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S/crl<o»/lŐBéK é s k i a d ó h i v a t a l : 
Györgyjskab M. atódt könyvkereskedése, hová a 
lnnszellrmi részét Illető mimlen közlemény, vala-
ii.int liinittésrk • előfizetést  dijak is boldendök. 

Borszék. 
A legközelebbi állomás Szászrégen, 

honnan olcsó gyorskocsi közlekedés van 
Borszékig, félnapi  járás innen. Már most, 
ha türelmetlen az utas és a hol kanyaro-
dik Bomékhez, a legszebb kocsiút, a Ma-
ros völgyének fenomenális  szép vidéki ben 
sem találna elég szórakozást, rendkívül 
sokat káromkodhatok unalmában és bo-
szuaágában azalatt a félnap  alatt. 

S milyen paradoxon : töméntelen sok 
káromkodás árán bejut a mennyországba, 
mert Borszék mennyország 

Bebizonyítsam ? 
A földtől  ugyanis távol van az ég 

és Borszék a vasút hiánya miatt nem 
eléggé távol esett a világtól? 

Pedig igazán kár, mert aranyos kis 
fUrdŐ.  Aa a legnagyobbsserU itt, hogy a 
nagy város és idillikus, üde falu  harmo-
nikus jellegét hordja maţân. A nagy vá-
ros és kicsiny falu  világából mindazt, a 
mi jó, a mi kedves, elragadó, egyiltt ta-
láljuk. 

A pasar fényt  és elegancziát a be-
rendezésben, a pontosságot a vendégek 
kiszolgálásában, a szórakozások sokféle 
nemét éa olcsóságát, a nngy kényelmet, 
a mely mind a nagy városra emlékeztet-
nek, megtalálja bárki itt. 

S viszont, a mi a falusi  életet ked-
vessé teszi, a vidék gyönyörű fekvése,  a 
költői rendetlenségben szétszórt villák ka-
lei doskopszerfl  tarka váltakozása, a fölsé-
ges hegyi levegő s a mezők éa erdők 
képében itt összpontosul. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Midőn a csillaga letűnt. 
Az est néma caeadjét nem savarja waai, 

még a falevelek  risegéee aem. A fiilemilât,  mely 
s kerti lugas közelébe* féaskelt  s eetéokiot i 
kastély lakéinak legnagyobb élveselére énekelt, 
mely énekével, mibe kiesi, picsiayke saivének 
fájdalmát  öntötte s aaayissor eléraékenyiiette a 
Hegyháti családot, elfogta  a a egy fejű  és villogó 
Btemii éjji madár: a hahegé bagely. Meg is lett 
boasnlva a család kis kedveaesének, keeergó ma-
dárkájának halála s elérte as éjjeli rablét a ne-
mesii sajté kese Árpád báré golyója éltei. 

As egéss kastélynak esak két ablakán batott 
ki gyenge világosság, ás Is csak átszűrődött a 
finom  függönyön,  elárulva a ssoba lakójának 
ébrenlétét. 

kUntba valaki flgyelmestette  velős a benn-
levőket, mert többen lehelnek, mlat a gyorsan 
felnyitott  ablakon kihatold ssj sejtetni eageél s 
behiisiák a salukét. 

As iQu Árpád báró és bsrátai mulatoak ott 
Igasi aristokrala társaság. A három fiatal 

ember kösűl Csipkés; Lajos ragadja meg a szem-
léld Agyélmél leginkább akrobata termetével s 
villogó fekete  esemeivel, melyek költ szépen haj-
lott sas-orr foglal  helyek fiája  és brossa fekete, 
mind a ssén s gondos ápolásra vallansk. Haját 
oldali kétfelé  fésülve  viseli s bsjusss hnssárosan 
kipödörve aresát sséppé, férfiassá  tessl. 

A társság másik tagja Malmosj Loránd, 
megnyerő k&lsojfi  ssép ssóke flatai  ember kösép 
termettel s ajkán örökös mosoly lebeg, mely na* 

Jél áll neki. 
ás Uja Hegyháty ábrándos aresa. mély tfisfl 

siemai s komoly magaviseletével mintegy ural-

Páratlan hatású gyógyhely! 
Ha mindjárt halálos beteg is valaki-

jök, ne Írassanak orvosok által recepteket, 
hanem halotti ruha és szemfedő  helyett 
uti ruhát és szemvédőt elő a por ellen én 
be Borszékre. Magfürdik  néhányszor it 
Lobogóban az illető s még a szive is tel-
lobog esetleg, különösen, ha a Borszéket 
elözönlő hölgyközönség fölött  hadiszemlét 
tart, a melynek végeztével hadilábon fog 
állani talán Ámorral. 

Azután pedig, uiikor a Hamzsa Miska 
remekül játszó nagyváradi bandájától hall-
gatja a Kossuth-kutuál, hogy „Mindenféle 
szerelemnek vége szokott lenni", az Ön-
maga részéről még csak a kezdetei  kon-
statálja. 

S valami úton-módon, mert valljuk 
meg őszintén, a fürdőre  járogató lányok H 
lŐként a mamáik sem idegenkednek allól, 
hogy a lányaik pártája elússzék, a lány 
és a gondos mama jelekkel, szóval H cse-
lekedetekkel biztatni fogják  a lélénk sze-
relmest. 

S ha nem is megy éppen a borszéki 
•iszhanghoz, mely 8 szótagot is tiazián 
visszaad, lesz más is, a ki visszhangozza 
majd vallomását: szeretem! 8 ekkor aztán 
tudatára jő annak, hogy mire jó a zugó 
nagyfák  alatt kanyargó «Szerelmesek útja". 

Annyira gyönyörű Borszék, bogy 
odamennék meghalni is, liogy utoljára is 
azt lásaam. Csakhogy ott meghalni sem 
lehetne talán, mivel újra föltámasztana 
életadó gyógyvize! Gencsy István. 

A helybeli iparos tanoncziskola 
mult éve. 

(Folytatása és vége). 
TI. Jutalmazások. 

Pénz jutalomra kijelöltettek sz előkészítő 
osztályból: Petre* Károly és Kovács György. 
Az I. osztályból: A»<U Péter én Bordó Béla, 
A II ik oszlályból: Kovács Károly éa Péter 
Ignáez. A harmadik osztályból: Nngy Gáboré* 
Bai ta Ignáez. A jutalmakat nem volt módunkba 
sem ki onalaui, sem azok nagyságát meghatá-
rozni, miután a helybeli iparteslíllKt sz Általa 
adományozni szokott juuloindijat még ez ideig 
nem utalu ki. Ezért a jutalmak összegének 
megállapítása és kiosztása szeptember bóra BA< 
Úsztatott, Azoknak a növendékeknek pedig, kik 
az iskolái elhagyták a jutalomdijak AZ ipartea-
tQlel utján fognak  kézbesitletni. 

VII. Tanonosmunka kiállítás. 
A folyó  évi innia» bó 25-én megtartott 

évetzárő vizsgáknál kapcsolatosan ezen évben is 
rendeztetett lanonczTPDuka kiállítás, mely sz 
előbbi években rendezettekkel összehasonlítva 
habár számra nézve alább is állott, minőség te-
kintetében jelentékeny baladási tüntetett fel. 
Kiállított 94 növendék 34 darab munkál, még 
pedig: a cxipész ipar köréből 6 növendék 5 
daraliot, a csizmadia ipar köcéböl 4 növendék 
4 darabot, a bádogos ipar köréből 2 növendék 
6 darabol, a pék ipAr kőiéből I növendék 1 
darabot, az asztalos ipar köréből 2 oövendék 
8 darabot, a kovács ipar köréből 6 növendék 
11 darabot, a kerekes ipar köréből 1 növendék 
2 darabot, a szabó ipar köréből 2 növendék i 
darabot, a szűcs ipar köréből l növendék 2 drbot. 

KUö díjjal julalinazandók: Jakab János 
bádogom, Proháazka Tivadar pék, Péter Ignáez 
cfi/.madia,  Péter Andráa csizmadia, Kovács 
György kovács, Deáki Gyula czipész, és Nagy 
Gábor BZabó lanonezok. 

Uá-mdik díjjal: Daradics István asztalos, 
Székely Dénes kerekes, Gegő József  kovács, 
Lőríncz János asztalos, György János czipész, 
Kóka Antal bádogos, Kósa Antal csizmadia. 
Éltes Ferencz szabó. Kovács Károly kovács. 
Vrress litván csizmadia és Báliul József  ezttcs 
tanoezok. 

Harmadik díjjal: Kozma Lajos kovács. 
Hozó Andráa kovács, Petres Károly ezipész, 
Nagy Imre czipész és Péter Lsjos kov. tanonezok. 

A dijak kiosztáis a jutalmazásoknál már 
említett okból szeptember bóra balasztatotl. 

VIII. Kegyes adományok. 
Az iparos tanoncz iskolai növendékek ju-

talmazására a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara 25 foriotot  szavazott meg, a hely-
beli ipartestület ígérte ngyao, bogy ez évben is 
bizonyos összeget meg fog  szavazni az iparos 
tanonezok jutalmazására, azonban ez még ez 
ideig nem tö r t én t meg s e miatl még az 
előbbi emiitelt 26 forint  sem vétetett fel.  £ mi-
att ugy a jntalomdijak kiszabása, mint azok ki-
oszlása eszközölhető nem volt. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara nagylelkű adományáért e helyen is me-
leg köszönetet mondunk. 

