság kedvéért. Igy többek közt ravaszul adta tudtára
neki, hogy szintén búzát vet a földbe, megpróbálja, bár nem hiszi, hogy lesz belőle valami, mert eddig sem igen termett azon a
helyen senkinek egy véka búzája Bem. Majd
az ebédnél magához szólitá Boriszlávot, megkínálta idei szalonnával meg egy kis rántott

csirkével. Boriszlávnak kedve kerekedett a
jó vendégebédtói s mindjárt politizálni kezdett
Eldicsekedett Esván bának, hogy ő milyen jól
tud írni, olvasni; mennyi könyvet és újságot
olvas; hogy mennyi mindent kitalálnak most
az emberek ; hogy milyen jó volna, lia eljönne
az az idő, amikor nem lesz senkinek semmije,
s mégis ICBZ mindene a szegény embernek is.
„Má mijén tudomáuyoB ember kied es, há
magyarájzasza meg. hogy há hogy gondoja
esztV" Boriszláv gondolkozott egy kicsit s
aztán akadozva magyarázgatta, hogy valahogy ugy, hogy elveszik mindenkinek a birtokát, még az urakét is, és aztán felosszák
iguzságosan, de ugy, hogy mégis az államé
lesz minden. .Há mán csak próbálják meg,
de ne nálam, met én adok a hátára birtokot
annak, aki az enyémet háborgatni meri. Há
mit ea gondol no, hogy a mü apáiuk azétt
háborúztak annyit törökkel, tatárral, meg a
fekete fenye tugygya még kivel ezélt az ádott
Gyergyó tartománéit, hogy mü csak ugy barangozásra odaaggyuk másnak észt a szenn
fődet?* . . . Boriszláv megcsóválta fejéts egy
kis hallgatás után, hogy a kecske is jól lakjon s a káposzta ÍB megmaradjon, Bzzal felelt
vissza, hogy ő biza odaadná, ami kicsije van,
pedig csak most vette az elmúlt ősszel. „Nó
há csak aggya oda kied,' szólt Esván bá s
ivott egyet a fekete korondi korsóból, s megelégedetten látott hozzá ismét a dologhoz.
Boriszláv pedig elővette a kis vetnivaló búzát B a hOBBzas, kinos szántogatás után bevetette a sovány, keskeny földet Másnap Esván
bá is bevetette a lengyelét, de nem búzával,
h a n e m . . . . zabbal.

Szép, nyárias délután volt, pezsgő élet az
egész határon; a nyájak kolompja az erdő
aljáról, a székely pásztorok havsii kürtjének
mélabús melódiája a távoli hegyekről messze,
mesBze hallszott a szélcsendes, tiBzta levegőben. Itt, olt vig mezei munkások énekeltek s
a sok ezer pacsirta Istendicsérő dala csak
összhangot teremtett a természet remek zenéjében.
Esván bá két pirosképü, barna leányával
kinn volt a mezőn s a búzát gyomlálta. Ugy
elmerültek mind a hárman a szép, nyárias
délután élvezetében, hogy alig hallották meg
a sógor kiáltozását, ki azért jött ki a határba,
miszerint lássa, hogy nő-e már a buza. Bizony
szomorúan kelle tapasztalnia, hogy az övé
még nem nő, de a sógoré már nemsokára
meg is érik. Csüggedten nézte egy darabig s
mintha halvány sejtelme azt sugallta volna,
hogy abba a földbe vetette ő a búzát, amelyikben Esván bá a két leányával gyomlál.
De épen a földek egyforma nagysága és helyzete miatt nem volt biztos gondolatában s elkeseredetten kiáltott a gyomlálók felé: .Mária
segéjje mek, sókor." „Magát es Borisszák, —
felelt Esván bá — há mi járatban van kled?*
.Sókor, én vetem puza és csak fii nő." Persze a lengyel nem ismerte a gabonát szikleveles korában; a zab pedig még csak fünövény akkor, amikor a buza már fejéről felismerhető. .Egyet se busuljon kied, majd megnöveszti O szenn Fessége; tán nem kévinná,
hogy az első vetésre mán teremjen es klednek ez a derága főd.* .Naty paj sókor, naty
paj." »Nó há mondom kiednek egyet se busuljon, inkább ha nem teremne afógygye, há
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séare iroda által tett azon intézkedés helyesa melynek az arra hivatott jegyzőnek meg Meg kell még emlékeznünk a jegyzői léssel tudomásul vétetett, bogy a fennálló baj
karnak
a
járás
székhelyén
havonként
törorvoslása
végett vármegyei alispán urlioz elő— Március 15. A 48-as idők emlékét, vákell felelnie.
terjesztés tétetett, ki a szolgabiróságok utján rosunk közönsége az idén is szép ünnepély kereKétségtelen, hogy a jegyzői kar az ténő összejöveteléről. Ez az értekezlet márazonnal
intézkedett s egyúttal a kir. gazdasági lében Qli meg. Az ünnepélyt a helybelyi róm.
utóbbi években több figyelemben része- országosan meghonosult s az a hivatása, felügyelötéget
is közreműködésre felkérte.
kath. templomban szent-mise előzi meg Az
sült a kormányok részéről is, mint azelőtt. hogy a naponkint változó és életbelépő
0. m. g. e. azon felhívására, melyben a
A-T uj minősítési törvény, az 1900. évi közigazgatási kérdéseket megvilágítsa és március hó eisó felében tartandó országos ál- ünnepélyen közreműködik dalárdánk, melynek
XX. t.-c., a közigazgatási tanfolyamok életbe léptetésüket megkönnyítse. Csak- latszámlálás alkalmából a vármegyei állatlét- három énekszáma van, szaval ifj. Dávid Ignác
rendszeresítése elméleti kiképzésüket fo- hogy ezeken az értekezleteken legalább szám pontos összeírása érdekében az egyesü- és ünnepi beszédet mond dr. Szekeres József
letet közreműködésre liivla fel, titkár bejelen- plébános. Az ünnepély után a város közönkozta. A megkezdett, de még javításra negyedévenként nemcsak a főszolgabíró- tette.
hogy e megkeresés értelmében ugy a
váró fizetésrendezés anyagi függetlensé- nak, hanem a többi közigazgatási ágak községi elüljáró.iáKuk, mint az egyesület tag- sége a 48-as idők bajnokait megvendégeli. A
képviselőinek,
mint
a
tanfelügyelőnek,
álgöket biztosította.
jai külön felhívásokban és a helyi sajtó utján szép nemzeti ünnepélyre felhívjuk városunk
körorvosnak és a kir. pü. is figyelmeztetve lettek, mely intézkedés he- hazafis közönségének figyelmét.
A gyakorlati közigazgatási élet folyton latorvosnak,
igazgatónak is részt kellene vennie, hogy lyesió tudomásul szolgált.
fokozódó szüksége terelte rá a figyelmei egyes
— A kereskedők köre március
a közvetlen érintkezés
A mult év őszén tartott állatdijazásokról 15 ikén, este it nagy nap emlékére sa
a jegyzőre. Megmutatta, hogy ezt az em- alapján kérdések
nyerjenek
elintézést
s
ezzel
a
sok
szóló
jelentés
tudomásul
vétele
után.
a
folyó
bert, a ki több községnek vezetésére van
helyiségeiben az .Otthon" ban ünnélküli írásbeliség és időpazarlás mel- március hó én tartandó X.\lll-ik évi bika- ját
hivatva, a ki ezerféle teendője közepette ok
vásár tervezete elfogadtatott s a további in- nepélyes társas vacsorát rendez, melyre
lőztessék.
jóformán magára van utalva, erősíteni
Csíkszereda város és vidéke hazafias
Kétségtelen, hogy a jegyzői kar te- tézkedések meglétele irodára hizalott.
érzelmű közönségét ezúton is ériesiti
kell, hogy feladatait annál sikeresebben kintélye
A
esikszenldomoko.si
és
csikszentgyörgyí
ma emelkedőben van. Az orszá- Gazdakörük. továbbá Gyalókay Sándor főispán azzal, hogy az étlap szerinti közvacsora
megoldhassa.
gos jegyzői egyletbe való tömörülésük
Ha csak a pénzügyi közigazgatásban szavuknak súlyt kölcsönöz. Fokozza en- és Bodor Gyula kir. enlóliivatali fónük rendes. este l'lt órakor kezdődik. Az aláírási
— Imn; István és Dohos Árpád pedig évdijas ív köröztetik, amennyiben azonban vn
nézzük a jegyző működését, ha látjuk ót nek a fontos testületnek a közigazgatás tagokul
felvétettek s nevük a tagok anyaköny- laki igényt tartana, de az ivet nem
az adókivetési lajstromai, birtokivei, ház- és saját ügyei iránt való érdeklődéséi és vébe iktattatni rendeltetett.
kapná kézhez, kéretik, hogy legkésőbb
adó kataszteri törzsivei közé temetkezve, erősiti az együvétartozás érzetét. RemélEzek után következett Bara János igazha nézzük, hogy ennek az embernek kell jük. hogy a jegyzői kar céltudatos mun- gató választmány i tag indítványának tárgya- 13ikán délig az „Otkon" vendéglősnél
az adók legnagyobb részét kivetnie és be kával rövid időn belül megteremti mind- lása. melyben az erdei facsemetekertek fenn- jelentkezzék felírásra. Az Elnökség.
is hajtania, szinte nem hisszük el, hogy azt, a mi a közszolgálat érdekében és sa- tartása és az erdősítése» kel járó költségek ne— Kinevezés. A király a kereskedelemtette szóvá és indokulta meg. Ezen
egy ember megtudjon felelni ennek a sok- ját existencíájának erősítése céljából szük- hézségeit
indítvány hoz több hozzászólás után, Bodor ügyi miniszter előterjesztésére Kikinday Gyula
féle teendőnek.
Gyula kir. erdöhivatali fonok, igazgató vá- budapesti cs Bochkor Árpád segesvári kir.
séges.
Pedig örömmel kell elismernünk, hogy
litti tha DulÁzs. lasztmányi tng adott ezen fontos kérdésben műszaki fanácsosokat műszaki főtanácsosokká
Bzak9zprű és megnyugtató felvilágosilásoknt. nevezte ki.
a magyar jegyzői kar ma már hivatása
melynek folytán igazgató válaBztmány az inmagaslatán áll. Fontos és sokoldalú teen— A király elutazott. A király folyó hó
dőjét ugy szólván segitség nélkül látja el. Gazdasági egyesületi gyűlés. dítvány felett napirendre tért.
4-én délután 2 órakor külön udvar; .",ia'on
Dr. Ujfalusi Jenő igazgató választmányi
De a parancsoló szükség már mindenhol A csikmegyei gazdasági egyesület Igazgató
tag, Csikszpreda város polgármestere által egy Budapesröl Bécsbe nlazolt. Májúi natitan
megköveteli a segéd munkaerők s közöt- választmánya február hó 27-én Becze Antal Csíkszereda
területén a zöld égterinelés terén hosszabb tartózkodásra ismét Budapestre jön.
elnök vezetése alatt üléjt tartott.
tük a segédjegyző rendszeresítését. — Ez egyesületi
— Nyugdíjazás. Szigethy Gyula volt csíkFöldművelésügyi in. kir. miniszter urnák a ser- legtöbb eredményt felmutató termelő jutalmautóbbira azért is szükség van, hogy a tés orhánc elleni védőoltások tárgyában az zására a mult igazgató választmányi ülésen
azután parajdi plébános betegség
jegyzőnek a felelősségben legalább erköl- egyesíllet kérelmére küldött leirata, melyben felajánlott 50 kor. pályadíjra a pályázat ki- szeredai,
csileg osztozó munkatársa legyen. Lehe- a mult év folyam:' n orbánc által fertőzött 17 íratott Ennek kapcsán Incze Ignác igazgató miatt nyugdíjaztatott.
tag a csikcsatószegí és csikszent— Eljegyzés, Dr. Dobos Ferencz fögimn,
tetlen, hogy dijnokokkal és Írnokokkal vármegyei községben a védőoltások foganato- választmányi
hozzájárult s azok részére az ingye- simoni zöldség termelők jutalmazására 50 kor tanár eljegyezte Macskássy lrénkcl. Dr. Macatudja tovább is nemcsak a jegyzői, ha- sításához
oltóanyagot kilátásba helyezte, tudomásul pályadíjat ajánlott fel. Ajánlat köszönettel fo- kássy Ignácz és neje leányát Székelyudvarhelyt.
nem a községi birói kar rátermettségének nes
vétetett s a beoltásik eredményéről az állat gadtatott b a pályázat kiírása elhatároztatott.
hiánya miatt legtöbb helyen a birói te- orvosoktól jelentés bekérése s a további in— A trSDverzalls vasút. KolozsTompos János ig. vál. tag a sajtkészités
endőket is ellátni.
tézkedések megtétele irodára bizntott.
tökéletesítése s a sajtkészitók kioktatása iránt vár városa az általa megindított transzA haltenyésztés felkarolása iránt kelt leirat tett indítványt. E«en indítványra hosszabb esz- verzális vusut ügyében valóságos erA felelősség megosztásával kevesebb
fellódött ki, melynek folyamán Kiss délyi kougresszust hívott össze, melyet
lesz a gépies és több az öntudatos mun- az egyesületi közlönyben közzététetni s a le mecsere
foglalt állami támogatás és kedvez- Ernő ig. vál. tag a sajtosoknak a sajtkészi- folyó évi március 10 éu tartanak meg
ka, mert nem is vitatható, hogy az az iratban
tésben
való
oktatására sajtmestert ajánlott,
mények igénybe vételére a gazdák figyelme
ember, aki egy életpályára törekszik, több felhivatni rendeltetett. Ennek kapusán azon igazgaló választmány pedig elhatározta, hogy Kolozsváron. A kongresszuson részt
igyekezettel végzi feladatait, mint a ki nemindítvány merült fel. hogy n helybeli „Halász vármegye alispánja kerestessék meg az itánt, vesznek az összes erdélyi főispánok,
az eszt na társaságokat a sajt készítés alispánok, polgármestereit, képviselők
is várja és nem is óhajtja munkájának társaság" által több izüen kélt államsegély hogy
és az összes érdekeltségek. Tárgya a
elismerését. A községi segédmunkaerők földművelési miniszter urnái sürgettessék meg szigorú ellenőrzésére utasítsa.
Több apróbb Ugy letárgyalása után az ülés Kolozsvári-Apahida-Qyergyótölgyes közt
Székelyföldi kirendeltség helyi megbízottszervezése tehát ma már elsőrendű kérlétesítendő trauszverzalis
vasutvqnal
dés, melynek az egész vonalon való ren- jának a „Magyar Földműves" cimll szaklap déli 12 órakor véget ért.
iránti megkeresésére titkár bejeAz ülésen Becze Antal eluöklete alatt Dr. megvalósítása érdekében indítandó akdezése a gyors és jó közigazgatásnak terjesztése
lentette, bogy a nevezett lap terjesztése ügyé- Fejér Antal, Bodor Gyula, Czikó Sándor, Ré- ció, melyről lapunkban már megemegyik előfeltétele. Ez elől, most már ki- ben felhívás melléklésével mutatvány példá- vész Gyula, Kiss Ernő, Keresztes Antal, Andkitérni annál kevésbbé lehet, mert az nyuk küldettek az egyesület tagjaihoz, mely- rás Lajos, Tompos János, Bara János, Incze ékeztünk. Az akció célja, hogy azok
1913. évben életbe lépő adóreform sem nek idáig megfelelő eredménye lett, mert a Ignác, Bodó József, T. Nagy Imre és Adorjáu az akadályok, melyek nz útvonal létefogja kevesbbiteni lényegesen a községi lapot Bok egyesületi tag megrendelte és ol- Imre ig. vál tagok, továbbá Márton Károly sítését gátolják, valami módon elhárítés Puskás Lajos e. tagok veitek részt.
tassanak. Vármegyénkből a nagyfonközegek teendőit. A kis és nagy közsé- vassa.
A községekben a teli időben szokásos tetosságú kongresszusra hivatalosok Qyngek adóbehajtása tovább is feladatukat nyészkan
hiány megszüntetési! iránt szintén
lókay Sándor főispán, Fejér Sándor
képezi.
kirendeltség helyi megbízottjától jött megkereadok majd jándékba vaj két vékát, csak for
góggyon DÓ, segéjjen nékünk gyomlálni, pedig
bogy kitanulmánypjza a móggyát, met eszt
nem tanicesák békás sem a könyvibe, sem az
iskolába!" Mit volt mit tenuie a szegény lengyelnek, odaállt a gyomlálók mellé segíteni.
•
•

