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IX. évfolyam.

CSIKI LAPOK

POLITIKAI,
Megjelenik minden
szerdán.
Levél a szerkesztőhöz.

Megindulása óta figyelemmel olvasom e
lapokat s Ítéletet alkottam magamnak a külömböző időkben követett iránya és törekvéseiről. Természetes, hogy időközönként
hol helyeseltem, hol gáncsoltam az irányt
éa törekvéseket. Nagy érdeklődéssel voltam
azon elhatározás eredményei iránt is, mikor
ez év elején azt olvastam a programmban,
hogy a lap politikai tartalmú is lesz. Ezen
érdeklődésem ez ideig csak a várakozásban
maradt.
Nem azért érdeklődtem, mintha azt várnám egy vidéki laptól, hogy az országos,
vagy világ politikában nagy kérdések megoldásával foglalkozzék. Sőt ellenkezőleg, a
lehető legnevetségesebbnek tartom azt, mikor egy vidéki lap abba ártja magát. A
programm ezen részének megoldása iránt
tehát tulajdonképen csak kíváncsisággal voltam tele. Nem is gáncsolom tehát azt, hogy
a lap most Bem politizál. Ezen kérdés felett
tehát nagyon könnyen és röviden napi rendre
térhetünk.
Tulajdonképen nem is azért vetem papírra e néhány sort, mintha a lap irányában
•agy törekvéseiben gáncsolni valókat keresnék, hanem egyszerűen azért, hogy egy
nézetemnek kifejezést adhassak.
E nézetem pedig röviden az, hogy a
Csiki Lapokban kevés az iniciativa.
Mért mondom ezt ?
Egyszerűen azért, mert kezdettől fogva
azt látom, hogy a lap belső és külső munkatársai általában megelégednek azzal, hogy
az eseményeket és a felmerült kérdéseket
ugy a mint történtek, vagy felmerültek,
egyszerűen regisztrálják.
Ez igaz, hogy a sajtó egyik hivatása.
De a másik főbb és talán sokkal fontosabb
hivatáB betöltése nélkül az az egyik, mindig
félszeg és egyoldalú marad. A második fő
hivatás a bírálat és kezdeményezés. E nél-

ÍS^.

Elöflaetéal ár:
4 m.
Bcdu évre
s m.
(KUlWIdre)
2 bt.
Félévre . .
1 frt.
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Hirdetési dijak
a legolcsóbban számíttatnak.
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|
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TÁRSADALMI
és: KÖZGAZDASÁGI
Egyes lap ára 10 kr.
MOIJ^T-Á^A
J Ó Z S E F .

H E T I L A P .

kül az eszmények hosszabb vagy rövidebb,
egyenesebb, vagy czélzatosabb közlése alig
ér — szerintem
egy hajitó fát.
Megmondom miért.
örvendetesen fellendült hírlapirodalmunk ma már általában ugy elkényeztette
a nagy olvasó közönséget, hogy a közönség
maga ma már gondolkodni sem akar, hanem
várja a hírlapjától, hogy egyes dolgokhoz
vájjon mit szól, vájjon arra nézve mi a véleménye az ő hírlapjának. A hiszékenyebb
olvasó rögtön a lapja véleménye mellé áll;
a komolyabb, ha nem is fogadja el a készen előtálalt véleményt, de azt veszi kiindulási pontul s annah ötletéből határozza el
magát pro, vagy kontra. Tehát annak is
a hirlap adja meg az alapot, hogy egyes
kérdésben valamely határozott irány mellé
álljon.
Már most, ha a mi lapunk állandóan
csak regisztrál, de nem birál, akkor ezt a
vélemény formálásra szolgáló alkalmat nem
nyújtja olvasóinak s azért a mi olvasóink,
mikor a lapot elolvasták, csak egyszerűen
tudomásul veszik az abban foglaltakot; de
tovább nem törődnek azokkal az ügyekkel,
melyek abban foglaltattak.
A hírlapban foglalt birálat még akkor
is használ az ügynek, ha az a birálat csak
egyoldalú vagy talán felületes, avagy ha
épen tarthatatlan felfogásból ered is, mert
minden esetben felhivja, mintegy kihivjaaz
olvasó véleményét; n mire pedig egy város
és egy nagy vármegye nagy közönségének
mindig szüksége vaD, hogy egyes dolgokban
az egyeseknek véleményök legyen.
Mikor a lap hetenként regisztrálja az
eseményeket, birálat nélkül, ezt minden olvasó ugy értelmezi, hogy az ugy a hogy
van, nemcsak természetes, hanem a legjobban van s nem törődik tovább vele.
Különösen társadalmi ügyeinket látom
nagyon parlagul. E téren alig merül fel
egy-egy szikrája itt-ott a kezdeményezésnek

a ujabb társadalmi intézmények életre kel'
tésének. A kezdeményezések oly csekély
jelentőségűek s oly kis körök érdeklődésére
vannak alapítva, hogy alig jöhetnek számításba. Nagyobb szabású kezdeményezések
nincsenek, mert nálunk azok talaja nincs
előkészitve. Hogy mindjárt példát is mondjak, rámutatok a községi szövetkezetek ügyére.
Ezelőtt néhány évvel az egész magyar
sajtó programmjába vette ezen szövetkezetek
eszméjét és ügyét. A hazában ezer számra
állottak fel a szövetkezetek. Csikmegyében
is létesült kettő-három s azóta kialudt a
szalma láng. Ezzel elintéztük ezt az ügyet
is. Csikmegyében tervbe volt véve egy szövetkezeti központ létesítése. Foglalkozott is
aval a megye gyűlés talán egyszer s aval
vége volt. Hogy mi lett a tervből, azt ki
tudja ?
Ilyen a sorsa egyéb kezdeményezéseknek is. Csak mig a szalmaláng ég, addig
érdeklődünk irántuk. Ez már a mi természetünk. De arra való a sajtó, hogy az
ilyeneket nyilván tartva, sőt nemcsak,
hanem uj kezdeményezésekkel tartsa ébren
olvasói figyelmét és érdeklődését.
Ezeket igy hamarjában azért mondottam el, hogy a tekts szerkesztő ur véleményét is megtudjam, vájjon én esetleg nem
vagyok-e igen ideálista a sajtó hivatására
nézve. Kérem legyen szives soraimnak becses lapjában helyet adni, mert esetleg belenyugszom abban is, ha bátorságomért egy
kis leczkét kapok.

Egy olvasó.

Készséggel helyet adtunk a fennebbi
soroknak azért is, hogy azokra mielőbb a
magunk véleményét is elmondhassuk. Szerk.
= Változás a posta-portónál. Nevezetes formai és dologi változásokon mennek keresztül
az év végével a postai szállítási dijak. A formai változás abból fog állani, hogy a régi postai értékjegyek helyébe csinos kiállítású, forintok és kraj-