IX. Iskolai látogatások. 
Az iparos tanoncz iskolát sz 1899—900 

tanév folyamán  látogatásokkal szet encséllették: 
Nagyságos Mártonfly  IIártón miniszteri osztály 
tanácsos ur kir. főigazgató  1900. év április bó 
20-án, Szabó Gézs kir. tanfelügyelő  nr Ö ízben, 
Uőjthy Endre felfigyelő  bizottsági elnök nr 10 
alkalommal, Ránéz Ignácé és Darvas Béla fe-
lfigyelő  bizottsági tsgok 4 —4 ízben és Ilyés 
István iparos mester 1 izben. Hagam pedig az 
egyes osztályokat minden hónapban egyszer szin-
tén meglátogattam. 

X. Iskolai mulasztások. 
A lefolyt  tanévben igazolatlan mulasztás 

volt 180 Óra még pedig mindjárt as iskolai év 
kezdetén. Az első foka  iparhatóság erélyes fel-
lépésével és a törvéay alkalmazásával elejét vette 
a későbbi igazolatlan mulasztásoknak. As első 
foka  iparhatóság a mulasztó tanonezok mesterei 
ellen megiotéet alkalmazott 37 eeetbea, 16 mes-
tert 4—4 korooáig, 2 mestert 10—10 koreoáig 
és l mestert 40 korooáig hintetett. Vajha a 
mnlt évi büntetések tsnslségol szolgálaáask 
a jövőre a igyekeznének arra a muakaadók, 
bogy a törvényben előirt kötelezettség pontos 
teljesitésével a büntetéseket kerüljék ki. 

XL Felmentések. 
A szervezeti szabályzat 91 szakaszáaak 

a) pontja értelmében mestereik illetőleg főnökeik 
kérelme folytán  a rajz tanalás alél felmentettek: 

Tordai Albert borbély, Székely Istváa ke* 
reskedő, Czáks Béla mészáros, Gábosi Antal 
mészáros, Eröss Domokos mészáros, Farkas 
Károly fodrász,  GálFerenez kéményseprő, Far-

kodni látesik jókedvű csiinbórái felelt,  kik ss 
elfogyasztott  pessgé hatása alatt állva, mindenképp 
énekeloi akaraak. 

Hogy ia tadna három IQu báré éaek éa 
osigáay nélkül mulatni?... 

— Jél van, nem éneklfink  feleié  a kél 
barát as óket csititaoi igyekvő Hegyháiynak, de 
akkor hass el egy pár nótát, hadd gyönyörköd-
Jfink  egy kiaaé isteni játékodban, mielőtt haaa 
térnénk. 

Kétsser hallottalak hegedülni, de elraboltad 
játékoddal ssivemet, megbontottad eesemel. Já-
tékodat hallva lassan emelkedett lelkem a han-
gokkal fel  as Ég leié s kicsiny, semmi voltam 
essembe jutva, miot ssárayasegett madár hullot 
lam alá a porbal... Még most is agyamban ko-
vályog a hangok zagyva sokaaága a ilyenkor, ha 
rágoadolok esi vem öeasessoral s lelkemet valami 
édes. Jéleed fajdalom  jáija át, mondá bámulatát 
a rajongását kifejesó  ssavakkal Malmosy Loráad. 

Hegyháty aem asólt as Ót dioséró lelkeefilt 
ssavakra, vette hegedűjét, megpengette, pár huri 
megfeasitett  s astáa rátette a hangfogót,  álla alá 
fogva  kedves haagaserét ssemeit a plafondra 
fllggeestve  játsssai kesdett. 

Barátai lélegxetfiket  visszafojtva  hallgatták 
as egytserfi  hangszerből kiesalt bűbájos hangokat, 
mely lelküket túlvilági gyönyörrel töltötte el s 
odavsiissolta a magasabb ssférákba.  emberi vol-
tukról megfeledkezve  vgy tetszett nekik, mialba 
mélyebben belátni tudnánsk a szépség és fltydalom 
világába, mintha fellebbenne  a kutató emberi lélek 
elótt mindent elfödő,  elborító fátyol  s belátást 
engedne a túlvilág titokaalos, misztikus országába I.. 

És midón essilkbe jutott Ismét emberi vol-
tuk, ogy találták, hogy ók semmik, senkik és 
e lesújtó énettól semmlségök tudatával eltelve, 
mint valami porban fetrengő  kicsinységek, köny-
Byesó ssemekkel teklstettek fel  a hangsierek 
királyát keseló Árpád báróra, kinek uemei ré-

veteg tekintettel jártak körül a plafoodon  t mi-
dőn az utolsó ütem is elhangzott, felkellek  helyeik-
ről, odaborultak a virtuos vállaira éesirtak együtt 
mind a liárman: művész éa hallgatók... 

Asláo midőn kisírták magákat a leglelkesebb 
szavakkal adóztak miivéss barátuk játékáért. 

— Joachim, Paganini hallhatatlan meste-
reknek méltó utódja egyedül caak te vagy a nioos 
kéz. a nagy világban löbb, mely a vonót ugy 
birná kezelni, mint te, kiáltott fel  lelkesülten 
Csipkééi. 

Hegyháti nem(hallotta meg a magasztaló, 
lelkesült szavakat. Álla alá támasztotta hegedűjét 
a ssemeit lehunyva játesani kezdte kedveaes da-
rabját: Schubert .Rosatúunda,l-ját. 

Midón bevégeste egy keserű mosoly vonult 
végig sjkán s ssemeibeu megjelent egy kőay csil-
logva a arcián Isssaa-lasssa gördült alá. Magához 
szorította haagaserét és sokáig nézte aztán, mig 
végre visszatette tokjába s gondosan elzárta. 

Barátai midón a hegedfii  látták mint aso-
ritje magáboi és bámulja, tudva anyagi helysetéi 
a Hegyháti báró családnak, kitalálal vélték gon-
dolatál, mely as önérzet éa tudására bfiaske  férfi 
agyában megasfiletett: 

— Meghódítom veled a világot s beiroa 
nevemet oda, honnan as idő foga  le aem törül-
heti: aa emberek szivébe. Összehordom ast a 
kioeset ssergalominai és tudással, mit atyám 
könayelmUen elfecsérelt  a asláo felemelt  fővel, 
bűaskéa járok as emberek kösöU, mert ast éa 
kerestem, éa hordtam Össze, éa ssilérditoltam meg 
a silált anyagi bţjok okozta tekintélyt I... Nem 
kértem kölcsönt senkitől, nem hţjhâsstam a 
péuses básssségokal. 6a sserestem mindest, éa, 
én és senki másl 

És a barátok bitlék hogyha est fejébe  veesi 
Árpád megtessi, mert vasskarsla vau, mely előtt, I 
midőn gyermekek voltak sokssor hţjoltsk meg ók 
magnk is. 

— Hol tanultál ily szépen hegedülni — kérdé 
kíváncsian Malmosy barátjától. 

— A lipcsei zene kooservstoriumban — fe-
lette röviden Árpád. 

— Te voltál as első tanítvány s fölülmúl-
tad valamennyi professzorodat  tudom — meadá 
szavait kérdő tekintettel kísérve Csipkésy. 

Hegyháty hallgatott. Nem sseretett dicse-
kedni. Gondolatai mess se röpködtek. 

A társalgás elakadt. Mindenki saját gondo-
latával foglalkozott.  Végre felállottak  a veadégek 
éa ssép csendben lementek as istálléhos loval 
nyergel lettek, megszorították Árpád báró kesét éa 
csakhamar eltűntek a koromsötét éjaaakábas. 

Midón visszatéri, szobájában a legpéldásabb 
rend uralkodott s nyoma sem látssott ott a ma-
lato sásnak. 

Hegedűjét hóna alá vette a lábujhegyeu 
meat végig a hosesa folyóeóa,  mig a kertbe aylló 
kis ajtón kijutott, kösel meat a kaalély falábos 
a annak egyik ablaka alalt megállva játasaal kes-
dett. Pár peres alatt kiayilott as ablak s asoa 
egy ssép női fej  ksadikáll kl. 

— Árpád báró. as Égre mit teás itt. Ha 
meghallják mindkettőnk bajba juL A báróaé ha-
ragját saditjuk magnakra — moadá a félelemiél 
reaskető leáay. 

— Hogy mit teesek?... látja. Zeaélek éa 
ebben a pillaaatbaa kérdem önt tisedsser már, 
mert kileacssaer aem válaszolt, hogy akar-e aőm 
lenni? Ha oem, akkor itt hagyom est a kastélyt, 
eldobom a bárói csimet és nevet a lessek aa, a 
mi még lehetek; proletár I...-

— Ok Isteaem mit beesél Árpád báró — 
asólt keseit tördelve a hölgy. Akarok seje loaai, 
akarok, esak meg ae báaja majd — éa sokogva 
ssaladt el as ablaktól. 
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k u János kereskedő Ipre Vesd el henles, Berta 
Gyila hentes, Botár Bálint tímár. Proháazka 
Tivadar pék, Fried Endre kereskedő, Wéger 
Gjala kereskedő, Balog Gyula nyomdász. Szo-
pós Ferencz nyomdász és Bordó Béla keres-
kedő tanonezok. 
H L ftvata&ró  vizsgák, a tanév bezárása. 