«

BorÍBzIáv ezután többször kiment földjéhez; mind nézte, nézte a két vetést, az övét
meg a sógorét. Sokat busult, mert bizony az
övé nem akart nőni, csak állt mozdulatlanul;
nem is ment hát feléje sem- Csak idó multával gondolta meg a dolgot s elhatározta, hogy
mégegysier megnézi, B ha akkor is kicsi lesz,
Inkább eladja az egész tőidet.

búzáját, mert az inkább ez övé, mint a sógoré ; ba pedig a sógor megharagszik, komiszsziót hiv ki; biztosan tudja, Hogy uein zabot,
hanem búzát vetett a főidbe.
Egy néhány nnp múlva meg is kezdték a
gazdák az aratást s egyszer egy eBtve lioriszláv mintha látta volna Ksváu bát négy daruökrivel s egy szép lerí (jól megrakott szekér) gabonáva1, amint lassan elvonult a háza
előtt. Ekkor eszébe jutott a terve; gyorsan,
kapkodva munkások után liézett, de bizony
még jó pénzért se kapott senkit, mert mindenki el volt ígérkezve, lvimegy a feleségével, gondoltn magában, — majd dolgoznak
ók ketten is. Ugy is tett; egész éjjel nem
aludt egy szikrát Bem és reggel még a kakasok se kukorikoltak, egy falat, egy kortyital nélkül feleségével együtt kisietett a határba.

Ilikor ki ment már olyan szépen hullám•ott az érett gabona tenger, a nap aranyos
•ugaraival oly nyájasan simogatta az érett
kalászokat. Fenséges volt a kép, mely Boriszláv előtt állott, s könnyes szemével meezMire kiértek, Moldova felől haragosan, tüaziról kereste a vetések közt az övét, de bi- zesen felbukkant a nap, de uemsokára sürU
•ony nem találta. Egyszer, amint megállott, köd ereszkedett le, mint Gyergyóországban
maga előtt lâţja a sógór búzáját; elsó dolga rendesen történni szokott. A faluban inegszó
volt persze, bogy a mellette levő tagra tekint- laltak a pásztor kürtök B a rekedlhangu dusen. Égésien elsápadt, midőn az érett kalá- dák. A sok Bzarvas állat álmosan bőgve adott
szok között megpillantotta » még haragzöld, életjelt magáról. Kinn a mezőn megmozdult
nyers zabot a saját földjében. — De azután itt is, ott is egy-egy búvó fészek s a madarak
mégis könnyebben fogta fel a dolgot b inkább rendbehozva szárnyaikat csapkodva röppentek
örvendett annak is, minthogy busnlt volna. ide B tova az üde, reggeli légbeu. Boriszláv
Később azonban gondolkozni kezdett a dolgok lelkét különös zsibbadás fogta el, szótlanul
állása lelett s mintha esze azt sugallta volna, haladt hitves társával, míg egyszer szemébe
hogy lehetetlenség, hogy a buza magból zab ötlött a zöld zabvetés; kereste mellette a
keljen ki. Bizonyára az a ravasz székely ját- búzát, de haragjától arcába Bzökkent a vér,
Riotta ót ki •.. Hirtelen nagyszerű eszméje mert a búzának bizony hűlt helyét látta. —
támadt. Elhatározta, hogy egy néhány nap Terve nem sikerül, hanem nem baj, elmegy
maivá, mikor megkezdik az aratást a határon, a községi bírósághoz és a komissziót hiv ki.
kalákába hívja ismerőseit és learatja a sógor Ezzel az elhatározással sietett hát Boriszláv