mos levegő, vagy a sejtelmes messzeségből rábá- hetetlennek mondotta a csatornának a patak feletti
muló sziklaóriások büvölték-e meg, vagy a fűré- elvezetését, másik része milliókról beszélt.... Ma
szek, gyárak mormogásában, azok nagyszerűségé- a Kis-Békás vize felett, kettőtől harmincz méter
ben rejlik az a titkos erő, a mi ngy megkötötte. magasságban s negyvenkét kilometer hosszaságban,
A szurdoki csatorna.
Azt a rengeteg sok fát, mely ottan évszáza- a gyorsvonaténál nagyobb sebességgel szállít az
A Gyilkos-tó partján megállva, szemközt a
egy meter széles s ugyanilyen mélységű csasziklafejét égnek emelő Kís-Czohárddal, különös dok alatt felnőtt, most dolgozzák fel s szállítják alig
tovább, nagy részét Románia felé. Csakhogy ter- torna, naponként négyszáz fuvar erejének megbflbáj fog el mindig.
Erdős begyek s kopasz sziklafalak koszorúja mészetesen az erdei utak rosszasága miatt a szál- felelő mennyiségű deszkát Romániába, Gara-Békásig.
Mi a Kis-Békás vize felett meredő sziklák
között, a tó csendes vizének szélén, a természet lítás legyőzhetetlen nehézségekbe ütközött, ngy
nagyszerűségében Isten kezét látva, ngy érzem erre, mint Románia telé s épen e miatt a helyzet kápráztató színjátéka, nem csak a szárnyasok gyökicsinységemet s mégis mintha közelebb volnék a vállalkozókra már-már válságos kezdett lenni. nyörűsége ; ma, mondhatni minden veszély nélkül
Megszületett aztán a gondolat, egy csatornát mehet az ember a csatornán, vagy oldalánál a
hozzá.
deszkákon, melyek a felügyelők részére vannak
Egyaránt nagyszerű, akár a hajnal derűjé- építeni a Kis-Békás völgyén le Moldova felé.
A Kis-Békás a szurduki telepet átszelve, hol oda fektetve, és bámulhatja a sziklák közé ékelt
hez életkedvet jött ide gyűjteni az ember, akár
kötött csatornán, az éggel daczoló sziklák
alkonyatnál a sötétedő vízen evezve, feledni a fűrészeknek és gyáraknak mozgaíó erejét képezi, azokhoz
sötét vizével a teleptől mintegy két kilométert ha- nagyságában a természet, lefelé tekintve 30 méter
kiván . .
magasról, az emberi erő hatalmát.
Pedig ez csak kezdete annak a sok termé- lad tágasabb völgyben északkelet felé s ezután féA csatornáról a mélységbe tekintve, mintha
kezhetetlen
hullámaival
betör
egy
sziklaországba,
szeti fenségnek, mit bennebb a hegyek magukban
a
viz
zugásában fenyegetést lehetne hallani, mintha
honnan
kezdve,
további
utja
titkos,
senki
által
nem
rejtenek.
az dühében verné hullámfejét a sziklakövekhez,
A tó északkeleti fejénél, szűk völgyben, óriási látott volt a legközelebbi évekig.
Kísérelték sokan a vizén lefelé haladni a hogy miért háborgatják emberek őt sziklasirjában,
sziklák közOtt, Békás felé két nt visz tovább. Balhiszen abból ngy is feltámad .
...
felé a Kupás, jobbra a Sznrdnk havasba jut az sziklahasadék torkolatán tul, de hamar visszaEgy
bátor
olasz,
—
Giacomuzzi
Titának hívtértek.
ember, egy-egy órai gyalog ut után. Mindkettőben
Mert innen kezdve a Kis-Békás néhol négy- ják — ki ma különben tetőtől-talpig magyar emnagyobb szabású fatelepek vannak; a szurduki
telepnél pedig egy kis falu keletkezett. Székely, ötszáz méter függélyes magasságú, néhol csak öl- ber s kinek szívességéből legutóbb is egy tizennégy
olasz, bajor, lengyel, oláh mnnkások foglalkoznak ; nyi szélességű hasadékban, itt-ott három méteres tagból álló társaság élvezte e vidék szépségeit,
van köztük egy-egy zsidó is. Ez a nemzetközi falu vizesésekkel és mélységgel, szikláról sziklára esve építette e csatornát.
Élet veszély ly el, néhol falábakon, máshol nszva,
a KiM-Békás rohanó vizének völgyében épült pár rohan tova, elégedetlenül sorsával, hogy e sziklaév éta, mióta a Gyergyó-Szentmiklós község tulaj- börtön gátat vet hullámainak s ember által alig kötelek segélyével, éhezve napokig, bátorságban
donát képeső Sznrdnk havast egy fakereskedő tár- megközelíthető partját nem tudja szétszakítani. Két vele versenyző néhány székely társával a Kis-Békás
sasát; kihasználásra kivette. Maga a hely a még kilométer van ilyen nagyszerűségében borzalmas völgyét megmászta, tervet készített a 80,000 frt
fennálló óriás fenyőivel, sziklás hegyeivel elraga- utja, melyen tovább halad idegen ország telé. Ez költséggel két év alatt felépült e bámulatra méltA
dóan szép, annyira, hogy két három napi ott lét az egyetlen ut, melynek iránya és esése alkalmas csatorna.
•Un csaknem fáj a távozás onnan. Olyan szívesen volt a tervezett csatorna elkészítésére.
A szikla hasadékban, mintegy három kilo.
•áradna as ember. Nea tudja, a viz-e, a balzsaSzakértő mérnökök jöttek oda; egy része le- méterre a teleptől, van egy vízesés. A jobb oldal
Lapunk m a i számához egy fél Ív melléklet v a n osatolva
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A szereplők bátor és termésaetea fellépésűkkel
de ha van, elmennek reá és évi jövedelmük egyik
alkatrészeként beszámítják ezt is, de olyat a mely kivétel nélkül egy.éni ügyességükről és Biinpadon
egészen biztos, tehát a mit ezért tenni kell, az való jártasságokról tettek bizonyságot. Előadás után
kevésbé fontos, hanem pld. népbankban heti biztos a fiatalság tánozra perdült, vigan mulatott egész
vagy könyvelő lenni, szántani-vetni, vásárra járni éjfélig.
A szegény tanulók javára befolyt tekintélyes
stb. ezt okvetlen tenni kell, mert ez nem oly biztos, mmt a 300 frt. Tökéletes igazsága van a ta- öBBzegbez többen felülfizettek.
Október 18 án d. e. 10 órakor az ünneplő
nítónak, neki elvégre is meg kell élni s ezt biztosítani is kell. Legfőlebb abban hibázik, hogy felsőnépiskola, valamint a helybeli elemi fiu- éa
leányiskolák több százra menő tanulói nemzeti lomiért megy a tanítói pálvára.
Látiuk, hogy az 1868. óta még soha végre bogók alatt tanítóik vezetése mellett példás rendbea
nem haitott népoktatási törvény ártott legtöbbel templomba vonultak űnnepélyea hálaadó isteni tisza tanítói szellemnek, az rontotta meg a nevelés- teletre, melyet a kir. tanfelügyelő, a vidéki tantesügyről
fogaim»t s a közönséges megél- tületek küldöttei és a helybeli hivők jeleulétében
= Vasúti előmunkálatok. A székely vas- hetési alkotandó
állások soraha nyomta le, épen mint egy fút. Zomora pleb. czelebrált. Mise után az elemi
utak második kiegészítő fontos szakaszának, vagyis greizlereit
vagy napszámosságot.
iskolák tanulói kivételével mindnyájan a felsődéia oiadéfalva-gyer^yó-Bzentmiklós-szászrégeai részéiskola nagytermébe mentünk, hol a tanuló ifjúság
Mert
ha
e
törvény
nincs,
tankötelezettség
nek kiépítésére folyamatban tévő traozirozási munkálatok szépen haladnak előre. A felvétel Szász- sincs, tanítói állások sincsenek és elvetemült fo- Kajtár István szakavatott vezetése mellett Kölcsey
Régentói kiindulólag a Maros folyó völgyén Gyergyó galmak sincsenek, a melyeket helyre hozni egyik .Hymnus" át énekelte 2 hangra. Ezután Imets ,J.