A taeévet bezáróvizagák folyó  évi junius 
bő Ső-ik napján tartattak meg, még pedig dél-
előtt 8 őrétől 12 ig as előkészítő és első osz 
tály vizsgája minden tantárgyból, délután 2 órá-
tól A óráig a második és harmadik osztály vizs-
gája minden tantárgyból. 

A vizsgán az ipariskolai bizottság több 
tagja, as érdekelt iparosok és szülők közül is 
többes voltak jelen. 

1900. jnniua hó 29-én az iskola növendékei 
és a tanítói kar a helybeli róm. katb. templom-
ban tartott „Te Deum* és sz azt követő szent 
misén vettek részt. Isteni tisztelet ntán az ér-
demsoroaatok felolvastattak,  az igazgató buz-
dító beasédet intézett a növendékekhez és a 
tanévet bezárta. 
• n i Iskolai szerelvények és az Iskola 

fentartásl  költségei. 
As iparos tanonez iskola czéljaira ezen 

évben as állami elemi iskola gondnoksága bocsá-
tott rendelkezésre 2 tantermet. 

Tanszereink a lefolyt  tanévben nem gya-
rapodtak, bizonyos összeg tanszerek beszerze-
nére elő volt ugyan irányozva, de azokat szük-
séges fedezet  hiányában beszerezni nem lehetett. 
Igy a reáliák oktatása majdnem teljesen tan-
szerek aélkfll,  csapán elméleti uton eszközölt-tett. 
a mi a tárgyak megértését szerfelett  megne-
hezítette. 

A növendéket s szükséges füzetekkel  és 
Iróssebkel ez évben is az iskola költségen láttuk 
el, a földrajz  tanításához szükséges térképeket 
as állami elemi iskola gondnoksága bocsátó: i a 
rendelkezésünkre. 

As iskola feotartási  költségei ez évben 1177 
korona és 96 fllléri  tettek ki, s miből 1010 
korona a tanítók jutalmazására, 167 korona 96 
fillér  pedig dologi kiadásokra lordittatott. Ezen 
Összeg fedezésére  a magas kormány 700 korooa 
segélyt utalt ki a vármegyei iparalapból, a többit 
pedig a város fedezte.  Ez által az iparoktatási 
alap aanyira kimerült, hogy a jövő tanév költ-
ségeinek fedezésére  ugyszolva semmi sem maradt. 

Sajnálattal kell itt megjegyeznem, hogy a 
tanítók tiszteletdíjából 290 korona, a szolga 
fizetéséből  60 korona, igy összesen 340 korona 
a jövő tanév terhére fizettetett  ki. 

Miután Csik-Szereda város anyagi viszonyai 
aanyira szerények, bogy az iparos tanoncz is-
kola fen  tartására semmit sem áldozhat s mi-
ntán n 9 százalékos pótadó kivetése az atnugy 
is szegény lakósságot nsgy mér lék ben megter-
helni, ba az iparos tanoncz iskolát továbbra is 
fen  tartani akarják, annak teljesen állami keze-
Msbe vételét kell minden áron kérelmezni. 

Fogyasztási szövetkezetek. 
Az eszme, melyről az utóbbi időben sok 

sző volt, s a mely főleg  a nyugati államokban 
már régebben testet Öltött — ha sajnos közöt-
tünk aem is — hazánkban általánosabbá kez-
dett válni. Országszerte üdvös mozgalom tapasz-
talható a megélhetési viszonyoknak szövetkeze-
tek utjáni javítására. 

) Erre valóban, különösen a fizetésből  élő 
közép osztálynak égető szüksége is vsn, me-t 
egy jól szervezett és vezeteti fogyasztási  szö-
vetkezet egy a fizetés  javítással. 

Egy ilyen szövetkezet segélyével a közép 
osztály s főleg  a kisebb hivatalnok olyan meg-
takarítást érhet el, melytyet igen sokszor nyo-
masztó szükségét enyhítheti. Hí tekintetbe 
veszszük, hogy a fogyasztási  szövetkezetek ve 
zelői nem csak a legolcsóbba t igyekeznek be-
szerezni egyes áruexikkeket, hanem ügyelnek 
arra is. hogy a czikkek tiszták és hamisítatla-
nok legyen-k ax által annak tagiai nem csak 
tfrczájukal  kímélik meg fölösleges  {tiadásoklól. 
hanem családjaik közegészségügyi viszonyait is 
javítják. 

Másfelöl  a szövetkeze leknek meg van a 
magnk társadalmi előnyük is. A különféle  nép-
osztályokat egymással érintkezésbe hozzák s ex 
által a társadalmi életre is üdvös befolyást 
gyakorolnak, a mi m'ndeii esetre nagy elúnjük. 

Miért is van az. hogy az országán min-
denütt gazdasági válságról, szegénységről pa-
naszkodnak ; nem csak a haza niostoháMi ter-
mészeti viszooyai között élő északi és keb-ii 
vármegyékben, hanem a Kanxéniixk neve/.eii 
Alföblön  is siralmas helyzetben van a szegényebb 
nép osztály. Pedig nálunk nem csak az ország 
buza termo Allöblje. hanem a lankásabb Kel-
föld  is terem annyit, h"gy a belíogy4*/iHst bő-
ven fedezi;  az országban pedig az összes ho 
zam fele  riportra kerül. 

Van kivitelrevaló marhánk. van gvapiu. 
bőr. len, kender, fa;  van gyümölcs, dohány, 
bor exiinnank ; de sül iparunk nénirly ágában 
oly fejlettség  kezdett mutatkozni, hogy nem 
csak a bel fogyasztást  fedezi,  «le kivitelre M k« 
rül, különösen a déli és keleti lurioniánjokiM. 

Honnan van még is az, hogy ha-Alikban a 
természeti Áldásokban gazdag orszighait. hol 
aránylag a lakosság sem nagy, oly nyomasztó 
a közgazdasági helyzet, bogy Lömegesen ván-
dorúinak ki egyes vidékekről a lakósok? 

Ha behatóan szemléljük a helyzetet, arra 
a következtetésre jutunk, hogy szomorú gazda-
sági viszunyainknak egyik okH: ? drága liit-1 
és pénz, másik «ka: bogy az ország lernielöó» 
fogyasztó  közönsége kö«oll aránytalanul sok a 
közvetitö s nincs, vagy aránytalanul kevés a 
termény raktár és szÖVHk'V.et. 

A kis gazda öl-hat közvetítőnek kénytelen 
nyereséget adni egész évi tárad>águs iiiunkA)» 
gyüiuölcsébül és az árak is igen gyakran ra*s. 
lerségesen lenyomatnak, mit a közvetítők ügye. 
sen tudnak megcsinálni. D: ez nemcsak a ter-
melőre nézve áll, batieui a kis iparo- is hasonló 
bajokkal küzd. Az iparczikkek ís iöM»nyiri» az 
év bizonyos szakaiban kelendők: a lábbeli és 
ruházati czikkek a nagyobb ünnepek előtt, vagy 
télfelé  árusíthatók, a kőmives, Acs, bodnár ta-
vaszkor és nyávon. a takács télen, a l'uzikas 
ősszel és tavasszal dolgozik biztos vevőre vagy 
vásárra. Nagyon természete*, hogy igy néha 
hónapokon át vagy biteluöl él. vagy munkájai 
féláron  vesztegelve adja el a viszont elárusítónak. 

Ezekkel szemben egyedüli védelem a sző 
vetkezetek s főkép  a fogyasztási  szövetkezetek 
által n)Uilhaió. Ilyenek alapítása l-gkivilL k'.s-
sebb városokbau indokolt, bol a közönség ki Van 
szolgáltatva a korcsmáros, liszt árus, rölös és 
fűszeresnek,  kik gyakrau egyetlen egy személy, 
ben ös zpontosu'uak. 

Ezek ellen a fogyasztási  szövet kezelek vé-
denek. A hol ityenek keletkeztek átalakító ha-
tással vaiinnk erkölcsi szempontból is. A hanyag 
fizetők  pontosokká válnak, a takarékosság pedig 
előmoxciittstik. 

A legmelegebben Ajánlhatjuk tehát a fo-
gyasztási szövet kezetek léle îiénét főkép  a közép 
osztáhnak. n mely szílkös fizetéséből  kénytelen 
a megélhetéssel küzdeni. (Sí.  N.) 

Nemzetiségi izgatók. 
Vannak emberek, kik mindenáron ki akar-

nak emelkedni ;i hélköznapias.ság homályából 
és ismert alakokká kivannak lenni, habár a 
talentum hiányzik is náluk. 

Ks — sajnos — legtöbbször ismert ala-
kokká is válnak, nemcsak a lörpe lelkek - fél-
müveit és paraszt — tábor, hanem milvelt 
emberek elótt is. 