vissza a faluba feleségével együtt még a reggeli ködben.
•

*

A következő vasárnapon a komisszió tényleg ki is ment a helyszínre : még pedig a
biró uram, meg két hűtős. (Igy hivjaK ott az
esküdteket). Dc kiment az Ugy iránt nem kevésbbé érdeklődő Esván bá is. Persze nagy tudákosau és bölcsen, mindenféle írásokból és
rajzokból megállapították, hogy a föld, a
melyikben zab van, az a Bartalis András a
Gejzájé volt, jelenleg a Losiuszky Buriszláv
tulajdona: a me'lette lévő pedig, amelyikben
liuzu volt, már Isten tudja mióta az Ivácson
huszárok nemzetségéé, s jelenleg az Ivácson
Esváné.
Esván bá előre tudt", liogy a döntés az ő
javára lesz, de nem volt erre elkészülve Boriszláv, kinek még a köuye is kicsordult s elkeseredt hangon mondta a Jeleulévóknek:
„Kosz főd.
vetem puz», .. terem zap.'
A biró s a uagyképü bütOsök sajnálkozva néztek a honvédtüzér fiára, de leginkább megesett a szive rajta Esván bának, ki barátságosan veregetve a lengyel vállára, igy szól bozzá:
.No lássa kied, máskor nézzesze meg ki főgygyit Bzántya, osztán vease bé; hónap penyét
fogja bé a csitkókat a szekerbe s jöjjönsze
el a portámra, ott van a búzája az udvaromon. Osztán a farancba ne monggya kied es.
hogy ami küsdeggje van, aszt ea odaadná
másunk, mert lássa mincBak, mincsak még a
kinyert (kinyernek nevezik a búzát, a rozsot
még akkor ia, amikor a földben van) sem adá
nekem!'

alispán, dr U|falusi Jenő és Orei Dezső
polgármesterek és közéletünk sok vezető egyénisége, főleg — Qyergyóból;
ezeukivül résztvesznek az érdekeltségek. A kongresszus elé fokozott érdeklődéssel nézünk, mert Csíkvárme
gyét is elsősorban érintő nagyfoutosságu kérdésről van szó, melyet a nagy
konkurremiábau e r ő s e n képviselnünk
kell. A kibocsájtott meghívó igy szól:

Nagyságos Uram !
Az erdélyi részek tervbe vett transverzális fővusut v malinak létesítése és
a Nagysármásou nagymennyiségben előforduló földgáz felhasználása érdekében f. évi március hó 10 én d. e. 10
órakor, éB folytatólag d. u. 4 órakor
Kolozsvárt a váró ház közgyűlési termében uugyszabásu értekezletet tartunk,
melyre az erdélyi részek vezető férflait hívtam ineg.
A fennebb említett két gazdasági tényező nagy mértékben hivatott Erdély
gazdasági életét előmozdítani, amiért is
ennek támogatása erkölcsi és hazafiúi
kötelességünk.
Tisztelettel kérem ennélfogva Nagyságodat, bogy e nagy érdekű értekezleten megjelenni, ezen igen fontos erdélyrészi gazdasági kérdéseket tekintélyével támogatni, nagybecsű részvételéről engem lehetőleg előre értesíteni kegyeskedjék.
Kolozsvár, 1911. tebruár 28.
Hazafias üdvözlettel:

Fekete
polgármester helyettes.
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Márkovics Menyhért máv. mellett folyó hó 4-én tartotta meg a választást.
A megakadályozott házasság. Szenzámérnököt a helybeli oszlálymémökségtől saját-Két pályázat adatott be: Tóth László csik- letbenfizetendők. Az 1. évnegyedi tar- ciós eset
városunk közönségéL
szenltamási helyettesitett jegyzőé és a Kosza tozás február 15-én, a II. évnegyedi F. hó 2-ánfoglalkoztatja
kérésére Miskolcra helyezték át
Szultán János • a csíkszeredai kerütusnádi segédjegyzóé. A képviselőtestület uiájus 15-én, a III. évnegyedi augusztus leti munkásbiztositó
— Bankett szépvizen. Abból az alkalom- István
pénztár
tisztviselője Szopos
l szavazat ellenében túlnyomó többséggel 15-én, ii IV. évnegyedi november 15-én
ból. hogy a felcsiki járás kettéosztása, illetve Tóth
Domokos vendéglős és fürdőtulajdonosnál boLászlót
választotta
meg,
ki
már
két
év
esedékes. Ezen időpontok után fizetett rozott. Szultán régebb idő óta udvarolt Szou Ötödik főszolgabiróságnak szépviz szék- óla a község élén van.
lielylyel leendő engedélyezése iránt a belügyliátrálékos tartozás után késedelmi ka pos Domokos egyik leányának, Ilonkának, ki— Pályázat. Csikmegyei gazdasági egye- ruatot kell számítani, miért is fölösle- vel jegyben is járt. A szerelemesek szerettek
miniszternél nagyszámú depuláció tisztelgett,
Szcpviz község és vidéke február 23-án a sülete a dr. Ujfalusi Jenő ur és Incze Ignácz ges hangsúlyozni, hogy a pontatlan egymástésmáreskűvőjüket tervezték. Váratlanul
szépvizi kaszinó szép és tágas helyiségében ur adományából 50—50 korona pályadíjat tüz
azonban az apa olyan akadályokat gördített a
t.irsas vacsorát rendezett, melyen Gyalókay ki egy csíkszeredai és egy csatószegi avagy fizetés iniuó anyagi kárral jár magukraa fiatalok házassága elé, hogy Szultán minden
Sándor főispán, a küldöitség vezetője és csa- szenlsimoni termelő részére, ki az 1911. év a késedelmes fizetőkre is. Sót ettől el- reményét elvesztette. Szopos Domokos ismel.ulja is résztvetl. Az estélyen mintegy 150-cn őszén a zöldség termelésben ugy nagymeny- tekintve kárral jár továbbá a kése- retlen okból megtagadta beleegyezését. Szultán
vettek részi, közlünk városunkból is igen so- nyiség, mint minőség tekintetében a legmeg- delmes fizetés azért is, mert hanem a az apa ellenkezésén végleg elkeseredett és
Kati. Az első felköszöntőt Gyalókay főispán felelőbb eredményt mulatja fel. Termelendők: felszaporodott nagymérvű hátrálékokat ivásnak adta magát Több álmatlan éjszaka
mondotta a királyra, majd Kovács Mihály petrezselyem, murok, celler, ugorka, paradiután boros állapotban tért be f. hó 2-án Szoplébános szép szavakkal köszöntötte fel Gya- csom, paprika, fuszulyka, retek, hagyma, ká- egy városi végrehajtó felhajtani nem pos Domokos vendéglőjébe, hol folytatta az
lókay Sándor főispáni. Ulunna dr. Zakariás poszta kárfiol és karaláb avagy ezen termé- tudván a városi tanács kénytelen lesz ivást. Amint jegyese belépett a vendéglőbe,
Jenő Gyalókay Sándomét és a jelenlevő nő- nyek egyes kiválóbb fajai legalább 100 négy- még egy városi végrehajtót alkalmazni egész váratlanul revorverét előrántotta és ráket, kedves szavakkal üdvözölte. Az estély a szögöl területen. Pályázati haláridő 1911. au- a kinek személyi járandóságai isinét az lőtt jegyesére. A golyó azonban célt tévesztett
legjobb hangulatban a reggeli órákig tartott. gusztus 15. Ezen határidőig a pályázati beje- adófizető közönséget terhelik. Ugyan- és a falba fúródott. A lövés zajára szerencsétlentések a gazdasági egyesülethez adandók be.
besietett Szopos Domokos, de alig
— Szanatóriumi estély. A József kir. A pályázók kertjét a gazdasági egyesület által azért ismételten kérjük a városi nagy- lenségére
lépett be a helyiségbe, Szultán János revolveherceg szanatórium-egylet helybeli hölgybizott- erre kiküldendő bizottság megvizsgálja s an- érdemű közönséget, szíveskedjék saját rével egymásután négyszer lőtt rá, melyek Szo*
sajta szokásos estélyét ez idén is megtartja nak eredményéhez képest elnyerése iráni ja- jól felfogott érdekébon fent előadott pos Domokos testébe hatoltak. A súlyos séA nagyszabásúnak és fényesnek ígérkező es- vaslatot tesz. A pályadíj odaítélésénél a zöld kérelmünket teljesíteni, mert csak ez rülésektől összeesett embert a csíkszeredai kórkert beosztása, berendezése és megfe- esetben vagyunk képesek mi is a köz- házba szállították, — állapota azonban nem
lely előkészületei már folynak s értesülésünk séges
lelő tisztántartása is figyelembe vétetik. Csak
életveszélyes. Szultán Jánost letartóztatták és
szerint vonzó újságban is lesz részünk, mert olyan kistermelők nyerhetnek dijat, kiknek föld terhek növekedését mérsékelni. Csík- átadták a helybeli kir. ügyészségnek.
szereda,
1911.
március
5-én.
A
városi
a rendező bizottság meghívta Ligeti Julika és birtoka vagy bérlete 10 holdon alul van. Na— Meghívó a csikmegyei polg. leányisRózsahegyi Kálmán fővárosi művészeket, kik gyobb birtokosok elismerő oklevelet nyernek. tanács.
kolában 1911. évi március hó 15-én tartandó
— Áthelyezés.

közreműködésüket előre megígérték. Az estély
elckészü'etein Pap Domokosné és dr. Fejér
Antalné úrasszonyok buzgólkodnak. Az estély
minden valószínűség szerint jóvó hónapban,
Húsvétot követő napok egyikén lesz megtartva.
CselédjutalmazAsok. A budapesti Székely Egyesület központi választmánya a bankházi Acs Károly-féle alapítvány kamataiból kitűzött 40—40 koronás jutalomra vármegyénkből a kővetkező cselédeket érdemesítette: Lakatos István Csikszentkirily, György Ferencz
Gyimesközéplok, Gergely János Szépviz, Kálmán István Gyimesfelsőlok, Keresztes Katalin
férj. Gál Istvánné Csikszentimre, Részeg Erzsébet férj. Csiszer Alajosné Csikszenlmihály
és Dense Mária Zsögöd. A Székely Egyesület
a pénzbeli jutalmon kivül minden egyes megjutalmazottat ezenkívül igen szép elismerő oklevéllel tantette ki, melyben figyelmezteti a
szülőhaza törhetetlen szeretetére és a kötelesség becsületes teljesítésére, hogy legyen e
két erény a székely nép felvirágzásának, jövendő boldogulásának eltelő forrására. Itt említjük meg, hogy a megjutalmazoltak közül
Kálmán István 50 év óta szolgált megszakítás
nélkül a gyimesfelsőloki Dájbukát családnál
a jutalom azonban sajnos későn érkezett, mert
mint értesülünk, kevéssel ezelőtt az elaggott
htt cseléd meghalt és igy a jutalmat csak örökösei élvezhetik.