felé vette kezdetét, B a mint halljuk, az azzal fog- legnehezebb feladata leend a késő kornak. Talán igazgató lelkesültséggel előadott vallásos éa hazafias,
lalkozó műszaki közegek Ditróig a felmérésekkel B a 70 vagy 80-as években létrejött volna az a tör- tömör beszéd előrebocsátásával üdvözli az ünneplő
a vonal kijelölésével készen vannak. Valószínű tehát, vény, de már reálisabb alapokon, s ma nem vol- közönséget s nyitja meg az ünnepélyt.
Ambrus Márton 111 oszt. tau. tetszetős szavahogy ba az időjárási tényezők megengedik, a fel- nánk olt, a hol vagyunk. Nincs nagyobb szerenvételi munkálatok még az ősz folyamán bevégződ- csétlenség, mintha reálisták számára ideálisták lata után .Az én hazául a legszebb hon" atb. énenek, B annálfogva a törvényhatósápnak feliratilag csinálnak törvényi, pedig Eötvössel ez eset fo- kelte a tan. ifjúság. Most Olajos Farkas ünnepi
beszéde következett. Ezen nagy utánjárást igénylő,
a kereskedelemügyi miniszter urnái kifejezett abbeli rog fenn.
széles körű ismeretről tanúskodó, az élénkség téóhajtása, hogy a szük termés miatt beállliató ínség
A m»i ember határozottan meg tudja oldani nyezőiben : BZÓ és gondolat alakzatokban gazdag és
enyhítése szempontjából a vonal-szakasz építése még feladatat, nagyszerü-n, csodamódon, de megkövea tavasz beálltával kezdetét vegye, teljesíthető lesz. teli, hogy aztán ép oly nagyszetüen, csodamódon világos beszédben mint tiszta tükörben láthattuk az
iskola keletkezését, 25 éves múltját és jelenét, tárfizessék is meg az árát, mert ingyen reális kor- sadalmi és magán szerepét. Megmutatta az intézet
ban a Krisztus koporsóját sem ör>ik. Tehát már bel- és küléletét, áldásos működését éa jótékony haNevelő intézetet kell állítani
az is nagy hiba volt, hogy eredetileg 300 frrtra tását a társadalomra stb. Szóval 5 részre osztott beCsikmegyében.
tették a minimumot, mert ezzel degradálták a ta- széde az intézet hü képe. Végül a tanuló ifjúsághoz
Nevelő intézet terve.
nítói munka értékét mindenki előtt 300 frtra, s fordul s figyelmét az intézetből kikerült jelesekte
Harmadik kSzlemény.
maga a txnitó sem volt bolond, hogy 300 frtért irányítja, hogy példájukat követve jó magaviseletűek,
600 - 800 frt értékű lelkiismeretességO felfogásnak szorgalmasok legyenek. Ez után László János II.
A tanitó vagy nevelő.
Kettős hitványság kapott lábra a tanítói pá- hódoljon, ettől külőDhen megóvta az a sok látvá- o. t. érzéssel szavalta Petőfi .Magyarok Istene" cz.
lyán. Egyik az, hogy a tanítást puszta mester- nyosság, melyet a jövedelmek berendezése nyújtott költeményét. Erre a tanuló ifjúság a .Szózat"-ot
ségnek tekinti ugy maga a tanitó, mint a társa- a lefolyt 30 év alatt, s végre i- a tanítónak is énekelte el. Az induló előtt Zomora Dániel gonddalom. Miodaz, a mi az újságokban a tanítóságról van esze, hogy ne legyen izzadó rabszolgája a fel- noksági elnök tartotta nagy lelkesedéssel hasonlaakár mint Jeremiád, akár miut hininus és más sőbb százexereknek, hanem szintéu biztosítja ma- tokban diszeskedó bezáró beszédét, melyben meleg
óda faj elzeng, mesebeszéd, üres ömlengés. Mert gát minden eshetőségre.
haugu köszönetet mond a szereplőknek. Lelkesítő
Hanem a mint látjuk, ennek a nevelésügy szavakat intéz a szülőkhöz, hogy gyermekeiket vallásma már a tanítóság sem tekinti másnak a tanítói
állást, — mindig tisztelet a lámpással is alig ta- adta meg az árát.
erkölcaös nevelésben részesítsék, az iskolával karDe meg van a másik hitványság is. Az is- öltve törekedjenek az egyháznak hü alattvalókat a
lálható kivételnek — mint olyan alapnak, melyről
ha ügyesen viszi dolgát, mégis csak önmagának meretszerzés, a tudomány megmérbeilen mezejére a hazának hasznos polgárokat nevelni. Forró köszöés családjának jó sorsot teremt. Egy kicsit jól há- való kirándulás szintén fehérholló számba megy. netet mondott a gondnokság és tantestület nevében
zasodni, egy kissé a mellékjövedelmek terére lépni, Nem becsüljük semmire Isten legszebb adományát Szabó Oéza kir. tanfelügyelő urnák, hogy megjelent
tán ga/dálkodni. üzletet csinálni s ezekhez alap- az észt, nem gondolunk vele, hogy minő rengeteg az ünnepélyen s ez által az ünnepély díszét emelni
biztosíték a tanítóság, melyből el nem csapnak, eszmegazdagság rejlik a világ nagy szorgalmú és méltóztatott, úgyszintén az ünnepélyen megjelentekhisz többet mint azt, hogy a gyermekek írni, ol- lángelméje nagyjainak munkáiban.
nek nemes érdeklődésükért és türelmükért. Alig
vasni, számolni, kátét, bibliát jól megtanuljanak,
És kibalt a lelkiismeret szava, mely azt pa- végzé be gondnoksági elnök beszédét; Szabó Oéza
bolond volna, a ki követel s tényleg nem is kö- rancsolja, hogy tégy jót embertársaiddal. A nép kir. tanfelügyelő állott fel s forró köszönetet monveteli senki.
végtelen élvezetekhez jutna, ba az ő kőltőit ke- dott Zomora gond. elnöknek szép szavaiban kifejeTalán a tanítóságot okozom ezért? Megsér- zébe adnók, ha pld a népszerű természettudomá- zett figyelem és szeretetért. Örömét fejezte ki a
tődhetnek, hogy rajzot adok róluk ; én jól ismerem, nyi ismereteket, melyek a legékesebben beszélnek felett, hogy az intézet 25 éves fennállását ily azép
mert naponkint bajlódom ügyeikkel; de azért, hogy a felséges nagy teremtő Istenről, vele közölnők s jubileumi ünnepséggel tette nevezetessé, feledhetetőket okoznám, meg nem sértődhetnek, mert azt ba az emberi társadalom életébe mint életszervet lenné a tantestület. Nemcsak mint tanfelügyelő, haa jó irányú napi sajtót bevezetnők. Haszon és ha- uem ugy ia mint magán ember, nagyfokú elismeigazságoson tenni nem lehet.
Ennek oka a magas magy. kir. minisztérium szon mindenben, ez a sértő, durva mnteriálizmus. rését nyilvánítva, Isten áldását kéri jövőre is a
De hisz a haszonra is jó volna ez, mert tegyük gondnokságra, tantestületre és a tanulók munkásegyedül és kizárólag, senki más a vjlágon.
fel, bogy 100 emberből alakulna egy olvasó-egye ságára I Az elhangzó 3-szoroa éljen I után a jó roCsáky Albert gr. volt közoktatásügyi minisz- sülét
egy-egy faluban, ezek fizetnének betenkint pogós székely indulóval ért véget a 0 pontból álló
ter állását kötötte hozzá, hogy 300 frton felül ne két Erajczárt,
ez egy évben átl g volna 100 frt műsor.
emeljék a tanítói fizetések minimumát. Nagyon sok s ebből igen sok
dolgot lehetne a nép szájeles dolgot müveit Csáki, megalkotta az óvó és mára hozatni, de szép
Ünnepély Után Kis Qergely tulajdonát képező
kiteszi
nyugdíj törvényt, de ha még 10-szer, 100-szor any- a tanulás hületlen idea. azt, ki tegye azt, mikor kaszinó nagytermében 00 terítékű közebéd volt, mely
nyit csinált volna is jól, soha rekompenzácziót nem
ugy az ételek kitűnő minősége, mint a kiszolgálás
Ezért üdvözlöm Miklós István régi jóbaráto- pontossága miatt is dioséretére válik vendéglősnek.
adhat ama cselekedetével szemben, a mit a minimat, ki Madarason ezt megcselekedte, üdv neki s