De leghamarább ismert alakokká és nép-
szerű férfiakká  válnak a nemzetiségi fértiak. 
kiket saját nemzetiségük közt nagyszájúk tesz 
népszerűekké és u magyarság előtt ismert 
alakokká. 

Az ily férfiak  feltűnési  viszketegségben 
szenvednek s nagyhangú kiabálásukkal igye-
keznek magukra vonni a közönség figyelmet  s 
habár ok nincs, miért izgassanak, mert maguk' 
is belátják, hogy egyenlő jogokkal bir e haza 
minden ajk ti polgára, mégis valósitliatlau áb-
rándokat igyekeznek nemzetiségi testvéreik 
szivébe csepegtetni. 

Ks mindezt csak azért, hogy nevüket is-
mertté tegyék s a megérdemolr jutalmat, mint 
büntetést elvéve, magukat .manyrokká" kiált-
hassák ki. 

Midőn Hánfly  Dezsó kormányra lépett s a 
nemzetiségi izgatóknak nagylelkűen meglioosáj-
tolt s visszaadta szabadságukat, a kiereszletr 
.martyrok" .éljen a htr/.n",  éljen n király!' 
kiáltása uráu azt hittük, hogy megtértük. * 

Csalódtunk. 
A nemzetiségi rajongók, mert csakis ra-

jongóknak nevezhetjük az ily egyéneket. kisebb 
nagyobb időköziikben beszéltetlek magukról 
akkor, midőn legkevéshhé volt "kuk magyar 
gyűlöletüknek ujhjl kifejezést  adui. 

Igy például n brassói szász atyaliak, vagy 
mint ók nevezik magukat: Kronstiiilíer siioli-
sisclie Uiirgei- a Hoiiíerus-szobor Meplezese 
alkalmával tüntettek a magyarság ellen azzal, 
hogy az ünnepélynek egész szász jelleget köl-
csönöztek. Az ünnepélyre meghívták Wirclww 
berlini egyetemi tanán is. kitől nagyon sokat 
vártak, de mily nagy volt meglepetésük a szász 
atyafiaknak,  midőn NVirchow kijelentette, hogy 
a nemzetiségi kérdés Magyarországon üres ra-
jongás. nincsenek elnyomva, egyenlő jogokat 
élveznek a haza minden egyes polgárai s Né 
metországra ne számítsanak, mert mozgalmu-
kat nemcsak, hogy nem fogja  támogatni, ha-
nem határozottan elítéli. 

Kzek után som nyugodtak tueg a jó atyafiak, 
hanem keresve-keresték az alkalmat, hogy íz 
gaihassanak :i magyar állameszme ellen. 

t'jabban a helységnevek magyarosítása 
adott alkalmat nekik, hogy magukról beszél 
lessenek. 

Urassó város képviselőtestülete szemben 
az országos törzsköny vszerkesztó-bizottság meg-
állapodásával. mely h'ronstndt  helyett lirassot 
jelöli hivatalos uévgyanáut. Kronstndthoz  ra-
gaszkodik és elég vakmerően még IVlterjesz-
test is intézett a minisztériumhoz e tárgyban. 

Árpád a báróné szobájába lépve kőzet csó-
kolt anyjának s a báróné által számára mutatott 
aséken helyet foglalt. 

— Bárói — kesdó a társalgási hideg szí 
velkedéssel as anya. — Ast hiazem, tudomására 
van silált vagyoni helyzetünkről, melyben atyja 
minket hagyott. Van? no jó... Épp e miatt aka-
rok magával tanácskozni. A teher birtokunkon 
óriási s hitelesóink sngolódnak már. Fizetni nem 
tndnnk. Itt esak maga segiihet. Eljöttnek látom 
as időt arra, hogy nőt válasszon magának és 
megnősüljön. 

Árpád, kl eddig aaótlanul hallgatta anyját 
a nősülés ballalára ősaserezsent a öakónylelenül 
jött ajkára n kérdés: 

— Megnősülni ? 
— Igen, kívánom, hogy megnősüljön, mely 

enetben egy jó parüü.... 
— Elég anyám, elégi asólt közbe indula-

tosáé Árpád. — Megnősülök de parthit nem va-
dászok. Nekem van már válaaztoltam a épp ma 
kívántam anyámnak est tudomására bosni. 

— Talán biaony Ella társalkodónő, kinek 
ablaka alatt as éjjel esinozogtatta hegedűjét — 
mondá mallosiával a báróné. 

Árpád elaáppadt a dühtől; az ó művész já-
tékát, melylyel ó világot bódíthat czieozogáanak 
nevezi aayjal A flnt  korholhatja, de a művész 
Játékát becsmérelni nem hagyja... 

— As saasoayom, aa as én választottam, 
Meek ablaka alatt játszottam és nem esinezog-
tam I.... feleié  reszketve s dühtől a fiu. 

— Abból semmi sem leás, ó még ma, es 
ifiken  menni fog. 

— Igen?... Ugy as őa fia  is menni fog 
aaasoayom... Eldobok ősimet, nevet és lessek sze-
gény ksldaa Inkább boldog, mint koldus fényben 

és boldogtalan — szolt nemes felháborodással 
Árpád és indult. 

— Megálljon 1 kiáltott uiAiiu a bármié. 
— Mit kivan ínég tőlem asszonyom? 
— Talán megegyezhetünk. Kl la itt foc  ma-

radui. látom On mist la mindenre képes. K há-
zasságba caak egy fellétel  alatt egyezhetem hule. 
ön külföldié  kell, hogy menjen s két évig nein 
szabad visszatérnie. Ez idó ulait levelezni ium 
szabad Ellával. ba el uem feledik  egymást ís 
hivek inarsduak oeymáskoz. ám legyenek egy-
máséi. Mi ezalatt félrevonulunk  u világtól s sze-
rényen fogunk  élni. ud<>aaái:oi fogunk  törleszteni. 
Talán fog  ezalatt az idó alatt valamelyik nővé-
rének is egy szerencse akadui. 

— JAI vau anyáin! akaratának alávetem 
magamat, de Ígérje meg, hogy Kl Iával ugy fog 
bánni, mint nővéreim bármelyikével. 

— Igétem. 
Árpád megcsókolta anyja kezét s indult. 
— Már délutáu indulok. 
Egyenesen Ella szobájába meni. A leány 

szemei vörösek voltak a sírástól s arcza szokat-
lanul sápadt volt. 

— Ella, mi történt?... kérdó a belépő báró. 
A leány nem felelt  caak elkezdett hevesen 

zokogni. 
Árpád közelebb lépett, gyöngéden megazo-

ritá a leány derekát s magához vouta. Az nem 
ellenkezett, fejét  odahajtotta a férfi  keblére és 
fcokogott. 

— Kitalálom kedvesem miért sírsz. Nesirj. 
minden ugy lesa, a hogy én mondtam. Te as én 
kedvea kis feleségem  láss. Beszéltem anyámmal. 

— O Árpád, be jó, nemea lélek vagy te, 
hát msgsdhos emelss engomet a szegény leányt 
s hirtelen megcsókolta a férfi  kezét. 

KIIIUII, szivem. mit levél?.., 
— A mii megérdemel egy ilyen nemes 

KZÍVÜ Térti... 
Árpiid leült a puinlaiira c maga mellé vonta 

a leányt. ICuy |'ill:inulig uéina csend honolt a 
szobában a nem hallaiszoit sem.i.i, estik uz egy-
miisl átölelve tané szerelmetek s/ive dobogása 

— Boldottangunknak nsgy áru vnu — kezdé 
Árpád. Nekem még ma délben el kell utalnom 
kiilfuldrc  s kél évig ne in szubrid visszatérnem 
Kz idő alatt levelezni sem azahud velői. Anyám 
akarja iuy. Hu ez idóig hivek maradunk eey-
máshoz, mi sem áll boldogságunk injába. Anyám 
addig is leányának fog  tekinteni. 

— Kn Ilii niiirudok, bármi liirténjék is Job-
ban szivembe VOII vésve képed, sem hogy azt 
elűzni kitüi ülni lehetne onnan. 

— Köszönöm Ella, köazönöm — asólt kezét 
a leánynak ajkához vonva Árpád a távozott. 

Inasának meghagyta, hogy csomagoljon, 
mert meft*ze  utuznak s megkérdezte tőle, liggy 
akar-e vele külföldre  menni. 

Hogyne menne a hü flu. 
A báró család u szokottnál jóval korábban, 

már 12 órakor ebédelt. Mindannyian levertek 
voltak. 

Ebéd után megcsókolta anyját Árpád s igé 
rétére emlékeztette, növőrcit pedig kérte, hogy 
Ellát testvérüknek tekintsék, mit azok készséggel 
ígérhettek meg. hisz eddig is annak tckiuteiték. 
Megcsókolta őket s aztán Ellához lépett, inegszo 
ritotta kezét s ajkához vonla. A leány és a báró 
szemoiben könyek játszottak, a bárnué fólro  for-
dult, hogy ne lássa. A nővérek meghatottan aéz* 
tek a szerelmesekre. 