— A. gyergyóalfalvlak a kultuszminiszternél. A gyergyóalfalvi székelyek küldöttsége
hétfőn tiszteigeit Zihy János gróf kultuszminiszternél s kérte azon sérelmek orvoslását,
amelyek az utóbbi időben a székely közbirtokosságot érték. A miniszter megígérte, hogy
vizsgálatot indít s a mennyiben a sérelmek
tényleg lennállanak, azokat orvosolni is fogja.
— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. Imecs
János ügyvéd és köztiszteletben álló családját.
Hat éves kis leánya, Ilonka folyó hó 2-án a
kolozsvári Karolina kórházban súlyos betegség után elhall. A kedves kis leány elhunyta
és a mélyen sújtott család bánata iránt igaz
és őszinte részvét nyilvánult meg. mindenfelé.
A csapás annál nagyobb, mert elhunyt a családnak dédelgetett kedvence, reménye és boldogsága volt. Adjon az Isten a családnak vigasztalást és megnyugvást elhunyt hátramaradt kis testvéreiben. A temetés Kolozsváron
folyó hó 4-én ment végbe. A kis halottat utolsó
útjára elkísérte Csíkszereda közönségének osztatlan részvéte. A család a kővetkező gyászjelentést adta ki: Dr. Imecs János és neje szül.
Madari Piroska, mint bánatos szülei, Piroska
és Mária, mint testvérkéi és az összes nagy
számú rokonság nevében mély fájdalommal
tudatják, hogy a fonón szeretett kis leányuk,
illetve testvér, unoka és rokon Imecs Ilonka
ártatlan életének 6-ik évében folyó hó 2-án
hosszas szenvedés után, visszaadta hallhatatlan lelkét temetőjének. Elhervadt a kis virág,
aki szüleinek reménye és boldogsága volt.
Angyal kellett az Istennek s magához szólította. Legyen meg az ő akarata. A drága kis
halott tetemei folyó hó 4-én d. u> 3 órakor
iognak a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint a «Karolina» orsz. kórház halottas
kápolnájából a helyi ág. ev. luth. sírkertben
levő család sírhelybe örök nyugalomra helyeztetni. Isten veled kis halottunk, emléked köziünk marad az idők teljéig. Kolozsvár, 1911.
március hó 3-án.

— Jegyző-választás. Csikszenttamás köz
ség képviselőtestülete a Szemeriay Lajos távozásával megüresedett községi jegyzői állásra
4r.~ Márton László tb. főszolgabíró vezetése

A pályadijak az igazgató választmány öszi
ülésen osztatnak ki. Kelt az igazgató választmánynak 1911 év február 27-én tartott Illéséből.
— Nagyböjti Isteni tiszteletek a helybeli
róm. kath. plébánia templomban. Vasárünnepnapokon 8 és 10 órakor nagyböjti szent
mise, d. u. 5 órakor nagyböjti szent beszéd
és vecsernye. Pénteken d. u. 4 órakor -kcresztutja- ájtatosság nagyböjti szent beszed és
vecscrnye.
Oltáregyletl hírek. A helybeli oltáregyesület elhatározta legutóbb tartott közgyűlésen, hogy ez év végén olláregyesüleli kiállítást rendez. A kiállítás sikere érdakében Csíkszereda hölgyei körébén megindult a lelkes
mozgalom, s kilátásunk van rá, hogy a rendezendő kiállítás gazdagsága, szépsége és műérléke állal megfogja lepni a csikszeredaiakat.
Hogy a csikszeredaiak mekkora lelkesedéssel
karolják fel az olláregyesűlet ügyét, mutatja
az, hogy már eddig körülbelül 4000 korona
értékű tárgyakat — fehérnemüeket, hímzett és
feslett templomi ruhákat — ajánltak fel. Az
érdeklődőknek szívesen szolgái felvilágosítással az elnökség a polgári leányiskolában.

— A gyergyószentmlklósl járás népesége. jótékonycélu iskolai ünnepségre. Műsor: l.Pe-