mumról emiilénk.
Jól esett ebéd alatt hallanunk, hogy az intézet
Mert 800 frt a semminél is kevesebb. Ha óhajtom, hogy 100-an kövessék.
volt növendékei hálájuknak adtak kifejezést. Olajos
Egy
szóval
megszűnt
az
a
gondolati
irány,
nincs, senki sem m*gy, söt nem is hívnak senkit.
F. olvasta a leveleket éa táviratokat, melyben tehogy a néptanító népnevelő legyen, megszűnt az kintélyes állású egyének távol maradásukat igazolva,
szikláról hull alá a víz, mindenütt odasimulva a eszmébe való szerelem, megszűnt a közérzés s ez üdvkivánatokkal halmozzák el az intézetet, köztük
sziklához. Hatvan-hetven méternyi esés ntán meg- fájó, mert az megy tönkre, a miért Jézus Krisztus Köllő Miklós országos hirü jeles szobrász. A közebéJ
törik s e helyen egy szabályos köralaku, egy mé- mennyországból, ismétlem mennyországból képes alatt mindvégig vig hangulat éa jó kedv uralkodott,
ter mélységű medenczét vájt magának, honnan a volt a keresztfára mennyi, hogy a leghitványabb minek nem csekély fokozására voltak a helybeli
busz méter mélységben szaladó patakba omlik. A csőcselék öt megfeszítse. Tönkre megy a nép- zenészek, kiknek szereplése ebéd után tánozra BZÓ
csatornától egy lélekvesztő, karfával ellátott bidon szellem.
litá a tánczolni Bzeretöket, A kedélyes társaság csak
Eiért oly néptanitóról togunk beszélni köz- a késő órákban oszlott azét, magasztalva éa jó kiegész a törésig lehet jutni.
leményünk
további
folyamán,
a
ki
nevelve
leend
e
vánatokkal halmozva el az ünnepély rendezőit, hogy
Európát bejárt turisták a mult év folyamán
czélra s oly poziczióról, a hol a szent kellemessé, feledhetetlenné tevék okt. 18-át.
itt is megfordultak s ugy nyilatkozott egyik közfi- magasztos
czél megvalósítható.
lök, hogy szebbet útjában nem látott.
De ezzel mindennek nem volt vége. Október
Nekünk is szabad a nevelésügy terén ujjakat
A keskeny sziklahasadék egy kanyarulatát teremteni nem csak a németeknek vagy Ameri- 19-ikéu családias kirándulás volt az intézetnek 3
elhagyva, váratlanul tűnik szembe a vízesés mintegy kainak.
kilométernyire fekvó 28 holdas birtokára, melyben
40—50 lépésnyi távolból s felső részén a napsua tanuló ifjúságon kivül, mely tanárai kíséretében
garait megtörve s ezer színbe játszva, olyan édes
nemzeti zászló alatt vonult ki, részt vett a tantesKóródy Miklós.
simulással csúszik alá, ugy ragaszkodik a sziklátület családjaiból » nő, Szabó Oéza kir. tanfelügyelő,
hoz, mintha érezné, hogy rövid ideig tart már ölelFerenczi K. esp., Zomora pleb. urak éa az alfalvi
A* a l f a l v i iwkola J u b i l e u m a .
kezése sziklaanyjával, mintha érezné, hogy meg
iskolák tanítói kivétel nélkül, kiket a tanfelügyelő
kell válnia tőle, mert az a zúgás alant az ő véA gyergyó.alfalvi állami felsőnépiskola, mely ur isk. látogatás közben hívott meg a felső népisk.
gét, az ö halálát jelenti.
a vallás-erkölcsös nevelés, tudomány, közművelődés, tantestülete megbízásából. A vendégeket d. e. 11
Kevesen tudják, mennyi szép van itten, ke- gazdasági szakismeret hirdetője és ápolója folyó hó órakor a tanuló ifjúság és tanári kar fogadta.
vesen járnak erre, pedig a ki csak egyszer látta 17. és 18-án tartotta 85 éves fennállásának jubileuMig a vendégek és tanulók számára sült a
mát. melynek lefolyásáról nagyjában halvány vonáe Ujat, nem feledi el soha.
pecsenye, addig Puskás Jenő gazd. szaktanár az
Bokkal
van
szerencsém
b.
lapjában
beszámolni.
Kalap levéve sokáig néztem a vízesést s miAz állami felsőnépiskola érdemes tanítótestü- intézet marha-állományát és a tag szakszerű beoszkor el kellett válnom töle, olyan szamom gondolat lete, hogy
az intézet múltjához méltó ünnepélyt ren- tását mutatta be a vendégeknek. A pecsenye megfogott el, mintha végbucsut vennék.
dezzen a hogy nemesen érző szivében táplált szere- sült I A tanuló ifjúság a pecsenyéhez játék által
Elgondoltam, hogy tiz év múlva, az erdő ki- tetének jótékony melegét anyagilag ia a tanulókkal praeparátt gyomrának megtömésével foglalkozott.
használása ntán, lebontják a csatornát s a vidék éreztethesse; október hó 17-ikén este a azegény
Mi is ebédhez ültünk. Mindenek előtt a kitűszépségeinek e koronája mersze időkig, talán örökre tanulók javára az iskola nagytermében műkedvelői nően aült pecsenyéhez, azután külünféle sültek, tészelzáródik az emberek szemei elől.
előadást tartott Szigeti Józsefnek .A Falusiak* oiimü tákhoz atb. láttunk s nyomtattuk Baobus tehenének
E sziklavölgyek csodás szépsége újra meg- 3 felvonásos vígjátékát adván elő. Mily nagy volt vidámságra hangoló tejével. Az uralkodó vidámság
közelíthetetlen lesz az embereknek, újra csak sej- az érdeklődés . . . mutatja az a körülmény, hogy és jókedv ebéd után a nagyon közel lévő Maros
17-én osak álló helyre lehetett jegyet váltani; mert partjára vezetett, hol társas játékokban és magyar
telem lesz, mint volt azelőtt . .
az ülőhelyeket már megelőzőleg mind lefoglalta a* népdalokban talált méltó kifejezésre. Innen újra
OeDcajr Zoltán. intelligens osztály.
uzBonához tértünk. A valódi humor, jókedv, tréfa é
oiirok helyett koronákra ésfillérekre szóló nj jegyek lépnek ai nj óv első napjával forgalomba.
Ezekből az oj érték jegyekből már is jókora készletet állított elő az államnyomda. Sokkal fontoaabbak
a dologi változások. A levelezd lapok eddigi 2 kros
portóját öt fillére emelik fel a emelkedni fog az
ajánlott levelek biztosítási dija is. Viszont a postai
szállítás egyes nemeinél pl. az ára minták Beállításánál díjmérséklés van tervbevéve. A kereskedelmi
miniszteri tárcsa jövő évi költségvetési előirányzatához csatolandó, jelentés tüzetesen indokolni fogja
a postai portó ezélba vett módosítását.
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az ezek által előidézett nevetés, hahotázáa kötötte alatt. A szerepek is mind a legjobb kezekben vanössze a társaság által érzéssel énekelt hazafias nak, miből biztosra vehetjük, hogy az elóadáB egyike
fog lenni a társulat által eddig is sok sikerrel bedalokat. ^ ^ ö r ö m ű g í j n teség, tisztelet és szeretet
ijren-igen gyakran nyilatkozott meg. A feledhetetlen mutatott előadásoknak. Az előadás iránt már azért
kirándulás s ezzel a jubiláris ünnepség is este ért is nagy az érdeklődés a közönség közt, mert egy
hosszas idő óta nehéz betegségben szenvedő müvéget.
Végül fogadja tőlünk az állami felső népiskola kedvelőnó felsegitésére fog a tiszta jövedelem fortantestületének minden egyes tagja nyilvánosan is a díttatni. Helyekre előjegyzéseket Qyörgyjakab Márjól kiérdemelt szeretet, bála és elismerés hervad- ton ur szombaton délig fogad el. A szombaton déhatatlan koszorúját s viselje azt ad multus annos I lig ki nem váltott jegyekre az előjegyzések tekin.Doua nobis haec otia fecit". Virgilius.
tetbe nem vétetnek. Erre azértfigyelmeztetjük olGyergyó-Alfalu, 1607. október 22-én.
vasóinkat, hogy már is sok hely elő van jegyezve.
1
s.