Aztán gyorsan lesietett Árpád a léposókön 
s beleugorva a kocsiba elhajtatott. (Folyt. kOv.) 

Hisszük, hogy a belügyminiszter ur eré-
lyesen fogja  e vakmerő felterjesztésüket  viasza-
ulasitani 6 megérdemelt letekében fogja  őket 
részesíteni. 

Valóban, ideje már, hogy a kormány kellő 
energiával lépjeu fel  » nemzetiségi izgatókkal 
szemben $ a legszigorúbb intézkedéseket fo-
ganatosítsa alávaló fondorlataik  ellen. 

Igy például, egyetértve u belügy miniszter 
a keresk cd elem ügyi minisz tőrrel hivatalosan 
tenné kötelezővé a magyar helységnevek hasz-
nálatát s mindazon leveleket és küldeményeket, 
melyek nem magyar helynévvel vannak ellátva 
u'asitsa vissza a m. kir. posta éa a M. A. V. 
igazgatósága s egyszerűen ne kézbesítse, illetve 
rendeltetési helyére el no juttassa. 

Mert ha a magyarallaio polgáraival szem-
ben nem fejt  ki kellő energiát a kormány, az 
osztrákokkal szemben hiába kUzd, kik Buda-
pestet az utóbbi időbon .Ofen-l'estiiek"  írják, 
midőn itt az országban is talaja van a magyar 
ellenes izgatásoknak. 

Ugyan csak Brassóból került ki, a ren-
dőrség ébersége folytán  most elkobzott több 
ezer példány magyarokat gyalázó képes leve-
lező lap is, melyet Kotli István arczképe és 
síremléke díszít kottájával együtt :t magyar 
gyalázó dalnak. 

Az lK4U-hen fú  belőtt izgatót .martyrnnk" 
tartják a halála évfordulóját  évenkint külön-
böző városokban ünneplik meg, ravaszul ki-
játszva a rendőrök éberségét. 

Ideje már, hogy a magyar kormány több 
szigort éá kövesebb elnézést tanúsítson a lá-
zítókkal szemben, mert a tapasztalat már meg-
tanított minket, hogy szép szóval e turbuleus 
leniekkel szemben czélt soha nem érünk. 

Tanítsuk meg őket a hazát tisztelni, sze-
retni s li:i ezt tenni nem akarnák, ugy oly szi-
gorral büntetni, mint azt az angolok teszik nz 
Írekkel szemben $ a francziak  saját honpolgá-
rukkal kiket még kisebb vétségekért is könyör-
telenül száműznek, deportálnak. 

A haza törvényeinek tiszteletben nem 
tartása s azok elleni izgatás bün és ez a bün 
egyöntetű a hazaárulással, tehát mint ilyent 
szigorúan kell büntetni. 

Ivgy pár izgatót szigorúan meg kell bün-
tetni. hogy elrettentő péídával álljanak a töb-
biek elótt sakkor az izgatók száma tetemesen 
redukálódni log Ielele. 

A külföldi  lapok támadásait figyelmen 
kivül kell hagyni, hisz azok úgyis a mi izga-
tóink tollából eredtek. Járjunk el függetlenül 
és verjük el a huszonötöt a véresszájú kiabá-
lókon. akkor lesz rend. de különben soha. 

Rozsondai  Albert. 

k Ű l i Ö S í F K L É K . 
— Főügyész vendégeink. Kozma Gyula 

mArosvá«árhelyi és Gyárfás  Liszló kolozsvári 
kir. főügyész  ur Ő méltóságaik a mull bélen 
körünkbe időztek. Kozma Gyula ő méltósága 
H Icly; kir. ügyészséget 4 napon keresztül a 
legnagyobb részletességgel vizsgálta meg s ennek 
be feje/,  lével a lapas/.lallak feb  ll teljes elisme-
rését és megelégedését, nyilvánilotla, a mi ter-
mészetes is, mert. Páris Frigyes kir. ügyész és 
lUyler Kálmán alüzvé<% az ügyészi karnak ki-
emelkedő lagjni. (íyáitás László ö méltósága 
rokonai látogatása czéljából volt iltan. 

YJjvyyzi's.  Lnpunk derék  munka-
társa (Jenvsv  István  eljegyezte  Gencsy Olga 
kisasszonyt  Gyergj'ó-Szentmiklóson.  A szép 
frigyhez  a legőszintébb  szívvel  gratulálunk. 

— Az állami állatorvosi állások. 
Ax 1900. évi XVII. i.-c/. állomosilotta az állat-
orvosi közszolgái"!ot. K I3rvény végrehajtását 
most készíti elö a f'WdniivelériUgyi  miniszter. A 
törvényhatóságokat már megkérdezte az iránt, 
hogy hány állatorvost igényel területükön az 
állategészségügy igazgatása; most pedig kiírta 
ax nj állatorvosi állásokra szóló pályázatokat. 
A kiii l pályázat 635 állásra sxól: Ezek között 
van m. kir. állategészségügyi felügyelői  állás a 
VI ik a fizetési  osztályban, m. kir. állategész-
ségügyi felügyelői  állás a Vll-ik, m. kir. lő-
Allaiorvo«i a Vlll-ik és m. kir. állatorvosi állás 
a IX.. X. XI fizetési  osztályb»u. Azokat, a kik 
m<isl szerezték m--g elméleti képzettségüket, 
készen várja a in. kir. állatorvosi gyakornokság 
évi 1000 korona segély 'Ijjjnl, privát állatorvosi 
éa közszolgálati prakszissal és kilátással a m. 
kir. állatorvosi alkalmaztatásra * fokozatos  elő-
menetelre, független,  bár felelősség  leljes állásra 
és nyugdíjra ; illetve család|uk számára ellátásra 
szolgálat k éptHeuségük ebeién. 

— Beiratások. A kolozBtnonoBiri (koloss-
vári) m. kir. gazdasági tanintézet 1900—1V01. 
tanév téli félévére  a beiratások október hó 1—0-ig 
történnek. Felvételi fellélelek.  10 éves kor. VI. 
gimnáziumi, VI. reáliskolai vagy polgári iskolai 
osztály végzése, (a polgári iskolai bizonyítvány 
általános „jó" eredményt kell hogy tanúsítson). 
A kik érettségi bizonyítvány nyal bírnak ás leg-
alább egy évi gazdasági gyakorlatot tudnak bi-
zonyítani, miniszteri engedélylyel azonnal a Il ik 
tauévre vehetők fol.  Nagykorú férfiak,  avagy fa-
iskolák hallgatói vendéghallgatók gyanánt vehe-
tők fel  és oklevelet ia kaphatnak as előirt felté-
telek mellett. A beire tásra személyesen kell meg-
jelenui, a ki ebbeu akadályozva vau, az igaz-
gatósághoz esimsett levélben kell, hogy kérje a 
felvételt.  Az iskolai bizonyítványon kívül felvé-
telben bemutatandó n keresztlevél éa as ujraol-
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tási bizonyítvány. Október hó 6-án tul 20 lg u 
jgasgatóságbos calmau folyamodással  történhetik 
a felvétel,  ezen irt n Inl október 31 ip a föld-
mjvelésiigyi n>. kir. miniszter úrhoz kell folya-
modni felvételért.  Üeiratáshoa fizetendő  dijak; 
tatidij 20 kor., bizmuilék 10 kor., olvasókon dij 
4 kor.. Regélyetyloii dij 1 kor, kerti essközök re 
8 kor., tankönyvekre 10 kor., leczkekönyv éa 
bélyegre 00 flll.  (UJ belépők esetleg tQzoltó tub-
bonvra I'1 kor.) A vendéghallgatók a szabályzat 
bao'elölt látogatási dijat (tantárgyankint 8 kor.) 
flictík.  IMrmely kérdésre készséggel ad felvilágo 
ajtóst a taniutéxet igazgatóaiiga. 

— Hogyan ünnepeljük meg Kossuth 
születése napját ? Hazánk nagya*s/.nnya Uutt-
ksyné, Kosj.nlb Lajos nővére elbeszélte. h«»gy 
Amerikában többször vett részt a nngy Watt 
bingloo születése napjának megünneplésében. 
Kgész Amerika bálát imádkozik, ünnepel és ma-
lat Washington születése napján. Minden üzlet 
zárva, csak a vendéglök é* mnlatőhelvek telv^k 
r nagy napon. A leggazdagabb a ing finnyásabb 
uracsok * nép közé vegyülnek; pénzt, rnhiU 
osztogatnak a szegényeknek, a kiket ez alka-
tommal mindenütt megvendégelnek, liogy e leg-
nagyobb örömünnepen ne lásson szükséget senki 
Amerikában. Ünnepeljük mi is igy Kov-nlb La-
josnak az emberiség díszének, a valóban legna-
gyobb magyarnak nemzetünk örök büszkeségének 
szüleiébe ospját! Szeptember 19-ike legyen nem-
zetünk legnagyobb Ünnepe mindörökké. Nem 
magyar az, korcsfajzat  az. a ki nein tiszteli a* 
v szent emlékezetét. Születése n*p;áti díszítsük 
löl hazainkat nemzeti ftrfiin  lolmgókkal. Imád 
k ózza tik, adjak bálát a Magyarok Istenének a 
mi második megváltónkért. Minden városban, 
de még a legutolsó községben is vendégeljük 
meg a még elö 1848—49 ki hős honvédeket. 
Helyzetűnkhöz mérten gyakoroljuk a jótékony 
ságot e nagy napon. A kitol Telik, tegyen ala-
pítványt e nap emlékezetéie a Kos>oib kultusz 
apoltára. Végre mulassunk én csupa szabadság, 
barezi dalokat. Ko*«uib-Indulót és a Ko^ulli-
nótákat daloljunk és huzassuuk a nngy öröm 
Ünnepnapon, ü nap emlékezetére az ország mind-
ama iskoláinak, a kik meg K»a«ntli képét nem 
bírják, megkeresésükre iogyen tisztelet példányt 
küld a fővárosi  1848—49-i innienm alapítója, 
gróf  Kreiib Béla. 