tőg Doppler: Honfi dal. Előadja az iskola
énekkara. 2. Március lő-éről. Irta és felolvassa:
Mártonffy Mária tanárnő. 3. Szabolcska Mihály :
A hazaszeretetről. Szavalja Demény Erzsi.
4. Murai Károly: A párizsi baba. Vígjáték
egy felvonásban. Szereplők : Vajna Jolán, Lengyel Frida, Farkas Margit, Kovács Ilonka,
Földes Irén, Veross Ilonka, Tompos Juliska,
Kölló Ilonka, Szász Anna. 5. Hauptmann:
Vágyódás. Szabados ti.: Svéd táncdal. Előadja az iskola énekkara. 6. Zöldi Márton.
A lámpaláz. Monológ. Előadja Filep Judit. 7.
Kuilnay Kózn: Húshagyó kedd. Vígjáték egy
Telvonasban. Szereplók: Csiszér Margit, Lóuinger Klára, Paiáncz Irén, Ince Klára, Lőrincz Irma, Kömény Brigitta, Farkas Jolán,
Oláh Anna. 8 Benedek Elek: Fiam lakodalma. Elmondja Fejér Ella.
— Egy e:halt jegyző árváiért. A marosludasi járási jegyzői egylet Bitai Albert
— A színeszek Gyergyószentmiklóson. mezőszentmargiitHi körjegyzőnek ez év január
Fehér Károly színtársulata városunkból több 14-én 43 éves ko: ában történt váratlan elheti tartózkodásra (íyergyószentmiklósra tá- hunyta alkalmából, a teljesen vagyontalan éB
vozott. Amiut a Csikvárinegyéból és Gyergyó- kenyérkereső nélkül maradt özvegye és kilenc
liúl olvassuk, a gyiTgyószentmiklósi közönség kiskorú árvája részére országos gyűjtést ináltalában nagyon meg van elégedve a társulat dított. E gyűjtés folytán az árvák részére keműködésével, amelynek mi nagyon örvendünk. zemre a következő adományok folytak be:
Egyben azonban minkét lap csodálkozásának Becze Imre főszolgabíró, Mihály Lajos szolga— Templomépltő bizottsági gyűlés volt ad kifejezést, hogy Csíkszeredában közönsé- bíró, Karda Mihály Szentdomokos, Korodi Andr. Szekeres József plébános elnöklete alatt a günknek alapos kifogásai voltak — legalább tal madéfalvi jegyző, Lakatos Mihály sjegyző,
plébánián, a melyen a bizottsági tagok csak- a Csiki Lapok és Székelység szerint. Magunk D meny Elek sjegyző, Mánya Antal rákOBi
nem teljes számban megjelentek. Elnöklő plé- részéről ismétlésekbe nem bocsajtkozunk, ki- jegyző 1—1 kor. Dr. Márton László tb. főbános ismertette az cpitési ügy jelenlegi álla fogásainkat és megjegyzéseinket megtettük szolgabíró, Pálffy András somlyói jegyző, Kopolát, s bemutatta a bizottsági tagoknak az annak idején s megtesszük, a jövőben is. — vács Béla mindszenti jegyző, Balázs Dénes
építendő templom uj tervrajzát és költségve Azoknak alaposságából ugy a csíkszeredai középloki jegyző, Péter József taplocai jegyző,
tését. A templom a tervezet szerint gotliikus közönségnek, mint a sziuügyi bizottságnak Györpál Árpád delnei jegyző, Dániel József
stylü 3 hajóval, mintegy 50 méter hosszúság- volt alkalma meggyőződni. Kifogások mindig szentdomokosi jegyző, Potovszky Ferenc karcban és 20 méter szélességben. Költségvetési vultuk és lesznek ; a cél az, hogy azon ke- falvi jegyző, Antal Dénes dáufalvi jegyző, Jáelőirányzat berendezés és festés nélkül 175.000 vésbbé szembeötlő'» legyenek. Azt akarjuk nosi József zsögödi jegyző, Kovács Simon borkorona. A bizottság a tervezett elfogadta, s liitui, hogy kerületünk színészete fejlóiljöu, zsovai biró, Antal Gyula szépvizi biró, Tomszakértői véleményezés végett Kőszeghy László mert .ízért alakultunk keiületté. Álláspontun- pos Károly csicsói Jegyző, Pál DéneB szentmérnök — bizottsági tagnak kiadta; s egyben kat a frjleméiiyck beigazolták s abból követ- mihályi jegyző, Gagyi István szépvizi jegyző,
elhatározta, hogy a költségek fedezésére a gyűj- keztetést vonni avagy össsehasonlitást tenni Balázs János jenőfalvi jegyző, Kelemen Qyörgy
tést megindítja, az adakozók neveit megörö- (iyergyószentmikiós és Csíkszereda közönsé- szentmiklósi jegyző, Potovszky József kereskíti, a nagyobb összeget adományozók neveit gének müizlésére, nem tartjuk helyénvalónak, kedő Csikszeutgyörgy 2—2 kor. Miklós János
pedig az építendő templomban elhelyezendő sem célravezetőnek. Amint azonban olvassuk, kereskedő Csikszentgyörgy 3 kor. Szvoboda
márvány táblára véseti. A hiányzó költségek ha talán általában nem is, de részleteiben József kereskedő Csíkszereda 5 kor. A begyült
fedezése végeit megkeresi az erdélyi róm. kalh. ugyanazou eredményekre jutunk. Enuek sem 51 koronát rendeltetési helyére elküldöttem,
status igazgató tanácsát. Mi a magunk részé- mi vagyunk az okai.
midőn a kegyes adakozóknak ez uton is az
ről rendkívül örvendünk azon, hogy az uj
— Öngyilkos honvédfőhadnagy. Foga- árvák nevében köszönetet mondok, kérem a
templom építésének régóla vajúdó kérdése rasról táviratozzák: Korcsek János honvédfő- vármegye jegyzői karát szíveskedjék adomávégre határozott alakban jelenik meg. — Ugy hadnagy, aki évekkel ezelőtt Csíkszeredában nyaikat közvetlen Széky Lajos köijegyző cíértesülünk, hogy a templom rajzokat megte- hosszabb ideig állomásozott és társadalmunk mére Maroskecze, lehetőleg mielőbb elküldeni.
kintés végeit ki fogják tenni valamelyik üzlet előnyösen ismert lagja volt, szájba lőtte ma- Várdotfalva, 1911. február 20. Pálffy András,
kirakatába.
gát és rövid kínlódás után meghalt. A főhad- egyl. elnök.
nagy egy gazdag fogarasi özvegyasszonynak
— Tűzoltói tánoestély. Csikmindszen— Kérelem a város adófizető kö- udvarolt, akinek kezét megkérte egy ismert
zönségéhez. Az utóbbi években azt ta- brassói ügyvéd. Korcsek, mikor ezt megtudta, ten a szervezendő .Önkéntes tűzoltó egylet"
pasztalja a városi tauács, hogy a vá- elment az asszony lakására és megkérdezte javára 1911. évi február 11. napján rendezett
rosi adófizető közönség ugy a?, állami, tőle, hogy igaz-e ez. Mikor igenlő választ ka- táoczestélyen a bevétel volt 90 kor, a kiadás
mint a városi adókut végrehajtási el- pott, előrántotta revorverél és elkövette vég- 40 kor. Maradvány 44 kor. Felttlfizettek : Fejér Lajos 4 korona 60 fill. Czikó János, Czikó
járás uélktll nem fizeti pontosan. Mint- zetes tettét.
Sándor 2—2 kor. Ferenczi Imre, Kovács Gáhogy ezen körülmény nemcsak az állani
— Honvéd lóvásár. A marosvásárhelyi 9. bor 1 korona 60 fill. D«mes Ignácz, iíj. Nagy
kineztárra és a város háztartására hátrányos és káros, hanem magukra az honvéd huszárezred f. évi március 10-én dél- Antal 1—1 kor Páll Béla, SÍUó Béniám Wéadófizetőkre is, amennyiben a végre- előtt 9 órakor a helybeli honvéd laktanya előtt ger Ferencz 60—60 fillér. Nagy Dénes, Málnási Gyula, Imre Béniám, Hozó Imre 20—20
hajtási eljárás költségei és a hátrálék lóvásárt tart.
után fizetendő késedelmi kamatok is
— Dlcsőszentmárton— város. Dicsőszent- 011. Szabó Dávid 10 fillér. Fogadják mindnyáterhelik, kérjük a in t. közönséget szí márton elöljárósága elhatározta, hogy rende- jan az egylet hálás köszönetét.
veskedjék adó és más köztartozását zett tanácsú várossá alakul át.
— A madéfalvi műkedvelő társulat
évnegyedenként pontosan fizetni s ez
— Hushagyókeddl csendélet Gyergyó- 1911. február hó 19-én szinelóadással egybeáltal a várost is meg magukat is azok ujfaluban András Mártont a láncz alatt élet- kötött táncmulatságot rendezett a madéfalvi
fölösleges zaklatástól és költségtől meg- veszélyesen megszurkálták, úgyszintén Huszár templom javára. Bevétel volt 247 kor. 60 fill.
kímélni. Tájékozásul közöljük a követ- Juliánná hajadont is, akit karján sebesítettek Kiadás 188 kor. 12 fillér. FelUlflzettek: Fekezőket . Ugy az állami, mint a városi meg. A sebesülteket a gyergyói közkórhájba kete Imre, Meskó Jakab, Meskó Kálmán, Meskó
köztartozások évenkint 4 egyenlő rész- szállították.
LukátB 6—6 kor. Erdélyi Ákoe 3 kor. Ricsid
A lefolyt népszámlálás adatai szerint a gyergyószentmiklósi járás községeinek népesége
a következő volt. Gyergyóalfaluban 1900-ban
lélekszám 5811, 1910-ben 6905, Gyergyócsomafalván 1900-ban 3191, 1910-ben 4008, Ditróban 1900-ban 6151, 1910-ben 7531, Kilyénfalván 1900-ban 861, 1910-ben 943, Gyergyóremetén 1900-ban 5105, 1910 ben 6674, Salamáson 1900-ban 1485, 1910-ben 1660, Szárhegyen
1900-ban 3850, 1910-ben 5144, Tekeröpatakon
1900-ban 2300, 1910-ben 2728, Gyergyóujfaluban 1900-ban 3382, 1910-ben 4493, Gyergyóvárhegyen 1900-ban 2290, 1910-ben 2773, GyóVaslábon 1900-ban 825, 1910-ben 957. A járás lakósága 1900-ban volt 35251, 1910-ben
43819, vagyis a szaporodás 8568 lélek, ami
igen kedvezőnek mondható. Gyergyószentmiklós város lakósága volt 1900-ban 7028, 1910ben 514 távollevővel együtt 9363, a szaporodás tehát 2335 lélek.

4-flc oldal.
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Pályázati hirdétmény.