— A osiksomlyói róm. kat. főgymna-

sium védszent)ének, Szent Imrének emlékére és
innak megünneplésére, hogy ő császári és apostoli
— Uj albiró. Földes Béla, a csíkszentmár- királyi felsége a magyar történelem tiz nagy alaktoni kir. járásbíróság újonnan kinevezett albirája jának a művészet alakításaival való megörökítését
elrendelte, t. évi november hó 5-én iskolai ünnehivatali esküjét e napokban tette le a csíkszeredai pélyt rendez. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes isteni
kir. tőrvényszék teljes ülése előtt s állását már tisztelet. Ezt követi a gymnasium rajztermében
el is foglalta. Kitartást és szerencsét kivánuuk az tartandó ünnepély következő műsorral 1. Szent
Imréhez, Zsasskovszkytól; énekli a gymnasiumi
nj álláshoz.
vegyeskara. 2. Dicsbeszéd Szent Imréről
— Esküvő. László Gyula a m. -vásárhelyi ifjúság
tartja Daradics Félix VIII. oszt. tanuló. 3. Az éj,
kereskedelmi és iparkamara másod-titkára f. évi Schubertől; előadja az ifmság zenekara. 4. A királyoktóber hó 30-án d. n. esküdött örök hűséget éi a tiz szobor. Kassai Laios gyimn. tanártól. 5.
Dávid Mariskának, Dávid István csíkszeredai bír Király Himnusz, Mihálovich Ödöntől; énekli az
tokos és neje kedves és szép leányának. A polgári ifjúság vegyeskara. 6. A tizek szobra, Fejes
szavalja Pitter Ferencz VIII. oszt. taés egyházi kötést barátságos nászlakoma követte Istvántól;
nnló. 7. Három hallgató magyar; előadja az ifjúa szülői háznál, mely a reggeli órákig tartott a ság kisebb zenekara. 8. Szent István, Földvári Istmikor is az ifja pár állandó lakhelyére M.-Vásár- vántól , szavalja Fülöp Sámuel VII. oszt. tanuló. 9.
helyre elutazott. Kisérje áldás és szerencse ez uj Népdalegyveleg; Hoffer Károlytól; énekli az if.uság férfikara. 10. A celli l>ucsu, Endrődi Sándortól;
frigyet 1
szavalja Szász Gyula VIII. oszt. tanuló. 11. Rá— Katonai előléptetések, ö császári és kóczi induló, Szent-Gály Gyulától; előadja az ifjúapostoli királyi felsége folyó évi november hó 1-ével ság zenekara.
többek között előléptette a h o n v é d s é g n é l : a
— Az oltvőlgyi vizi társulat igazgatószeredai honvédzászlóalj jelenlegi paranosnokát Koncz
sága
október
31-én ülést tartott Mikó Bálint ő mélBenrich I. oszt századost órnagygyá, csik-szeredai
tósága
elnöklete
alatt. Az iilés tárgyát a szentimrei
Geciö Aladár hadnagyot főhadnagygyá, a c s e n d ő r zsilipnek
újraépítése
iránti intézkedés képezte. Az
s é g n é l : csik-szeredai Enyeter Ferencz századost
órnagygyá és Deméay Béla ugyancsak csik-szeredai ülésen jelen volt a brassói kulturmérnökségtől két mércsendórszárnyparancsnok Il-od osztályú századost I-só nök, kik az újraépítés tervét mutatták be. Az igazgatóság elhatározta, hogy 400 frt általányért az újra
osztályú századossá.
— Gyászhír. Mihály Istvánné szül. Simon építés Sándor Gergelyre bizassék, ki a munka ál
Rozália csikkarczfalván 1. évi október hó 37-én landóságáért három évre felelősséget vállalt.
— E m k e gyűlés. Az Emkének Gyergyó
37 éves korában elhunyt A megboldogult hült te
vidéki
fiókköre Ferenczy Károly esperes-plébános
temeit ugyanazon hó 30-án délelőtt nagy részvét elnöklete
alatt mult hó 18-án Gyergyó-Szentmiklómellett helyezték örök nyugalomra a csiknagybol- son tartotta rendes közgyűlését, melyről vázlatosan
dogasszonyi temetőben. — özv. Nagy Dénesné sz. a következőkben adunk tudósítást, Ferenczy Károly
nagyváradi Veress Jozefln rövid szenvedés után elnök, köztetszéstől kisérve, emelkedett szellemű,
elhnnyt Csík-Szentkirályon. Temetése ugyanott f. bó hatásos beszéddel nyitotta meg a gyűlést s üdvözölte a szép számban megjelent tagokat, kiket to1-én ment végbe. Nyugodjanak csendesen.
vábbi ügyszeretetre és pártolásra buzdított. Ezután
— A csiki róm. kath. tanitó egyesü- Vértes Lajos titkár olvasta fel a választmány műlet felcsiki fiókkörének folyó évi november hó ködéséről szóló jelentését, melyet a gyűlés jegyző9-én Csík-Szenttamáson tartandó gyűlésére a fiók könyvbe vétetni határozott. Következett a tisztikar
kör t. tagjait és az érdeklődő tanfigybarátokat újból való megválasztása, mely a következő eredtisztelettel meghívom. Tárgysorozat: 1. Néhai Föl- ménynyel folyt. Elnöknek a gyűlés ismételt kérése
des József tanitóképezdei igazgató lelkiűdvéért be- után Ferenczy Károly esperes-plébánost, az eddigi
mutatandó engesztelő szent mise hallgatása. 2. elnököt, sikerült megnyerni. Megválasztattak még:
Gyakorlati tanítások a helybéli tanítók által. 3. Társelnöknek Kedves Tamás: alelnöknek Görög
Elnöki megnyitó beszéd. 4. A mnlt gyűlés jegyző- Joáchim; pénztárosnak Merza Vilmos; titkárnak
könyvének felolvasása. 5. Felolvasást tart Puskás Vértes Lajos; jegyzőnek Sántha Albert; jogtanáTamás. 6. Szavalnak: Bartis Lajos és lmecs Mó- csosuak dr. Szentpéteri Kristóf; ellenőrnek Székely
zes. 7. Emlékbeszéd néhai Veress Lajos felett: Károly; számvizsgálónak Nagy Tamás és Kuncz
tartja Búzás János. 8- Tisztújítás. 9. Indítványok. Kornél ; választmányi tagoknak Juhász Károly, Si10. A gyakorlati tanítások zártkörű bírálata, Csik- mon Balázs, dr. Tiltscher Ede, dr. Fejér Dávid, JaKarczfalván, 1897. október 26. Ferencz Jószef elnök. kab József, Tódor Antal, Szász Ignácz, Simon Ádám,
— A csik-szeredai olvasókör jövő uj Imre Dénes, Ferenczy István (Tölgyes), dr. Lázár
évben megint helyiséget fog cserélni, mert mostani János (Tölgyes), dr. Szilvásy János (Borszék), póthelyiségeibe a háztulajdonos költözködik be. Hogy tagoknak Ferenczi Albert, Deér Venczel, Csiky Kálvájjon hol less az uj helyiség, az még a jövő titka. mán, Hozó Pál, Csergő Gyula, id. Tiltscher Ede.
Nyomorúbb viszonyok közt talán az országban egy
— Kőrmőczbánya Nro. H Érdekes arany
olvasókör sem tengődik, mint a csik-szeredai, a mi
pedig igen sajátságos árnyékot vet a mi társadalmi és ezüst leletre bukkant a minap a csíkszeredai kir.
életünkre. Hogy egy annyi intelligens elemet magá- törvényszék fogházának egyik árgus szemű őre.
ban foglaló város közönsége, mint a osik-szeredai, Már régen fúrta az oldalát, hogy számos betöréses
nem érzi szükségét egy előkelően elhelyezett és be- lopás gyanúja miatt letartóztatva levő czigányasszorendesett olvasókörnek, mely a szolid társadalmi nyok nem akarnak vallani a vizsgálóbíró előtt s
életnek központja legyen, az igazán sajátságos. Nincs azért rémes bosszút esküdött s titokban megtanulta
ai egész vároBon egy olyan kvalifikált közhely, bol a czigánynyelvet. Az eredmény minden várakozást
szolid szórakozásban bár egy órát eltölteni lehetne, felülmúlt. A két czigányasszony a rabok sétáltatása
s az olvasókör helyiségét még sem látogatják a alkalmával összekerültek s a szemfüles őr előtt
tagok. A szükség érzet hiánya-e ennek az oka, vagy a féltve rejtett titok kipattant. Az őr azonnal jeaz egyesek túlságos elzárkózó hajlama, avagy vala- lentést tett felettes hatóságának, pillanat müve
mely más irányú szórakozás keresés tereli másfelé volt a törvényszéki orvost előkeríteni, kinek köza közönséget, azt találgatni nem akarjuk; de a tényt, reműködése mellett az úgynevezett bányászati szemle
mint érdekes' társadalmi azimptomát érdemesnek közvetlen személymotozás igénybevételével foganatartjuk konstatálni. Az is furosa világot vet a mi tosíttatott. A bizottság rémülve tapasztalta, hogy a
társadalmi világunkra, hogy nálnnk minden kaszt két tagból álló s még ezideig be nem jegyzett közkülön kaszinót igyekszik fenntartani. Külön van kereseti társaság miként ontja magából a valósátiarti kaszinója a honvéd zászlóalj tiszti karának, gos körömczí 90 frankos és 10 frankos aranyakat,
külön a varati mérnöki karnak, külön a polgárok- egy frtos tallérokat, koronákat ós 10 frtos banknak. Hogy pedig egymástól ily utón is olyan kaszt- jegyeket akárcsak egy kisebb kaliberű pénzverde,
azerüleg elhuiódjnnk, annak szükségét bajos volna mely patentet kérhetne a kincset rejtő tarsolyára.
Ily leletre a törvényszéki orvos ur egész praxisa
indokolni
alatt nem akadt. A csíkszeredai .sárgában" szü— A csíkszeredai műkedvelő társu- letett kincsek nyombsn bűnjelként foglaltattak le
l a t folyó hó 6-án (szombaton) szinelóadást tart. s most következik tnlajdonképen az igazi vallatás,
Szinre kerül Lukáeai Sándor . V e r e s h a j ú ' oz. kíváncsiak vagyunk, hogy Pháráo hölgyei hol sze3 felvonásos népszínműve Lakatos Mihály rendezése rezték a körmöczi sárga csikókat
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— A száj- és körömfájás terjedése.

Lapunk egyik közelebbi számában jeleztük, hogy
Békás községben a szarvasmarhák között a száj- és
körömfájás betegség járványazerüleg lépett fel. Ugy
látszik, hogy a betegség nem helyi jellegű, hanem
a hűvös idő daczára is terjedő félben van, minthogy
Gyergyó-Szentmiklós és Szárhegy községekben hasouló járvány állapíttatott meg hatóságilag.
— Tüzesetek. Csík-Bánkfalván e napokban
Koncsag Antal fából épült csűrének szalma födele
kigyúlt a a csűr a benne volt gobona, takarmány,
gazdasági eszközök és 2 drb ökörrel összesen mintegy 1050 frt értékben leégett A tüzet a nyomozat szerint a szomszédságban lévő Pál József cséplőgépe okozta, a m»nnyi' en a szalmafedelü csűr a
gépkazán kéményén kitóduló szikráktól tüzet fogott.
— Kászon-Feltizen Nagy János fából épült sütőbáza
gondatlanság következtében szintén leégett. A háziak a sütőházban levő szabad tüzelőben tüzet
rakva, a fenyőfa pattogó szikrái a sütőházban felbalmazva volt nagymennyiségű gyaluforgácsot meggyújtották, mely pillanat alatt elhamvasztotta az
egész sűtöházat. A kár szerencsére nem nagy.
— Többszörös betörő. Bítka jó fogást
tett a napokban a gyimesi csendőrség, Streliczki
József vasúti munkást horogra kei itette. Ez a modern Mravcsák néhány társ&val szövetkezve, sorra
járta az éléskamrákat és padásokat s nemrespectálva a hires Werteim lakatjait sem, zsákszámra
hordotta el az élelmi szereket, különös előszeretet
tanúsítva a sonka, krumpli és a sőrős palaczkok
iránt, míg vesztére tetten éretett s a büntető igazságszolgáltatásnak adatott át. Társai megérezvén
sáfrán illatot a szomszéd Romániába szöktek át,
szaporítandó a liga tagjai számát, hol bizonnyjára
meleg fogadtatásra találnak.
— Vizbe fuladt gyermek. Gy.-Szárhe
gyen a mult hét egyik napján Bartalís Péterné a
vízen mosott, ez alatt 2 éves Gynla nevü fia a 10
éves testvérével játszadozott a patak partján. Az
asszony elvégezvén a mosást, gyermekei után nézett, de már ekkor a kisebbik gyermek meghalva
feküdt a patakban. A szülő ellen vétkes gondatlanság
miatt vizsgálatot indított az illetékes hatóság.
— Tűzbe d o b a t t a k . Nagy nézőközönsége
akadt a fővárosban a mult napokban egy igen érdekes látványosságnak, a mikor is a IX. kerületi elöljáróság által kijelölt helyen Mauthner Ödön maguagykereskedö, kir. közjegyző jelenlétében épp ngy
mint a mult év hasonló időszakában az országban
és az osztrák birodalom területén elhelyezett bizományi magszekrényeiból elnem adott magvakat égettette el. A felhalmozott nagy tömegből felcsapó
lángok rövid félóra alatt közjegyzőileg hitelesen
megállapított 226.000 osomag konyhakerti éa virág
magot 13450 frtnyi értékben emésztettek fel. Nagy
elhatározás szükséges ahhoz, hogy ily értékű magvak, melyek legnagyobb részt még értékesíthetők
volnának, de a vevő közönséget nem elégitenék ki
oly mértékben mint Mauthner-féle magvaktól meg
szokva vannak, ezen módon meg semmisitteaaenek,
másrészt azonban megnyugtatásul szolgálhat ezen
példa a Mauthner-féle magot vásárló vidéki közönségnek, mert teljesen biztos lehet abban, hogy
csakis legutóbbi termésű friss magot kap, mely mag
ugy fajazonosság, mint hozam tekintetében mindenkor megfelel ama várakozásnak, melyet a kertészkedő közönség a Mauthner-féle magvakhoz joggal füz.
Egy csaknem uj félfedelü kocsi eladó. Hol?
Megmondja a kiadóhivatal ?
Kolozsmegyei birtokomra keresek egy fiatal
embert mindenes felügyelőnek és egy leányt szakácsné mellé. Czim a kiadóhivatalba.
S z e r l s e e z t ö l -Q z e n o t o l g .
Egy kék r u h á s leánykához. A veraelményt jobb lesz, ha közvetlen 6 hozzá küldi el; de
vigyázzon, nehogy az igazgatónő kesébe kerüljön,
mert nem remélt hatást fog kelteni.
Kászon-Altiz. László Anna esete egy kicsit
szomorú az igaz, de azért ide ki nem Írhatjuk a
Sánta Ferenozné keresztényi cselekedetót a meg
nem szidhatjuk sem Konoz Sándornét, sem Csűrös
Ferenczet, mert ahoz a szolgabíró urnák van jussa.
Udvarhelymegyeinek. Megblzhatd adatok
szerint megyénkben az idei burgonya termés közepesnél valamivel jobb volt a miután a csimasz nem
bántotta mint más megyékben, minőség tekintetében
felveszi a versenyt bármilyen krumplival I
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Van szerencsém ugy Csik-Szereda, mint Gyergyó-Szent-Miklós
ügyeimébe ajánlani egészen ujon felszerelt