— Az u j 20 koronás bankjegyek. 
A hivatalos lap e hó 12-iki számában falait  köz-
loméuy szerint az osztrák-magyar bank által i> 
hó 26 áu az aj 20 koronás bankjegyek kifognak 
bocsáttatni s a most forgalomban  lévő |H8'J. évi 
május hó 1-ról keltezett ausztriai értékű 10 fo-
rintos bankjegyek bevonása iránti határozoiányok 
hirdetmény u'ján közelebbről közzéfogimk  tétetni. 
As uj 20 koronások rét a lakja 13'» uiiliinétor szó 
les és 01) miliuiéler inugus, s mind k-'*! oldalon 
vízjegy nélkül készült papírra vannak uyoimetva. 
az egyik oldalon magyar a másikon néiiKt »&»• 
reggel. 

— Hirtelen halál. Tekorópataki Benedek 
Fc-reucs 74 éves földmivos  gazda c hó 12 én 
reggelizés közben az asztal melk-t; lercgyott és 
azonnal meghalt. A halál okául azivszélliiidós lőtt 
megállapítva. 

— Öngyilkos körjegyző. Fancsali Dó 
nes Udvarhely megye egyik körjegyzője a napúk-
ban saját kezével vetett véget életének. Négy 
revolver lövés után egy ötödiket is röpített acyá-
ha, a mi azlán roglöu megülte. A halál u:áii 
vizseálaiot tartott járási frtszolaubiró  az elhalt 
jegyző hivatalát rendbea találta. Kiderült. liogy 
öngxilkosságra azért veleim-ilitt. mert nagyobb 
összegekért irt váltókat másoknak aló, melleknek 
értékét ueki kellett, mint j^t állónak moaflzctni. 

— Felvétel bába tanfolyamra.  A 
nagyszebeui bába képző inlézetnél az 5 havi 
ingvenes bába tanfolyam  október hó l-^n nyílik 
meg. Azon czélból. bogy a babává kiképeztftés 
a faln>i  lakósság szegényebb soivn személyeinek 
is lehetővé tétessék, a vallás é* közoktatási 
miniszter 10 növendéket Ötzttiiulijb m részesít, 
8 növendék pedig ingyen lakáai kap a tanfiilyHm 
tartamára. Az ösztöndíj elnyerésére vunatkozó 
folyamodások  keresztlevéllel, szegénységi és er-
kölcsi bizonyítvány kíséretében a Nagy méltóság u 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz czimezve 
a feont  nevezett intézet igazgat óságához Sze-
benbe, Háromcserefa-nlcza  20. «zám alá október 
1-ig küldendők be. 

—• Saeredában szerdán. Furcsa ese 
méuyek történnek Szeredában szerdán a beii-
vásár napján. Minden gazdagszom' todja, vagy 
sejti, bogy mi az oka annak a tojás drá-
gaságnak, a mi városkánkban van. beszélgetik ^ 
is egymás közt minden összejövetelük alkalmával 
panaszkodnak fűnek-fáoak  má* betek óta, .le 
senki sem akar reájuk ballgatui, hisz az asszo-
nyoknak semmi más dolga nincs sokak szemé-
ben, mint örököltén tereferélni,  pletykázni, má-
sokat szspnlni. Hallgassunk most egyszer az 
asszonyokra, mert igazak van, panaszuk jogos 
és méltányos. Mi is bál tulajdon képen az asszo* 
ojok baja? Csekélység, a melyen könnyen segíthet 
a város, illetve a derék városi tisztviselők oda 
halhatnak, sőt oda is kell nekik hatni, bogy 
többé ilyeo dolog ne 'történjék. Hogy is lehetne 
ezen segiteni? Azon sem kell hossza ideig gon-
dolkozni, esak jól meg kell fontolni  magát a 
téay állást. Szeredában szeredán a tojás keres* 
kedők azt teszik, a mit egyik városban sem 
lehet megtenni. Beggel korán, már az első ka-
kasszó elhangzása ntán sietnek a város végére 
Mokiriu tojás szedői s Összevásárolnak minden 

falusi  asszonytól minden n* ven nevezendő tojást 
öleséért, azután behozatja a ptaezra a árnltatjs. 
E* as okA annak, liogy a tojás megdrágult ná-
lunk Szeredában, ezért panaszkodnak A gazda-
asszonyok oly méltán s ezért szeretnék azt A 
régi jó szokást a város érdemes tisztviselőivel 
felajiitatni,  őket annak betartására kérni, a mii 
már kexdenek elfeledni,  hogy az ismét eladók 
c«ak délelőtt 10 órától, ha ez tán sérelmes volna 
9 órától kezdve vásárolhassák össze a tojást » 
ne menjenek a termeltetők elé. ne lógják le a 
város végén, hanem menjenek a pi.icr.ra a ki-
szabolt idő ntán, Szeredában szeredán. 

— ErdÖŐri és vadöri szakvizsgák. 
A föld  ini vetési miuiszter sz erdfiőri  szakvizsgákat 
Bndapestcn, Pozsonyban, Besztcrczebiinyán. Mis-
kolczon, Kassán, M. Szigeteu, D^broczeubvii, Ko-
lozsvárt, Székely •Udvarhelyt, Brassóban, Nngy-
Szebenbcn, Temesváron, Zomburban, Pécsen és 
Szombatholyen jbvó október 22 ós kiivulkező nap 
jftira,  a vadúri vizsgákat pedig az erdóóri szak-
viz«gákkal kapcsolatosul! Mcgycscn, Pozsonyban, 
Szombathelyen. Kolozsváron és UudaptHtun ttzyati 
akkorra tiixio ki. Mindazok tehát, kik nz erdöóri 
szakvizsgát, vagy u vadöri vizseüt letenni szán-
dékoztak hiteles bizotiyitvunyokkal felszerelt  fu-
lyamodványaikat a vizsgák székhelyűre nézve 
illetékes kir. erdóreliigyclűkhüz október hó 10 ig 
beadják. 

— Uj nyomtatványok. A helybeli f.i-
szolgabirósag uj nyuntatváiiyt in»csát-ill ki, még 
pedig egészségügyi kihágások jecy/ökfinyvét  mely 
kapható GyörgvjakHh Marion uiód* Dr̂ sziiAiníl 
Viktornál. Ugyaniil kapliaió az elemi iskolák 
számára készített munkanapló is. Felhívjuk ezek-
re a körjegyző és (hni)6 urak figyelmét. 

— Közönség köréből. Miután a oik-
szeredat lflr>10  béilrtélól ezennel visszaléptem 
hálás köszönetei motidtik,miii'ia/.nkiiak kik párt-
fogolni  szívesek ro'tak. E-* kérőm bogy fziilAnra 
is tartsanak meg szives emiékOklien. Csik-Sze-
reda, 1900. szeptember hó Id án, mély tiszte 
lettel Ozv. FUleki SAndorné. 

— A „Pillangó" a csaliid lapja. Apa. 
anya, bátran kezébe adhatják e lapot serdülőknek 
és a kiCMnyckuek is. NIIIC.H beuno seinini, a mi 
mcsméttNyê , száműzve van h'isubjuiri'i! a kctOr-
lolmiiség. |]ln»ztriic/iói velélkcdiuk a kiilfcíUI  lii+-
sonln kiadványiiivnl és inindcn szalon «liszót ké-
pezik. A ..Pillangn" elüliz-.U'Si ára euész évre 
I 'l  korona, félévre  C korona, iieuyed évro 3 kar. 
Ltfgczólszeriibh  po<tit átalviinyiiyul ulólizclni. A 
„í'illnng.i- kindóliivatula Uiidupest, >'111., ker., 
kerepe>i ut ÜV>. sz. Mutatvány szamot in^eu küld 
bárkinek a kimlóliivatal. 