— Sitnelőadás. A csikdelnel ifjúsági szetről" cimen iit tanulmányt, amelyben AndOéza, Tamás András, Bocskor Domokos 2—2
rássy Gyula gróf művészeti felfogásával szokor. Léhner Antal, Kassai Lajos 2-50-2 50 egyesület február hó 5-én az állami iskolában lidarisunk vallja magát és kimutatja, hogy
A csíkszeredai kerületi munkásbizkor. Csutak Oásplr, Lázár Árpád -1—1
kor. saját pénztára javára szépen sikerült szini- mindkettőjük felfogása egyformán szemben
tositó
pénztár az Országos Munkásbeelóadással
egybekötött
táncmulatságot
rendeáll
az.
uj
irány
szertelenségeivel
és
számítáHáté László, Venó Igoácz 50-50 fillér.
tegsegélyző
és Balesetbiztosító Pénztár
saival.
A
leánykereskedés
ellen
ezúttal
özvegy
— Bltlámolás. A csikszentdomokosi mii zett. Az ifjúság, mint mindig, ugy ezúttal is Bátliori Xandorné közöl megöbbeutó adatokat igazgatóságának 37664/010 III. sz. a.
kedvelók folyó év rebruár hó U-én rendezett derekason megállotta helyét s a nagy számmal a szercncsetlen hungárákról -a jelöli meg azo- kelt jóváhagyó határozata alapján páBzinelóadással egybekötött tánceetélyén volt megjelent vendégek tetszését és megelégedé- kat az c?::köziiket, amelyen a szégyenletes lyázatot hirdet.
bevétel: 206 korona 50 fill Kiadás: 232 ko sét a legnagyobb mértékbeu kiéníemelte. — állapoton változtatni ludnáii;>k. Lövik Károly
Egy 1100 korona fizetéssel és 420
a számban érdekes szinzettel mutatja be.
rona 19 lill. Marad tiszta jövedelem a szegény- Bámulni leheteltt, hogy oly kevés próba után ir
újból Lósi József: A bükk kisded ősemberé- korona lakbérrel javadalmazott II.
sorsú iskolás gyermekek javára 64 kor. 31 ily ügyesen és talpraesetten oldotta meg fel- ről tcrnns^cttudoiuányi tanulmánt irt, .Leve- osztályú kezelő tiszti állásra, továbbá
fill. FelUlfizettek: Kruusz János, Hcsshaimer adatát annak minden tagja, mintha mindenik lek M igy arországból„ címen a szerkesztő uj
öt egyenként 800 kor. fizetéssel és
J. L. és A. cég, Tomass, Schcser és Oalc cég gyakorlott színész lett volna.. Ez-.-t elismerés rovatot nyitott, amelyben az ország külüubözó 350 kor. lakbérrel javadalmazott 111.
vidéki
centrumaiból
az
ottan
politikai,
társaés
dicséret
illeii
a
rendezői,
lueze
Dénest
is,
5—5 kor. Belényessy Alajos 4 kor. Brllller
dalmi, gazdasági álla|io'okról közöl értesítése- osztályú kezelő tiszti állásra.
József, Linké János 3—3 kor. Bal ló János, kinek nagy érdeme van a jó sikerben Azonban ket. Színházi krónika és gazilag feljegyzések
A pénztár igazgatóságához címzett
Bancsina Szilveszter, Dr Dombi János, Fekete nemcsak erkölcsileg, hauein anyagilag is si rovata egesziii ki a Magyar Figyelő ez 5. szá- sajátkezUleg irt és aláirt, pályázati kérterültnek
mondható
az
előadás,
mely
2lő
K.
mának
tirtalmát.
A
Magyar
Figyelő
előfize
Imre, Fodor Miklós, Lehner Márton, Máté László
vények benyujrasáimk batárideje 1011.
Mihály István, Miklós János, Trohán Béla 2—2 00 fill. jövedelmet hozott az ifjúságnak. — tési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal évi március hó 28-ikánik deli 12
Budapest, VI. Audrássy-ut 10.
FelUlfizettek:
Gábosi
Délies
7
kor.
László
kor. Antal Gyula, Bartha Anna, Beret-z Márórája.
ton, Böjté Lajos, Dazbek Sándor, Dombi Dé- Péter, Incze Du-ues 3—3 kor. Korodi Mihály,
Lázár
Pál,
Holló
Gábor,
Pletkovics
József,
A kérvényekhez mellékelendők a
nes, Ferenc József, Ferenc Lajos, Guca DeSzerkesztői üzenetek.
magyar honpolgárságot, a t.-ljes korumeter, Karácsony Gergely, Karda Mihály, La- Bocskor Domokos, Bartha Gyula, Marton MiA'is kíváncsi. Hogy mi lesz ezután a szok- ságot (uagykorusitottságot) és negyven
katos Mihály, Lukáts Vilmos, Magyari Emma, hály 2—2 K. Techner Itudolf, Erős Tamás,
éven aluli kort igazoló bizonyítványok
Mihály Gergely, Molnár Sándor, Mózes Péter, Veress Árpád, Deák Fereuc, Ince József, Ko- nyahósökból V Bizonyára nadrághősök.
a pályázó egészségi állapotát igazoló
Nagy Bálint, Pataki Pétér, Péter István, Po- vács Péter, Benő Déuesné, Hancz lelvániié
pénztári főorvos, vagy hatósági orvos
tovBzky Ferencz, Ráduly Bénjámio, Sáska Kál- l—1 K. Zöld László 1 korona 40 fillér. ÁbKÖZGAZDASÁG.
által kiállított bizonyítvány, erkölcsi bimán, Simon Endre, Szakács Károly, Szóca rahám István, László Lajosné, Kánya Lajos,
Ágoston, Tentsch János, Vorzsák Ferencz, Jartó Ferencz, László András, Lázár Dénes, A .Hermes" Magyar Általános Valtóíilet Rsiz zonyítvány, továbbá az előképzettséget
Xántus Elek, N. N. 1—1 K. Veress Ádám 50 Zöld Ilona, Ferencz Ladó Lajos, N N , Kécze vtnytáraatág, Budapest, heti jelenté»» a tönde- és eddigi alkalmazást tanúsító okmányok
és oly értelmű uyilatkozat, mely szeriut
fergaloaról As pénzpiaciról.
fill. Fogadják a nemes szivil adakozók a ren Károlyné, Csató Károly 60 - 60 lill. Gai Audrás, Huczuj György 50 - 6 0 fill. Balog Ignácz,
dezóség hálás köszönetét.
BudupeBt, 1911. márc. 2. a pályázó tudomása szerint a pénztár
Balla János 40— 40 fill. N N. 20 fillér. A renelnökével, eluökeivel, vagy oly alkalA pénzviszonyokuak az összes európai piaco— Beszámoló. A ezépvizi ifjúság folyó dezőség ezen adomáuyokért ez utón mond
mazottaival, akikkel alkalmaztatása esekon
bekövetkezett
mind
nagyobb
mértekben
1911. évi február hó 4-én a helybeli szegény hálás köszönetet.
tapasztalható javulásával szemben a tőzsdén tén fölé, vag alárendeltségi, vagy elárva gyermekek felsegélyezésére ugy erkö— Figyelmeztetes. Az illetékes körök- üzletellenség uralkodik és a forgalom az egész lenőrzési viszonyba kerülne rokonsági,
csileg, mint anyagilag sikerült zártkörű estélyt
nek tudomásra jutott, hogy egyes előfizetők, vonalon a 111 uimalisra redukálódott, ami az vugy sógorsági viszouyban niucseu.
rendezett A nemes cél igen szép közönséget különösen a kereskedők és egyeb nyílt üzlet- árfolyamoknak lassú leiuorz-olódasával jart.
Ha a megválasztott esetleg magyarul
hozott össie, miáltal a megjelentek bizonysá- tel biró egyének azt a tilalmat, bogy állomá- Tekintve, hogy közvetlen iudoka a tőzsde
got tettek arról, hogy- dacára a jelenkor öuzó, sukat a távolsági forgalomban inásokuak hasz- ezen nyomottabb hangulatának nem észlelhető nem tudó állampolgár; csőd vagy gondugy látszik, hogy az a piacnak előbbi nagy
rideg szellemének, dacára a velót fagyasztó nálatra átengedniök uem szabad, oly módou forgalma és a sürU slaptókeeinelések folytán nokság alatt áll; nyereségvágyból elzord időnek, még él az áldozatos keresztény- játszik ki, hogy üzletfeleik üzeneteit közvetí- némileg megcsappant felvevőképességéből ki- követett büutett, vagy vétség miatt jogtés céljából átveszik és azokat szívességből
erős birói ítélettel elmarasztaltatott;
szeretet a szivekben és nem zárkózik el az ellenszolgáltatás fejében maguk közlik távbe- folyólag keletkezett.
irgalmasság cselekedetének gyakorlása elöl, szélőjükön az érdekelt előfizetővel.
A korlátolt forgalom közepette nem nyil- hivatalvesztésre, vagy politikai jogainak
midőn a nyomorgó árva segély után kiált —
Minthogy az ily eljárás a postajövedék ká- vánult erósebb érdeklődés egyes értékek iránt felfüggesztésére vouatkozó ítélet liaVajha többen hallották volna meg e segély- rosításával jár. s a többi előfizetők jogos er- és a mutatkozott kereslet rendszerint átmeneti tilya alatt áll, ezen esetek feuforgása
volt. Így n bankrészvények közül a az alkalmazást semmisé teszi s a nekiáltást, vajha többen aláznák megBzivök ke- dekeit is sérti, az egyes távbeszélő közpou jellegű
Magyar jelzáloghitelbank és Magyar agrár- és
vélyönérzetét; akkor a krisztusi seeretet többe- toknak Bzigoruun meghagyatott, hogy ilyen járadékbank részvények a közzételt jó mér- tán tévesen alkalmazott a pénztárral
visszaélések megállapítása esetén az esedekes
ket tenne méltóvá a keresztény névre ! Midőn beszéigetesi dijak megtérítésére az illető elő- legek gyengébb irányzat folytán nem volt szetnbeu a szolgálati viszony azouuali
a rendezőség a megjelenteknek és felülfize- fizetőket kötelezze és egyszersmind adja tud- fenntanható. Egyéb bankrészvények és más megsfcúuteteséból kifoly.lag semuiit'cle
tóknek az erkölcsi és anyagi sikerért hálás tokra, hogy ha az esedékes dijakat meg nem vezető papírok néhány komával alacsonyabb igéuyt nem táuiaszihat.
köszönetet mond, — akkor egyszersmind az fizetik avagy ha állomásukról jövőben is meg árfolyamokon kerültek forgalomba, különösebb
A pályázókat az egyes állásokra a
érdeklődés nem mutatkozott.
alábbiakban teszi meg kötelességszerű beszá- nem engedett üzeneteket közvetítenek az elő
fizetők sorából ki fognak záratni. Ajánlatos
Iparvállalati részvények közül a Salgót r- pénztár igazgatósága választás utján
molóját : Bevétel 190 korona 20 fillér, kiadás tehát, liogy a kinek beszélgetni valója van jáni kószénbáiiy a részvények tartott árfolya- alkalmazza. Az állások megválasztás
156 korona 10 fdlér, tiszta jövedelem: 34 ko- vezettesse be mielőbb a telefont, bisz nmugy mok kerültek forgalomba. Keresettek voltak után azonnal elfoglalandók.
rona 10 fillér. Felülfizettek: Kovács Mihály is rövid iilón belül a megye is he lesz hálózva, továbbá illónként egy es kisebb ipari értékek,
A megválasztottak a csíkszeredai
5 kor. Antal Gyula 2'80 K. Gagyi István, özv. mely esetben, az egy kereskedőtől úgyszintén lényeges árváltozások, nélkül, míg Iiimamurákerületi muukásbiztositó pénztár ininDziekovics Jenöné, Miklós József, Péter Béla más nyilvános és magán egyénektől mint nel- uyi vasmű részvények iránt a hadügyi és tenkülözhetlen eszköz nem hiányozhat.
gerészeti megrendelésekre való tekintettel mu- deukor érvéuyben levő szolgálati, fe2 - 2 kor. Veress Árpád 1 kor. 80 fill. Ferenc
érdeklődés.
gyelmi és illetmény szabályzatait ma— Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbí- tatkozott
Elek, Barabás Damokos, Gábor Gyula, Ferenc
A sorsjegypiacon a kisebb sorsjegyek ár- gukra uézve kötelezőnek elismerni tartása.
Minthogy
a
Székely-féle
javaslatból
pár
Lajos, Kalamár József, Ferenc Imre, ifi. Barfolyamai némileg csökkentek ; konv. jelzálog- toznak.
tha Károly, Szakács Lajos, Deák Ferencz. hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a sorsjegyek iránt állandóan érdeklődés mutatKelt Csíkszeredában a csíkszeredai
Bodó András, Antal Dániel, Fejér Miklós, Büki törvény életbeléptéig doktorátust nem szerez kozik.
ke. ülui muukásbiztositó pénztár igazKálmán, Lakatos Pál, Kovács Lajos, Kovács nek, csak két évvel később lehetnek önálló
gatóságának 1911. évi február hó 28 ikán
Balázs, Kovács Pál, Balog Elek, Szqbeni Meny- ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj (örKÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
tartott üléséből.
hért 1—1 kor. Farao Simon 1 kor. Gál Fe- vény reájuk ki ne hasson és igy két évet nyerAz első panasz.
rencz, Damokos István, Ferenc József, Jánosi jenek, forduljanak a dr. Dobó jogi szemináriJózsa
Géza s. k. Merza Rezsó s. k.
Nap nap uláu észleljük és halljuk minden
András 80—80 fill. Császár Joákim, Gondos umhoz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.), melynek se- felől a panaszt, hogy villanyvilágításunknál
igazgató.
ig. clnuk.
Károly, Gondos Vilmos, Erős István, Gál Al- gítségével hat hét alatt lelclietnek egy szigor megkezdődtek az állandó mizériák Az áram
latot.
Ez
annál
is
inkább
tanácsos,
mert
a
bebert, if}. Szász István, Kovács Béla, Biró Anaz első hét után nagyon meggyengült, többrás 60—60 fill. Szőke Lajos, Fazaka9 Mózes, állott egyetemi rendszerváltozások következté- ször— iity legutóbb szombaton is— hosszabb Házakhoz ajánlkozom legdivatoTatár Gergely, Tisz János, Mihály Ignácz, ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna- idóre elaludtak a villany kiirték, avagy anny ira sabb fésülés, ondolálás, mani<«ümeggyengül az ár.un, hogy petróleumlámpákat
rözés és arcápolásra.
Szabó Béni, Jakab Gyula, Vezsenyi Sándor gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve- kell elővenni. Aliban a .szép reményben rin
50—50 fillér. Dobribán István, Miklós Péter, ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdcse- gattuk magunkat, hogy az első hét állandósul F Ü L E K Y A N N A Csíkszereda.
1-2
Ifj. Miklós Péter, Szakács János, Demeter ket felölelő jegyzeteit, melyekből otthon elké- fényben és szépségben. Ebbeli örömünknek
Péter, Szakács Imre, Mihály György 40—40 szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során kifejezést is adtunk és a Ganz-cég javára el
fillér. Kovács Péter, Miklós Károly 2 0 - 20 fil- készíti elő. A -Jogi vizsgák letétele* cz. most könyveltük. Most tehát a kezdet kezdetén iul
hívjuk az építésvezetőség figyelmét e haiok
lér. Az árvák nevében ezer hála és köszönet. megjelent könyvet díjmentesen megkudi. 13—15 gyökeres
orvoslására, mi i t mi azért tértünk
Szépviz, 1911. február 8-án. A lend^zőség.
— A klsjenői főhercogi vadtenyésztő villanyra, hogy annak előnyeit élvezzük és ne egy két kövü fisákvizei hintelő malom,
telep. Kisjenóről írják a lapoknak, hogy a maradjunk sötétségbe avagy olyan világítás nagy hozzávaló telekkel hová olajtöró és
főhercegi uradalom 15000 méter „Delta" grót
amilyent, petróleum lámpáink is szol- posztóványoló könnyen építhető s az
— Elszámolás. A gyimcsi állami alkal- fonatot rendelt, ruelylyel megvedi a híres fő- mellett,
gáltatni tudtak. Értesülésünk szerint a gépek
mazottak folyó év január hó 28-án az állami hercegi vadtenyésztő telepet Ezt a „Delta" nem bírják a kellő áramerősséget előállítani utánna járó javakkal ti. m.: erdőlési-,
Iskola részére beszerzendő harmónium javára fonatot egy kiváló, régen elismert hazai cég ez esetben gyors intézkedést kérünk azoknak legelési- és halászati jogokkal együtt.
rendezett tánczmulatságot a siker jegyében Kollerich Pál és fiai gyártják s szállították. A nagyobhakkal való kicserélésére, hisz napÉrtekezhetni:
1-2
tartotta meg; ez alkalomból a tolülflzetóknek .Delta" egyetlen eegélylyul ellátott, keberi- ilap után szaporodnak a bekacsolási állomások, Cseke János tulajdonossal, Bánkfalván.
téshez alkalmas anyag, inely kifeszités után ami még rosszabb helyzetet fog teremteni. Azt
hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség. — teljesen sima, erós, alakját nein változtatja
hisszük, hogy az itt i-lőudottak valóságáról a
Bevétel volt 223 kor, kiadás 140 kor. 5 fill Azért a legkeresettebb sodronyfovurok lieke polgármester ur is im-ggyózüdött.
Tiezta maradvány 82 kor. 95 fill, mely összeg litésére, legbiztosabb véuelem vadkárok ellen.
Csíkszereda, 1911. március 7-én.
a fentjelzett jótékonycélra fordítatott. Felül- Két minőségben és 6 - 6 féle huz:>lvastagságTöbben
fizettek: Dr. Nagy András, GAdry István és bun hnpható különféle gzálességekben. Kimeismertetéssel és mintákkal, árjegyzékkel
Kalmár Alajos 7—7 koronát. Veres Árpád 3 rítő
•) (K rovat átall közlőitekért nem felelős a
készségesen szolgál: Kollerich l'á". és társai
kor. 50 fill. Potsa Sándor 3 kor. Éltes András első magyar sodronyszövet, fonat ás azita- Hzaikesztfi).
2 kor. 50 fill. Dr. Kása Lajos, Dajbukát Jó- árugyára, Budapest, IV. Ferenc József rakzsef, Kovács György, Groszman Ödön és Deb- part 21.
reczi József 2—2 kor. Kis Károly 1 kor. 60
— A Magyar Figyelő most megjelent Csíkszeredában, a Kossuth Lajos- Szotyor, vasútállomás, Ozon, Hfrotnszftkm.
fill. Szalay József, Gál Ödön, Schüle Viktor, 5. száma első cikkének Mezei Ernő, az érde- utcában 3/a, 3/b., 3 c , 3'd. számú
Gondos Károly, Zakariás István, Angyal Mó mes régi publicistának egy tanulmányát közli,
amely az uj állam építők címén erős, nagy,
•es, Nagy Gábor és Bocsák Lajos 1—1 koro- szenvedélyes szavakkal ismerteti és bírálja a
nát, Mósner Ferencz, Oratovszky János, Éltes magyar szabadkómivesség azon áramlatát,
János, Simon Lajos, Deáky Gyula, Lupán amelyek destruktív és nemzetellenes tenden- egyenként vagy összesen eladók.
azonnal alkalmazást kap a gyimesfelAndrás, László Béla, Orbán Sándor és Risnitla ciákat képviselnek szemben a szuba kőmivea Értekezhetni Nagyvárad, Telekiség igazán humánus és progresziv lényegével. utoa 44. sz. alatt a tulajdonosnál.
sőloki fogyasztási szövetkezetnél.
Pompeus 50—50 fill.
Gróf Tisza István .Andrássy Gyula a művé1—3
3 -3