és vidéke közönségének
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melyet közelebbről, hogy a fokozottabb igényeknek megfelelhessek s különösen, hogy Gyergyó-SzentMiklós és vidékének munkáit is megnyerhessem, a legujabbféle betűkkel s ezekhez tartózó eszközökkel elláttam, gyorsaság szempontjából pedig egy
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rendeztem be s most már abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily tömeges megrendelésnek a
leggyorsabb, legcsinosabb kivitelben tehetek eleget.
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a jelen tanévre szükséges iskolai tankönyvek, füzetek, irkák, iró- és rajzeszközök megérkeztek.
w

Szives figyelmüket felhívom egyszersmint

bronz-, bőr-, fa- és japáni díszműáruk és fényűzési czlkkekre,
nevezetesen: névjegytepsik és tárczák; varró-, dohányzó- és iróasztal-kószletek a legdíszesebb
kiállitásban ; etazsérek, fali fényképtartók, keztyü-, zsebkendő- és levélpapir-dobozok: diszes
kiállítású hőmérők, tollállványok, kézi- és asztali tükrök, himző eszközök, fényképkeretek;
fali dísztárgyak, cellulose, bronz- és majolikából; diszes fénykép-albumok és emlékkönyvek;
japáni levél és diszitési-legyezők; tajték-, borostyánkő- és ezüst szivarszipkák; dohány-,
szivar- és pénztárczák bőr- és fémből, burnót-szelenczék és női kézi táskák. Ezeken kivül
dús választékot tartok zsebkések-, óralánczok-. ollók-, ruha-, haj- és bajuszkefék, füsük,
szemüvegek stb.-ből.
Továbbá ajánlom nyomtatvány-raktáromat a főtisztelendő papság, községi és körjegyzők b. figyelmébeA felsorolt tárgyakon kivül nagyválasztékban vannak:

Rózsalevelek és selyempapírok. Ima és képeskönyvek a
legdíszesebb kivitelben.
Nyomatott. Ősik-Szered Ahan a laptnUirtonof. A> kiadA Gvftrffvjakab MArton könyvnyomdájában 1897.
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Van szerencsém ugy Csik-Szereda, mint Gyergyó-Szent-Miklós
figyelmébe ajánlani egészen ujon felszerelt

és vidéke közönségének

K Ö N Y V N Y O M D Á M A T,
melyet közelebbről, hogy a fokozottabb igényeknek megfelelhessek s különösen, hogy Gyergyó-SzentMiklós és vidékének munkáit is megnyerhessem, a legujabbféle betűkkel s ezekhez tartózó eszközökkel elláttam, gyorsaság szempontjából pedig egy
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rendeztem be s most már abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily tömeges megrendelésnek a
leggyorsabb, legcsinosabb kivitelben tehetek eleget.
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a jelen tanévre szükséges iskolai tankönyvek, füzetek, irkák, iró- és rajzeszközök megérkeztek.
Szivesfigyelmüket felhívom egyszersmint

bronz-, bőr-, fa- és jaoáni díszműáruk és fényűzési czikkekre,
nevezetesen: névjegytepsik és tárczák; varró-, dohányzó- és iróasztal-kószletek a legdíszesebb
kiállításban ; etazsérek, fali fényképtartók, keztyü-, zsebkendő- és levélpapir-dobozok: díszes
kiállítású hőmérők, tollállványok, kézi- és asztali tükrök, himző eszközök, fényképkeretek;
fali dísztárgyak, cellulose, bronz- és majolikából; diszes fénykép-albumok és emlékkönyvek;
japáni levél és diszitési-legyezők; tajték-, borostyánkő- és ezüst szivarszipkák; dohány-,
szivar- és pénztárczák bőr és fémből, burnót-szelenczék és női kézi táskák. Ezeken kivúl
dús választékot tartok zsebkések-, óralánczok-. ollók-, ruha-, haj- és bajuszkefék, füsük,
szemüvegek stb.-ből.
Továbbá ajánlom nyomtatvány-raktáromat a főtisztelendő papság, községi és körjegyzők b. figyelmébeA felsorolt tárgyakon kivül nagy választékban vannak:

Rózsalevelek és selyempapírok. Ima és képeskönyvek a
legdíszesebb kivitelben.
Nyomatott. Csík-SzeredAhan a lnptolairiono» As biodA Gvffnrvjakab Márton könyvnyomdájában 1887.

Melléklet a „Csiki Lapok" november 3-iki 44-ik számához.
Árverési hirdetményi kivonat.