— Az E m k e gyújtók jövedelme. 
Kgy csinos erotikái tublázutot kaptuik. rikito 
vörös szituiéi ábrázolja HZ Ktitko gyújtók foayusz-
tájának emelkedését liönupról h'iiiapr:i. herék 
munkát végzett czv a kis ityujtú. kiBzaritoitn a 
sok külföldi  eyujtót és az Kmke szóp ós Imzatiii6 
czéljnira 0IU'ia30 koronát jcíveduliiKvett. Hu meg-
gondoljuk. houy a jövedelem a kozj-i száinúrn 
tulajdoiikcpcii senkiiii'k sem került lUduzuthii és 
avval szapurithsió, hogy mindenki &•/. ő krajezúr-
jnért tnagvnr gynjtiM követel osztrák helyeit, 
akkor bútnuluunk kuli, hogy még mitulig annyian 
csupa közönyből a mindenféle  osztrák gyújtót 
fagyasztják. 

HIVATALOS KÉSZ. 
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

&HI44 szám. 
I 

Valamennyi  vármegye és Önálló  türvény-
hntösiigi joggul  felruházott  város közönsé-
gének,  kivéve Iludnpest  fő-  és Fiutno 

városokat. 
Felmerült esel alkalmából kérdéssé vált, 

vájjon a körjegyző mint a biinvúdi pi; rend tartus 
végrehajtása lürgyában a m. kir. beliiuyminisziur 
az Altul laOOOO ItiltU. szám ulatt kiudotl utu-
eiiás értelmében bűnügyi nyomoznssitl megbízott 
rendőrhatósági tag. as 1HU0. évi I. t. !H» § ának 
f>  pontja alapján vámmentességre igényt tarthat-e, 
s következőleg, hogy részére az I HU I. évi junius 
bó 12-én ft»32U.  szám a'alt kiadott itteni kör-
rendelőt alapján vámmentességi igazolvány ki-
állitható-e 

E részbeu a belügyminisztérium vezetésével 
megbízott miniszterelnök és az igazságügyi minisz-
ter urakkal egyetórtóleg a következőket tudatom 
a közönséggel. 

Minthogy a bűnvádi perrondtiirtás 85. § a, 
valamint az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
fennebb  idézett utasítás 7. és 211. §-ai értelmé-
ben a községi és körjegyzők biiuiigyi nyomozások 
teljesítésére alatt rendőrhatósági közegeknek te 
klnteadók, nevezettek ezen minőségükben az 
1890. évi. I. t. cs, 99. §-ának 5 pontja szorint 
vámuieutesBégre igényt tarthatunk. Tekintettel 
azonban arra, hogy a feonebbiek  szerint vám-
mentes községi és körjegyzókuek a most idézeti 
törvényszakasz értelmében megfeleló  hivatalos 
igaiotváoyoyal kell biruiok, a községi és körjegy-
sók mini bűnügyi nyomozással megbízol I reudór-
hatósági tagok részére, hatósági területükre, te-
hát községük, illetve községeik határán belül 
levő vám tárgyra, illetve vámtárgyakra ssóló hi-, 
valali állásuk megtartásáig terjedd, általános ér-
vénynyel biró hivatalos igazolványok as 1801. évi 
junius bó 12-én 36329 szám alatt kiadott itteni 
kórrendelet határosmányalbos képest kiállltandók. 

Azon kivételei cselben pedig, a midőn ss 
"inlitett közegeknek hflnQgyi  nyomozást, községük, 
illetve kézségeiknek határán tul kell teljesitoniök. 
s ez alkalommal vámlárgyat, illetve vámtárgya-
kat kénytelenek igénybe venni, részükre ugyan-
csak sz idézett körrendelet értőimében esetről-
esetre külön igazolváuy állítandó ki. 

Megiogyzem, hogy ezeo igazolványok alap-
ján ca.ik azon cselben vehetik igéoybo a vám 
meniesHóget a községi jegyzők és körjegyzők, 
ha mint bünügyj nyomozással megbízott rendór-
hutósági közegek ily minőségükben használják a 
vám tárgyul. 

Kzen rendeletem a törvény hatóság egész 
területén szokott módon közhirré leendő és az 
1800. óvj 1. t.-cz. 102. § bau megjelölt hatósá-
gokkal külön ia köaleudó. 

Budapesten, 1000. évi augusztus hó Ili én. 
A miniszter helyett: 

Nögy  s. k..  állumtitkár. 

LuptubijdouOK: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Hz._ÎIÎKja_ 
11. 
J Y i I v á z a t i h i r d o t m e n y . 

('sikvármeíryo törvényii:itós;»?ái);tk vitltisz-
tás folytán  a vnrtuegytn 11-od aljegyzői állás 
mciiiln-.seilveri, ezutt állásnak u törvényhatóság 
b'̂ köxi'leltbi közsyüiésén váhis/tás utján leendő 
betöltése uzöljúból ezennel pályázutot hirdetek. 

Ax állás j:tv:i(I:ilninzi'isn : 2200 kuroiiii évi 
törzs fizetés.  400 kor. luk bér, 200 kor. 40 ti 11. 
vármegyei segély. 

l'Vlltivom mimluzoknt, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy nz ISHU. évi I. t.-cz. kö-
vetelte minősítést ignzoló, okmátmyokkal fel-
szerelt pályázati kérvényeiket f.  evi októ-
ber 14-ig bexái-óhtg nyújtsák be. mivel n ké-
sőbb beérkező folyamodványok  figyelem  be-
vétetni nem I'ognuk. 

(.'sik-Szeruda, l'JOO. szeptember 18. 
Ax nllspitu hvlyvlt : 

Mihály Ferenoz, 
főjegyző. 

I l i r d e l i n r n y . 
(ífgö  István és neje esik-karezfalvi  lako-

sok tulajdonát képe/.ő, Csik-Karcxfalván  a piacz 
téren lovii földszintes  kölnlz, melynek előrésze 
Imit, veiiíli'icló és mészárszéknek van beren-
doxve, ini'llék épületeivel együtt szabad kéz-
itől ürü káron eladó. 

IIŐVCIJIJ fel  világosítást tulajdonosok 
adnak. 

Chili-Karczfalva,  1WW. szeptember 8-án. 
|IS^I  l -l Gegő  István  és nejo. 

Sz. 1570—1900. | lWjl- l 
t)kvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A rsik-szenlniáiioni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy dr. Ré-
szegh Lnjos ügyvéd csik-esekefalvi  lakos végre» 
hajtaténak Ilyén Mózes (diák) k.-ujfalvi  lak ós 
végrehajtási szenvedő elleni ő9 korma tőke-
követelés éü járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvény <zék (a csik szent-
mártoni kir. járásbíróság lerüleiéa levő Kászon-
Ujlalu község hsUrán fekvő  147., 148'j., 161. 
brsz. ingatlanra 232 kor., 167. hrsz. ingatlanra 
40 kor., 1380. h' sz. ingall. 10 kor., 160S. brsz. 
14 kor., 2107. brsz. iugallanra 4 kor., 2048/,. 
hrsz. ingAll. 10 kor., 6701. hrsz, iugallanra 
öö kor., ö»05. hrsz. ingatl. 2H kor., 5*)73. hrsz. 
ingatl. 14 kor., Ul9d. braz. ingatl. 138 korona, 
6ö53. hraz. ingatl. 4 kor,, 6553. Itrsz. ingatl. 
8 kor, 6557. hrsz. ingatlanra 6 kor., 6ö72. 
hrsz. ingatl. 2 kor., 6573. brsz. ingatl. 8 kor. 
8171. Insz. ingaM. 14 kor., 8388. brsz. iogstl. 
10 kor.. 8672. hrsz. ingatl. 6 kor. 9118. hrsz. 
ingatl. 26 kor., 9550. hrsz. ingatl. 2G korona, 
10108. brsz. ingatl. 2 kor., 12913. hrsz. ingatl. 
16 kor., 12918. brsz. ingatl. 1Ö8 kor., 13269. 
brsz. ingAll. 26 kor,, 65Öt)/t. hrsz. ingatlanra 
168 kor. az árverési 1066 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1900. évi 
október hó 8-lk napjának d. e. 9 órakor Kászon-
Újfalu  község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron siói is 
eladAtni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartozunk az ingat-
lanok becsáránAk birtoktestenkint lO°/o-át, vagyis 
összesen 104 kor. 60 fillért  készpénzben, vsgy az 
1881. évi 60. t.-cz.42. §-ában jelzeit árfolyammal 
számított és nz 1881. évi november l én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldölt kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítón sza-
bályszerű elismervéoyl átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkti hatóság. 
Caik-Szentmárton, 1900. évi ápr. 18-án. 

Gagyl Dénes, 
kir. albtró. 

Hirdetmény. 
Alulírott, mint a vagyonbukott  Jakab 

és TAraa esik-szeredai kereskedő czég, 
egyedüli czég tulajdonos Potoczky Antal 
csődtömegének gondnoka, ezennel kOzhirré 
teszem, miszerint a csőd választmánynak 
folyó  évi szeptember lió 18-án kelt hatá-
rozata értelmében, a csődtömeghez tartozó 
13826 korona 91 fillérre  becsült áruozikkek 
egy tömegben 1 9 0 0 . é v i o k t ó b e r 4 - é n 
d. e . 10 Órakor Írásbeli ajánlat és szó-
beli árverés utján eladatnak. 