S l a d ó

Eladó fehér bikák.

10 darab 2'j — 3 éves inagyarerdélyi fajta legelős tenyészbika eladó.
Nagy Simon birtokos tenyésztéséből.

házas

telkek

Üzletvezető

10.

CSÍKI

Sz. 461—1911.

LAPOK

ELADÓ VENDÉGLŐ.

Árverési hirdetmény.

Székelyudvarhelyen, a Kossuth-utcában, a legforgalmasabb helyen, az ttgynevezelt „KORONKAY"-féle, jelenleg
.HUNGARIA" cimü vendéglő, az összes
hozzá tartozó, mintegy 1350 négyzet öl,
egy modern szálloda építésére igen alkalmas területtel, eladó. Értekezhetni dr.
Kikiáltási ár 100« kor., Egyezer ko- Solymossy bajos főreáliskolaí igazgató turona, mely összeg lOVIéka az árverés lajdonossal, lakik Székelyudvarhelyen. 2-3
clótt készpénzben leteendő.

Alolirt község elöljárósága közhírré teszi, hogy Rakotyás havasát, három egymásután következű évre haszonbérbe adja.
Az árverés Csikcsomortán községházánál 1911. március 18-án d. e. 8 órakor
log megtartatni.

Az árverési feltételek a körjegyzői irodán betekinthetők.
Csikcsomortán, 1911. március 4.
pálffy András,
Ferencz János,
jegyzó.
sz. 217—1011.

bíró.

UZLETflTVETEL

Van szerencsém Csíkszereda és vidéke nagyérdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy
C S Í K S Z E R E D Á B A N , a Kossuth Lajos-utcában
(GRŰNWflLD-FÉLE UJ HÁZBAN)
lévő kizárólagos nagyszabású Budapesti központi ruha nagy áruházat átvettem és azt újonnan dúsan felszereltem

Z o n g o r a ó r á k a t ad
szakszerű oktatással, mérsékelt díjazás
mellett kezdőknek és haladóknak hely- «
beli uri nő. Bővebbet a kiadóhivatalban.

kész férfi-, női-, fiu-és gyermeki uhákkal.

1

Faeladási hirdetmény.

Kilyénfalva elöljárósága közhírré leszi,
tiogy » község 11. határrészében fekvő
„Câilii'-pataki erdejében a 35663/1907.
és 9.'h u/909. F. M. engedélyek alapján
176-26. kat. holdon 29090 ttn* gömbül) II luczfenyő haszonfára becsült fa-

e

o
&

megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal egyIjckö ött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson el fog adatni.
A kikiáltási ár ti/. (10)'/» a bánatpénzül az árverés megkezdése előtt, az
árverési bizottság elnökének kezébe
leteendő.
A szabályszerű bélyeggel ellátott
írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott
vételár tiz (101 'foát kitevő bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadék képes ér
tékpapirral látandók el és tartalniazniok
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy
ajánlattevő az árverési és szerződési
feltételeket ismeri a magát azoknak
aláveti.
Elkésett és utóajánlatok el nem fo
gadtatuak.
Az erdő fatömege a kikiáltási áron
ţiul nem fog eladatni.
A kihasználási határidő három (3)
évig tarthat.
A vágásterület a gyergyótölgyesi tu
tajrakpurttól és fapiacztól kettő (2) kin
távolságra fekszik.
Az árverési és szerződési feltételek,
valamint a becslésre vonatkozó köze
lebbi adatok a m. kir- járási erdőgond
nokságnál (Oyergyótölgyes) és a községházánál (Kilyénfalva, Csikvármegye)
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Község elöljáróság
Kilyénfalva, 1911. február 20
jegyző.

2

Bicsak József,
biró.

Legújabb és legmodernebb kész férfi ruhák és nól felöltik.