3307. hrsz. ingatlanra 9 frt, 33X5. hrsz. ingatlanra
8 frt. 3401., 3421. hrsz. ingatlanra 13 frt, 3486.
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint hrsz. ingatlanra 10 frt, 3497. hrsz. ingatlanra 25
A gjergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Gyergyói frt és 3589. hrsz. ingatlanra 17 frt, összesen 323 telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyerfi
tban
ezennel
megállapított
kikiáltási
árban
elrenelső takarékpénztár végrehajtatónak Marosán Degyói I. takarékpénztár gyergy ó-szentmiklósi beje.
meterné szül. Marosán Czicza és Marosán Demeter delte és hogy a tennebb megjelölt ingatlanok az czég végrehajtatónak György Ágoston Antal Mivégrehajtást szenvedő elleni 68 frt tőkekövetelés 1897. évi deczember hó 15-ik napján délelőtti 9 hályé remetei lakos végrehajtást szenvedd elleni 78
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai órakor Csik-Lázárfalva kö/.ség házánálmegtartandó frt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyékir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbí- nyilvános árverésen birtoktestenként a megállapított ben a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyergyóróság) területén lévő Várhegy község határán fekvő kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
szentmiklósi kir. járásbiróság területén lévő Remete
a gy.-várhegyalji 1. sz. t|kvben A f V,. 1020..
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- község határán fekvő a gyergyó-remetei 16. sz.
1022., Vt 1002., 1004.. 1007., 1009., 1013., 1014., lanok becsárának birtoktestenkint 10°/o-át vagyis tjkvben A f 23. hrsz. alatti 160 frt, 1938/s. hrsz.
1027 , 1., 6., 17., 18., 19., '20. hrsz. ala t felvett összesen 32 frt 30 kr, készpénzben, vagy az 1881. LX. alatti 2 frt, 2563., 2688/s. hrsz. alatti 11 trt,
egész ingatlanokra az árverést 254 fitban ezennel t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 2631. hrsz. a. 7 frt, 2668. hrsz. a. 5 frt, 6096.
megállapított kikiáltási árti n elrendelte, és hogy az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt hrsz. a. 2 frt, 7489., 7490. hrsz. a. 5 frt, 8364.
a fennebb megjelölt ingatlanuk az 1897. évi de- igazságügyniiniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt hrsz. a. 5 frt, 20298. hrsz. a. 5 frt, 21190. hrsz.
czember 3-ik napján délelőtt 9 órakor Várhegy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le- a. 4 frt, 21710/!. hrsz. a. 4 frt, 21714/j. hrsz. a.
község h;i/.ánál megtartandó nyilvános árverésen a tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 770. §. értelmé- 4 frt. 22034. hrsz. a. 3 frt becsértékü, a gyergyómegállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye- remetei 678. sz. tjkvben A f 1879., 1880., 1881.,
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- véséről kiállított szabályszerű elismyrvéuyt át- 1882., 1883. hrsz. alatti 68 frt, a remetei 689.
sz. tjkvben A f 1987., 1988., 1989., 1990., 1991.,
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az szolgáltatni.
1992. hrsz. alatti 40 frt, a remetei 1080. száma
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett Árfolyammal száA kir. járásbiróság, mint tlkvi hatóság.
tjkvben A f 5407., 5408., 5409,. 6410., &411.
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a.
Csik-Szentmárton, 1897. augusztus 30-án.
hrsz. alatti 2i frt, a remetei 1170. sz. tjkvben A
kelt m. kir. igazságügyminÍ9zteri rendelet 8. §-ban
Gagyi Dénes, f 6107., 6108., 6109. hrsz. alatti 1 frt, a remetei
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kekir. aljbiró.
1368. sz. tjkvben A f 20239., 20940. hrsz. alatti
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a
8 frt, 22138., 22139. hrsz. alatti 9H frt, a 22160/t.
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges Szám 2268—97.
hrsz. alatti 15 frt, 22152/,. hrsz. alatti 14 Irt,
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
ki.
23147.. 23148,, 23149., 23150., 23151. hrsz. alatti
átszolgáltatni.
10 frt, 26651., 26652., 26658., 26669. hrsz. alatti
A kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság.
16 frt, a remetei 1890. sz. tjkvben A f 22639.,
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi augusztus
Csik-Szereda város tanácsa által folyó 1897. 22630., 22631., 22632, 22633., 22634. hrsz. alatti
hó 27. napján.
Páll Venczel,
évi november hó 25-ik napjának délelőtt 62 frt, a remetei 769. sz. tjkvben A f 3894.,
kir. aljbiró.
9 Órakor a város tanácsháza nagytermében meg- 3895., 3896., 3697. hrsz. alatti 6 frt, 6138., 6139.,
Sz. 3496—897. tlkkvi.
kezdődöleg nyilvános árverésen a többet <gérőnek 6140., 61^1. hrsz. alatti 9 frt, 21188., 21189. hrsz.
az 1898-ik év január l-lfii az 1900-ik deczember alatti 8 frt, a remetei 3126, sz. tjkvben A +
31-éig. tehát 3 évi időtartamra haszonbérbe adatnak: 21,468/t. hrsz. alatti 1 frt, 28526. hrsz. alatti 3
A csík szeredai kir. törvényszék, mint telek- 1-ször. A belpiacz vám jövedelme . 2100 frt. frt becsértékü egész ingatlanokra ezen becsértékönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Albert Balázs 2-szor. A külpiacz vám jövedelme . 2000 frt. kekben ezennel megállapított kikiáltási árban az
végrebajtatónak Német József végrehajtást szen- 3-szor. A marha behajtási vám jövedelme 1000 frt. árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt invedő elleni 540 forint tökekövetelés s jár. iránti 4-szer. Sertéspiacz vám jövedelme
50 frt. gatlanok az 1897. óvi deczember hó l-eö sápján
végrehajtás ügyében a jelen szám alatt kelt vég- 5-ször.Barompiacz korcsoma jövedelme 50 írt. délelőtt 9 órakor Remete községházánál megtarzéssel árverés rendeltetik a csik-szeredai kir. tör- 6-szor. Kompona vám jövedelme , . 40 frt. tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
vényszék területén levő Csik-Karcztalva község ha- Éveakint fizetendő haszonbéri összeg mellett.
áron alól is eladatni fognak.
tárán fekvő, a csikkarcztalvi 942. sz. tjkvben A f 7-szer. Árverezni szándékozók tartoznak az áralatt foglalt alább egyenkint megnevezett ingatla- verezés napján a kikiáltási öS9zeg I0°/o-át bánatÁrverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok közül a belteleknek csak a végrehajtást szen- pénzül letenni, mely bánatpénz a város pénztárába nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az
vedőt illető egyketted részére, mig a külsőségek- helyeztetvén el. vállalkozónak utolsó részletfizeté- 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal
nek nemcsak a végrehajtást szenvedő Német Jó- sébe fog betudatni.
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
zsefet illető fele részére, hanem az 1881. LX. t. 8-szor. A vállalat után járó minden terheket, szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8.
czikk 156. §-ának d) pontja értelmében a Német bélyeg és kincstári illetékeket vállalkozó hordozza. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapirbau a kikülJózsefné szül. Bogdán Mária társtulajdonost illető
Egyéb feltételeket vállalkozni kívánók bár- dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz.
másik fele részre is, vagyis az ingatlanok egészére mikor az árverezés megtörténte előtt a hivatalos 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
s nevezetesen az A f 1. rendsz. 514—517„ 519— órák alatt délelőtt 9-től 12-ig, délután 2 tői 5-ig előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer520. hrszám alatt két faházas belteleknek Német a város tanácsházánál a polgármesteri irodában vényt átszolgáltatni.
József illető telerészére 325 Irt, 2. rendsz. 2678. betekinthetik s magoknak bővebb felvilágosítást is
Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1897. évi szeptemhrsz. a. egész szántóra 9 frt, 3. rsz. 1849. hrsz. szerezhetnek.
ber hó 1-ső napján.
a. egész kaszálóra 23 trt, 4. rsz. 4344. hrsz. a.
Csik-Szereda, 1897. október hó 24-én.
A kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság.
egész kaszálóra 7 frt, 5. rsz. 3037. hrsz. a. egcsz
Élthes Jakab,
Páll Venozel,
kaszálóra 6 frt, 7. rsz. 5075/,. hrsz. a. egész szánpolgármester.
kir. aljbiró.
tóra 17 frt, 10. rsz. 1784., 1785. hrsz. a. egész 2—3
kaszálóra 36 frt, 12. rsz. 3100., 3101. hrsz. a.
egész szántóra 7 fi t, 13. rsz. 1675 hrsz. a. egész OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOII
o
kaszálóra 26 frt ban és hogy a fennebb megjelölt
Van szerrnssém a t. közönségnek b. tudomására hozni, hogy Csik-Szeredában a váringatlanok az 1897. Avi deczember hó 15-ik napján
utcza Biró Imre-féle házban
d. e. 9 Órakor Csik-Karcztalva község házánál
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/o-át, készpénzben, vagy az
1881. évi LX-ik törvényczikk 42-ik §-át>an jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi uov.
nyitottam, melyben mindig nagy választékban tartok női- és gyermekkalapokat, valamint minhó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazsáeügyminiszteri
den ezen szakmába vágó tárgyakat és diszitéseket. Továbbá készséggel elvállalok uj és régi
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékkalapok divatos átalakítását és díszítését, valamint női- és gyermekruhák készítését is a legpapírban a kiküldött kezéhez letr-nni. avagy az
újabb divat szerint igen olc«ó árakért.
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a báA kalapdiszités, valamint ruhacsinálás és szabásra tanítványokat ia elfogadok, esetnatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
leg teljes ellátással is.
kiállított szabályszerű elismervényt álszulgáltatni.
Szíves pártfogásért esedezik
A kir. törvényszék, mint tkkvi hatóság.
2-3
L E I T I N G E R JCLEA.
Csik-Szeredán, 1897. évi szept. hó 14-én.
László Géza,
3£ixitaja3roxxitatá45, gro-u.Trrólxozás é s p l l s e l r o z á u a .

Árverési hirdetményi kivonat.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetményi kivonat.

kir. törvényszéki hirrt.

Sz. 4323—896. telkkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság kö/hirré teszi, hogy dr. M
nár László üeyvéd végrehajtatónak Boga Katalin
Bálint Ferenczné s társai végrehajtást szenvedő
elleni 54 frt tökeköveselés és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a
csikszentmártoni kir. járásbíróság) területén lévő
Csik-Lázárfalva községhen és határán fekvő a csiklázárfalvi 1&4. sz. tjkvben A f 371. hrsz. ingat
lanra 20 frt, 413., 414., 415. hrsz. ingatlanra 14
frt, 620. hrsz. ingatlanra 8 frt, 737/,. hrsz. in
gatlanra & frt, 931. hrsz. ingatlanra 2 Irt. 911.
hrsz. ingatlanra 3 frt, 1149. hrsz. ingatlanra 5 frt.
1290., 1291., 1292., 1293. hrsz. ingatlanokra 34
frt, 1368. brsz. ingatlanra 6 frt, 1471., 1472. hi sz
ingatlanra 6 frt, 1541. hrsz. ingatlanra 33 forint,
1688. hrsz. ingatlanra 4 frt, 1764. hrsz. ingatlanra 6 frt 1817. hrsz. ingatlanra 18 frt, 1889
hrsz. ingatlanra 3 frt, 1893. hrsz. ingatlanra 5 frt.
2699. hrsz. Ingatlanra 8 frt, 3067. hrsz. ingatlanra
30 frt, 3174. hrsz. ingatlanra 11 frt. 3191. hrsz.
ingatlanra 12 frt, 3208. hrsz. ingatlanra 8 frt,