MÁTHÉ

2-2

Van szerencsém a nagyérdemii hölgyközönség szives tudomására hozni
hogy a tavaszi es nyári idényre dúsan fölszerelt raktárom áll a t
hölgykAzönség rendelkezésére.
Dusválaszték eredeti párisi modellekben, egyszerű és diszkala
pókban. — Selymek, bársonyok, szallagok, virágok, disztollak, csattok, gum
övtk. nói g illérok és fátylak Mindennemű kézimunka Müvetek, hímző-selymek
cimák, pamutok elórajzolt és kezdett diBzmunkák, monogramok és elónyomatok
Elvullalok mindennemű alakítást és javítást. Kívánatra választékot vidékre készséggel küldök.
A n. é. közönség Bzives pártfogását kérve, maradtam tiljeB tisztelettel

KALMÁR t% EN6EL
MOTOR-

Ú

IHáthé József női dltfat-kalap-üzlele, Csíkszeredában
(Grűnvald-féle ház).

ít?&rkR

BUDAPEST
Városi raktár és iroda:

Jó c s a l á d b ó l

Gyár:

V., Lipót-körűt 22. VI., Üveg-utcza 19.

Világhírű!

Eredeti!

tannló

leány

felvétetik.

AUandó raktár didi- és gyáukalapokböl.

„Benz"!

Szivógázmotor telep. — A jelenkot legolcsóbb üzeme.

„BENZ" n y e r s o l a j - m o t o r .

Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve.'
5—-J6
—'

BARTHfl

Szép munka és
pontos kiszolgálás!

JÓZSEF

Nfll^DIVATKALAP ÉS KÉZIMUNKA ÜZLETE, CSÍKSZEREDÁBAN.

Az egynegyedében a csikmadarasi
róm. kath. templom tulajdonát képező
166 hold és 400 négyszög öl területű
.Térkő* havas kaszáló 1911. évi fütormése, az 1911. év március hó 24-én, a
csikmadarasi iskolahelyiségben elárverez- Elismert, legjobb gyártmány.
tetik. Árverezni szádékozók 10 százalék Ajánlja benzin-Íokomobilos cseplokeszleteit,
bánatpénzt előre letenni tartoznak. A fel- amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.
tételek a csikmadarasi róm. kath. plébánián betekinthetők.
Csikmadaras, 1911. febr. 27-én.
Balli János,
Antal Albert,
Teljes jótalias. keilvező fizetesi fellelelek.
számadó gondnok.

MI, vi, ,11, ,11, ,11

Vidéki megrendelőiek gyorsan ól pontoaan eukSiittetnek.

Hirdetmény.

tanácsi elnök.

1

MÓZES JÓZSEF.

9to|/\u»\U< ,ii/«ív

Szám 128-1911.

.ituap.-plekáuo:* egyk.

»
O.
2_
iR
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Legújabb és legmodernebb női felöltők, kimonok, úgyszintén
angol szabású férfi ruhák, felöltők nálam beszerezhetők.
Különösen felhívom a t. közönség szives figyelmét legújabb
szabású férfi öltönyökre és legdivatosabb felöltőkre.
A nagyérdemű közönséget biztosithatom, hogy áraim a legszolidabbak, úgyszintén szolid és előzékeny kiszolgálásom által t. vevőim teljes bizalmát ki fogom érdemelni.
Becses pártfogását kérve
tisztelettel
1-16

lűinejí Egyszázhatvauuyolczezerhatszáz
(HisnOo) korona kikiáltási áron 1911.
ev marczius h ó 23 napján d e.
9 Órakor Kilyénfalva községházánál

Ádám Imre,

5-Ik oldal.

É R T E S Í T É S !

W

I

Van szerencséin a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, miszerint kávéházi és vendéglői
üzletemmel kapcsolatban egv a mai kornak megfelelő

CUKRÁSZATOT

rendeztem be. hol mindenféle torták, cukorkák, tészták és i'agylaltak minden időben kaphatók. Elfogadok
ugy helyi mint vidéki megrendeléseket jutányos ár,
gyors és pontos kiszolgálás mellett. — Szives látogatást kérve, maradok kiváló tisztelettel

fleuhold Dezső a Vigadó bérlője, Gsikszereda.
Lakodalmak és más ünnepélyekre torták- és cukorkákra megrendeléseket elfogadok minden időben.

IGNACZ férfiszabó üzlete

Csíkszeredában.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy férfiszabó-üzletemet a
Gál András örökösei házában megnyitottam. Finom szöveteket tartok raktáron, melyekből a
legújabb szabás szerint jó anyag hozzáadásával férfiruhákat olcsón és felelősség mellett készítek.
Midőn a tavaszi idényre szükségleteiket fedeznék, kérem a n. é. közönséget, próbamegrendelésével kísérletet tenni kegyeskedjék.
Kiváló tisztelettel BARTHA IGNÁCZ férfiszabó.

A Hutter-szállodával
szemben.
i—5

CSÍKI

fl lk oldal-

10. szám.

LAPOK

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó
á r a 5 0 fillér.
Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT", mely a
hajnak visszaadja az ifjúkori eredeti szinét
Kéz, hónalj és láb izzadás ellen egyedüli
biztos szer a „LINGVO LE0N0."
tápláló. FEKETE VILMOS illalsierláríbai. Csíkszeredában.
Postai megrendeléseket azonnal eezköilök. 18—52

CIGARETTAPAPÍROK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK.
:-: rtVAKOD'UN'" i-RTRKTRLPN UTÁNZATOKTÓL! :-:

E l s ő C s i k m e g y e i b e n z i n m o t o r g é p r e b e r e n - fe
dezett a s z t a l o s mü h e l y .
N

NALLÓ!

ÚJDONSÁG!
T E S S É K VÉGIG OLVASNI!

UJPONSAC!

Van szereiicj'-nk értesíteni ós a nagyérdemű közönségnek lieC'íi'S figyelmébe ajánlani benzinmotor géperőre berendezett

Semmivel se tudunk rokonaink, jó barátaink, kpdves.-iiikw.'k ulvnn üriimvt és meglepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni, mint azzal, lm az
„Első Erdélyi Fenykepnagyitó M ü i n t é z e t n e l C s i k s z e r e d n b a u . A paffl
Hihály-utoa 24. szám alatt e l s ö m i n ö s é g U e s f i n o m k i v i t e l ű

a

BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET

a

l

o

s

a 2 ű u " ü - l a . e l 3 r - c L 3 r L 3 s : e t .

BARDOCZ és DARVAS.
Csikcsatószeg.

17 7—52

Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztasson képeinket a
házalók által ajánlott silány kraion munkák.al összetéveszteni, mert képeink
valóságos 1. minőségű bromezűst papírra lesznek készítve és érettük teljes szavatolás vállaltatik minden tekintetben. Miután a Fotó cikkek gyáraival sikerült
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, liogy nagyításokat
előnyös havi részletfizetésre is eszközlünk, csekély árfelemelcs mellett A képeket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán és esetleges észrevételét
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is ne sikerlilljnn. Gazdag
fénykép és nagyítás minta kiállitá9 áll a rendelő közönségnek megtekintés véget
az Apafii Mihály-utca 24. szám alatt levő műteremben rendelkezésére, hova szives pártfogást és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel

iaiBI^!EliiaiBI^IBIiiaiBI5lffllBIBIBllB|^

Ü z l e t átlielvezsés!

Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására

Biró József fényképészeti miiterme, Csíkszeredában,
L E O I T A a T O B B

t

KivAlii tisztelettel

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK.

„Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet".

z

Módunkban áll a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben előállitnni a leggyorsabb» ugy bútor mint épúletmunkák&t s a melyek
nek kifogrtslnlan előállításáért felelősséget vállalunk.

rendelünk (havi részletfizetésre is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz Berlinből hozatott Kotomüvésck állal kidolgozva. Miért tisztelettel liozom tudomásul
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakiiott é»
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti műtermemmel kapcsolatosan
egy féni/képuHifuitó
onztiili/t In taerrestüuk.
melyben a legjobb kivitelű és
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fényképek után is. — Úgyszintén

(10)

s

i

10-.-.2

ZOVTPOET!

hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi M.-utca 18. hsz. alól

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent

említett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a legjulányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle paplan varrásokat.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

Szabó Ferencz, Csíkszereda
IvOCilcó-iatca I S .

s z á m .

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik.

URAM!

15-

Ha Ön súlyt helyez egészségére,
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen,
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóéi vágya legyen
Ha erejében gyarapodni akar

CSAK DRÉHER-SÖRT ICYÉK!

Goídűer motorok (Diesel rendszer),
Corona nyersolaj-motorok, torbinaíelepek, teljes mm, l e l i p s
sima őrlő malom Mezsek.

Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendéglőkben és az összes jobb fűszer- és csemegekereskedésekben.
F£ralEtá.r C s i k v á r m e g y e

részére:

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában.

Schiel Testvérek,

Dréher-féle poharas sör — naponként friss csapolás —
csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában kapható.

Brassó.
Gépgyár, malomépitészeti intézet és vasöntöde. Szolid, lelkiismeretes kiszolgálás. Modern
szerkezetek olcsó árak mellett.
Legnagyobb gépgyár Erdélyben.

E

DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PADLÓ DESZKA ÉS GERENDA
mindenfele méretben és mennyiségben.

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FÜRÉSZPOR
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN
Állandóan kapható:

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén.

20

TELEFON 19.

3P

HIRDETÉSEK

Csikszentléleken 30 hold szántó és
kaszáló birtok az ahhoz tartozó belső
telekkel együtt 10 évi Időtartamra

A KIADÓHIVATALBAN.

Értekezhetni várdotfalvi özv. Petres j
Andrásnéval.
2-4

olcsó ársz&mitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

haszonbérbr kiadó.

Hosszurovó Cement Födélcserép
Iroda: Hirecher-utca 18. sz.

majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható

PORTLAND

CEMENT

GYÁRNÁL

BRASSÓBAN.

Iroda: Hirscher-utca 18. sz.