Zalatnai kénkővand ipar részvénytársaság

Brassói kénsav- és műtrágya gyára
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó hatással biró
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g
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gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó raktárt nyitott, melyből (Jsikmegye t gazda közönsége a műtrágyát kisebb
m e n n y i s é g e k b e n is jutányos aron szerezheti be.
Közelebbi felvilágosítással a rak tár vezetőség szívesen szolgál.
9—21
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A „The Gresham "]

Árverési hirdetményi kivonat.
A gyergyó-szentmik lóai kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyereyói
első takarékpénztár gyergyószentmiklósi bej. czég.
végrehajtatónak Antal Ferencz, Anial Zsófia férj.
Puskás Mártonné remetei lakosok végrehajtást
szenvedő elleni 95 frt tőkekövetelés és jár. iránti
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a eyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő Remete község határán fekvő a gyergycremetei 378 sz. tjkvben A f 879, 881, fcS2,
887 hrsz. alatti 160 frt, 3093 hisz. alatt 2 frt,
7808 „
„
6 „ 10936
2 „
21760
7 , 30571 B
„
8 «
ezen tjkvből 3294 sz. tjkvben átjegyzett A t
8214 hrsz. alatti 3 frt becsértékü, a remetei 1020
sz. tjkvben A f 5053-5057 brsz. alatti 7 fit,
8469-8461 hrsz. alatti 5 frt, a g y e r g y é r e m e t e i
3378. sz. tjkvben 9842 -9844 brsz alatti 54 frt.
10525—10527 hrsz. alatti 13 frt, 17027—17029
hrsz. alatti 67 frt, 23775—23777, 23781—23783,
23787-23789 hrsz. alatti 8 frt, 23837-23839.
23846—23848 hrsz. alatti 7 frt, 23867—238i>9.
23878—23880 hrsz. alatti 8 frt becsértékü egé>z
ingatlanokra ezen becsértékben az árverést ezennel
megállapított kikiáltási árban az árverést e l r e n d e l t e
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1897.
évi november hó 30-ik napján delelötti 9 órakor
Remete kö/.ség hazánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az
1881. LX. törvényczikk 42 ik §ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltalni.
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Kelt Gyegyó-Szentmiklós, 1897. aug. hó 31.
Páll Venczel,

44 szám.
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é l e t b i z t o s í t ó

Jelzálog-kölcsön b i z t o s í t á s i módozatot,

a mely lehetővé teszi minden föld-, vagy bázbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel
van terhelve, hogy egy ilyen jelzálog-kölcsön biztosítás megkötése által, csekély díjfizetés ellenélten családjának azon kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztési
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesen
maradjon a családunk.
Ilyen jelzálog-kölcsön a biztosítás megkötése által egy igen csekély évi díj ellenében
azon kötelezettséget vállalja magára a társulat, hogy a szerző.lö félnek a kölcsöu-törlesztésí
időtartamon belül bármikor beálló halálakor, a birtokot még terhelő jelzálog-kölcsön összeget
az illető kölcsönadó pénzintézetnek azonnal visszafizeti és a családot a tehermentes birtok
élvezetébe juttatja.
Ezen biztositásnak megkötésénél teljesen mindegy, hogy a kölcsön mostani avagy régibb
keletű, mivel az évi díj csak a meg hátrálékos időtartam alapján számíttatik.
A feltételek világosak és mindenki által könnyen megértbetők. — A felvételi eljárás
semmiféle nehézséggel nem jár.
Részletes tölvilágositásokkal szolgál:
a „ T l i e G remimül»' a n g o l é l e t b i z t o w i l ó t a r M a « á g
Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi vezérképviselője
5

Szepessy Lajos,

12

Kolozsvárit, T r e n c s é n - t é r 1. sz., (saját ház.)

s1

•fit"

5

©

tiszta és zamatos, asztali, pecsenye és csemege, óriási készletben van pinczénkbeil;
m i n t h o g y azokat ínég a borok árainak emelkedése előtt szereztük be, jutányos árban adhatjuk.
Hordókban 56 I literes pa- 0-5 literes {
literen felül lac/.kokban juUcakokban

Borok megnevezése

frt

kir. a(jl>iró

1896. évi
Asztali
Finom asztali
1896. n
Pecsenye
1892. n
Marosmenti
1890. íi
Schiller (piros)
1896.
Tramini
1890. n
Muskotály
1896. n
Bakator (magyaradi)
18ö8. n
Olasz Rizling (magyaradj)
1888. n
Leányka
1890. H
Roz*aináli
uü^nök hagyatékából) 1H96. rt
.
Roz-aináli íLönhárd
(Lönhárd pu«pök
Rizling
„
„
1895. n

Egy használt, de jó kerékpár
80 írtért, elutazás miatt azonnal
eladó. PAZAR ísik-Szentmihály.
K Ö H Ö G É S ,

5-10

rekedtség és eÍnyálkésodás ellen a legjobb hatású
szer a RETHY-féle

pemetefü-czukorka,

mely ezen bajokat gvorsan megszünteti. — Kapható
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 kr,
5 dobozzal 1 frt 50 k r é r t
bérmentve küld

RÉTHY BÉLA

gyógyszerész Békés-Csabán.

t?*

BUDAPEST
képes politikai napilapot.

Hetenkint egy élczlap mellékletre!, állandóan kitűnő tárczákkal és érdekfeszítő regényekke ; a napi
esemémek gyors és részletes ismertetése és meghízható
napi jelentés a gabona, valamint egyéb üzleti czikkek
árairól.
A „ B u d a p e s t " az összes lapok kőzött lernapobb mennyiségben jel-uik meg, a mi azt bizonyító,
hogy ugv iránya, mint tartalma mindenütt közkedveltségnek örvend

45,000-50,000 példány,
sít fontosabb eseményeknél még tíbb példányban nyomatik.
K e d v e z m é n y e k : újévkor minden előfizető egy
szép naptárt kap ingyen, betenkint pedig egy sorsienv
és értékes könyvek sorsoltatnak ki.

Előfizetési árak:

Helyben:
Egész évre 10 frt
Fél évre
6 „
Negye,lévre 2 „
Egv hóra — „

50
85

Vidékre :
kr. Egész évre
12 frt.
„ Fél évre
6 „
, Negiedévre
3 ,
„ Egy hóra
1 „

Mutatványszámot kivánalra ingyen kGld

a „Budapest" kiadóhivatala
2—*

Budapest, Sarkautyiu-utcza 8. az.

fit

»
1

kr

frt

40
45
36
60
40
60
60
70
42

kr

32
32
32
36

—

Mintával és árjegyzékkel kívánatra szolgálunk.
Székely-Keresztúr, 1897. október hó.

1—3

A ki egy olcsó és mégis kitűnő

23
2n
27
3>
22.-Í5
50
30
45
>' 45
60
30
42

kr

Borok inegizlelhetök itteni pinc/énkben és raktári áron megrendelhetők : Székely-Udvarhelyt Gergely János. Parajdon Szállasy György és Zsigmond Sándor, Baróthon Dániel Ferencz, Sepsi Szent györgyöli Király István, Kovásznán itj. Ugrón Jáuos, Tusnád-fürdőn Incze
Lajos. CsikSzeredálian Nagy Gyúl*. Sugarasban Sálmon Károly, Csík-Somlyón Káinoki János,
Cs'.k-Szeiitdoiiinknson özv. Szakács Gergelyné. Csik-Szentmártonban Jakab G.ynla. GyergyóSzentmiklóson Czifira Ferencz és fiai, Gyergyó-Alfalufoan Kiss Jakab, Gyergyó-Tölgyesen Nikolesku Aurél uraknál, valamint pinczéinkben.

Culc akkor valódi, ha minden
dobol fenekén aláírásom l&tbaló.

b u d a p e s t i újságot akar olvasni, az rendelje meu bármely postahivatal utján a naponként 14 - 24 oldalnyi
teljedelemben megjelenő

t á b n a s á g

XjOnd.on"ba,ri.
(alapíttatott: 1848. évben)
folyó évi szeptember hó 1-étől kezdve életbe léptette az uj

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Székely

borkereMkedés-réazv.-tftriiajtig.

V á k á r F i v é r e k borkereskedése
Gyergyó-Szent-Miklóson.

Van s/erencsénk a nagyérdemii közönség szives tudomására
hozni, miszerint sikerUlt az általános jó hírnévnek örvendő

Nagys. özv. Pálffy Ferenczné urai

Küköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinczéjéből több fajta
borokat megvásárolni.

Ennél fogva tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk jó asztali

borokat 56 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó pecsenye
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen finom faj borokat
50 krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban literenként 6 krrai drágább 1 liter jó asztali bor üvegestől 44 kr,
pecsenyebor 50 kr. Üres üvegek 8 krba vissza vétetnek.
Szives megrendeléseket a legnagyobb készséggel eszközölve
maradunk,
kiváló tisztelettel
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Vákár Fivérek.
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