írásbeli ajánlatot tenni szándékozók 
leihivatnak, hogy a fennebbi  becsérték 
lO'/o-ával és 1 koronás bélyeggel felszerelt 
zárt ajánlataikat — melyben a megajánlott 
összeg számmal ée betűvel tisztán és olvas-
hatóan kiírandó — az árverés napjának 
d. e. 9 óráig hozzám adják be, mert ké-
sőbb érkező ajánlatok figyelembe  nem 
vétetnek. 

A szóbelileg árverezni szándékozók 
szintén kötelesek a becsérték lOVát bá-
natpénzül nz árverés megkezdése előtt 
letenni. 

Az írásbeli ajánlatok és szóbeli ígé-
retek elfogadása  fölött  a csőd választmány 
24 óra alatt határoz, a fen  tartja jogát, 
liogy esetleg ujabbi árverést rendeljen 
el. Az el nem fogadott  ajánlattevők s il-
letve árverezők bánatpénze a csőd választ-
mány határozata után azonnal visszaadatik. 

Az elfogadott  ajánlat, illetve ígéret 
tevője köteles a megajánlott, megígért Osz-
szeget nz áru-raktár átvétele mellett 8 na-
pon helill készpénzben az évi kezemhez 
kifizetni;  ennek elmulasztása esetében bá-
natpénze elvesz és nj árverés fog  meg-
tartatni. 

A csődleltár irodámbau és a csík-
szeredai kir. törvényszék,  mint csődbíró-
ságnál (Jerzsák János kir. trvazéki bíró, 
csődbiztos uroál a hivatalos órák alatt 
betekinthető. 

Csik-Szeredán, 1900. szeptember 18. 
Dr. Osiky József, 

1187] 1 - 1 UJineggondJiok. 
Szátn 1569—1900. ll«] l - l 

llkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A Cdik szeolmárlonl kir. jirAsbiróoig, mint 
lelellkSujvi batóság kOzhirré tratl, hogy dr.Bé-
szpg Laios ügyvéd cwkefalvi  lakó. vlgrehajU-
lónak Sállá Aodrta csikmeniBAgi lakoa v{gre> 
hajtABt szenvedő elleni 45 korooa UkekOvatelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék a csikszenlmártooi kir. 
iárásbir&ság területén lévő Cnik-Jtaiaaág kAzség 
határán fekvő  a menasági 32. sBtjkvben A. -j*. 
60. brx. ingatlanra 14 kor., 157. hrsi. ingatl. 
10 kor., 2694. hrsc. ingatl. 6 kor., 4684. hm. 
ingatl. 6 kor., 4951., 4V63.  hrsz. ingatl. 2 kor., 
4980. brsz. ingatl. 6 kor., 6277/,. hraz. ingatl. 
» kor., 5613., 6614. hrsz. ingatlanra 8 kor. 
5663/,. hrsz. ingatl. 3 kor., 6899., 6900., 6901. 
brsz. ingatl. 8l kor., 6931/,. hrsz. ingatlanra 
3 kor., 5951. hrsz. ingatlanra 3 kor., 6167. 
brsz. ingatl. 14 kor., 6174. hrsz. ingatl. 19 kor^ 
C414/>. brsz. ingatl. 9 kor., 8977/',. hraz. ingatl. 
10 kor.. 8386. hrsz. ingatl. 12 kor., 8487. hrsi. 
ingatl. 73 kor., 8869/,. hrsz. ingatl. 36 korona, 
10002/,. hrsz. ingatl. 3 kor., 10171 , 10172. 
Iirs/. ingatl. 16 kor., 10186. brsz. ingatlanra 
4 kor., 10216. hrsz. ingatl. 1 kor., 10396. hrst. 
ingatl. 3 kor., 10869/,. hrsz ingatl. 80 korona, 
10962. brsz. ingatl. 6 kor., 11292. hrsz. ingatl. 
4 kor., 11906. hraz. ingatl. 6 kor., 12032. hru. 
ingatl. 7 kor.. 12494/,. hrsi. ingatlaara 6 kor., 
12523/,. hraz. ingatl. 7 kor.. 1Í588. h m . fo-
gatlanra 4 kor., 19771. hraz. ingatlanra 4 kar, 
13416. brsz. ingatl. 12 kor., 14361/,. km, in-
gatl. 19 kor., a menasági 1499. sztjkvben 78., 
74., 75-, 76. brsz. ingat. 169 kor., a menasági 
1493. sztjkvben 3839. hrsz. ingatlanra 80 kor.. 
9306., 9807. hrsz. ingatlanra 46 koronában Ös-
szesen 780 koronában ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte éa hogy a fennebb  meg-
jeinit ingatlanok az 1900. M október M 2 0 4 
napján déleMtt 8 órakor Csik-Menaság Mzadg 
házánál metfartandó  nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól ia eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak aa in-
gatlanok becsárának birtok testenként lO'/rţt 
vagyis Összesen 78 koronát készpénzben, vagy 
sz 1881. LX. t,-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1661. évi november hó I-éa 
3333. szám nlatt kelt igazaágQgyminissteri ren-
delet 8. jj-ábaa kijelölt óvadékkápes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a báaatpéanak 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Hzentmártonon, 1900. április 18-áa. 
A kir. járásbíróság, mint tikkri hatásága. 

(tagyi Déna* fctav  attWv 
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M E R Z A REZSŐ CSIK-SZEREDA. NÖI- ÉS FÉRFI DIYAT-OZLETE 
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! 
A nagyérdemű  közönség  figyelmébe! 

Az 6szi és téli  idényre  üzletemet  különös  gonddal  és gazdagon 
láttam  el 

DIVATOS  NŐI  EUHAKELMÉK 

és hozzá illS  nmek díszekkel.  Legújabb divatú  női kabátok  és gallérok, 
nSi diszkalapok,  sapkák  és muffokkal. 

Remek mintázatú selyem, bársony, űanell  és barchetek  meglepő 
választékán  kivül,  meleg alsó ruhák,  harisnya és mindenléle  vásznaimat 
b. Bgyelmükbe,  magamat bizalmukba  ajánlva, vagyok 

szolgálatkész  tisztelettel 
t'®"-"  Merza  Rezső. 

Az idény  olcsóságai! 
Kitűnő  jó, egí/siinü  tUH  posxtó 85 cm. széles mtr. ára 80 Bllér.  Minden  divatos 

szép színben  kapható.  Ugyanez  130 cm. szélességben  1 kor.  30 Bllér. 
Jiyyedüli  raktár  a Mrueves  „Liliom vászon" vállalat  gyártmányaiból 

1 vég 23 mtr. (régi  30 rőföt  tartalmazó)  82 cm. széles. 
lAHom  vászon 14 korona 40 fillér  1 rég 23 mtr. (régi  30 röfi»  tartalmasé) 

82 cm. széles. 
Házi  rá*xoti 11 korona 90 fiUér  158 czm. széles lepedő  vászon 6 alsó lepedőre 

1 vég 21 korona. 
„Ltíimti  Sifon"  háztartásban  nélkülözhetetlen,  mindenre  alkalmas  mtr. ára 60 fill. 

Folyton  érkezt  újdonságok: 
nöi kézimunkákból  minden  létező  kellékekkel,  elörajzolt,  kezdett  és készen hímzett 
asztalfutók,  Uilczakendők,  bilcsőtakarók  és ba torvédők.  Csipkék,  szalagok,  hím-
zések  és pipere czikkek.  Varró-,  horgoló-,  kőtő-  és bimző aranyszálak,  czérnák, 

selymek  pamutok  és haraszt fonalak. 
Xtii,  férfi  is gyermek  fehérnemüek,  gallér,  kézelő  és nyakkendő,  esőernyő  és 

mindenféle  téli,  selyem kendők  és zsebkendők. 

M i n t á k a t k é s z s é g g e l 
b é r m e n t v e k ü l d ö k . 

Î . . . !íl Mi.ir n ő m felölő  í írut VlSSZQVe- '± i > - , _ I 1 .„ .11. S E5* 
V'iilékl meRrondiílcMeltot 

n leiţelncî poHt.-ivnl 
flKyohnescn  iu tú / ck cl. 

Meg n o m felelő  í írut v lsszave- * 
H^ek. csinit oly eaetbori n e m , h a 
nü meniiylHÓK vnuy t e r m ó a z e t . 
ntM foRVfi  f'iltnlnrri  n e m órtókö-

Hltlietö, 

Kuha , b louz ós dloz 
sely i n o k b e n . Uj(loriH^Í|{olc 
ó» na|{y nlkfilml  vúlelok. 

C s i k m e g y e i első t e m e t k e z é s i vá-Halat, É r e z ós i 'akoporsök. s i r k o s z o r u k é s szalagok. 

VERESS SÁNDOR dr, 
woq túzti ÍSorros 

orvosi rendelője ős fogorvosi  mUterme 
[mi 9-10 Osik-SzeredAban 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél-

után 2—4 óráig. 

947. sz. 900. [160] 1 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott belépő állomás vezetősége 

által kOaliirré tétetik, hogy a nagyméltó-
ságú ni. kir. fóldmiveléaügyi  miniszter ur 
folyó  év augusztus hő 2-án 47,444—900 
szám alatt kelt rendeletével a belépő állo 
más és vámhivatal éptlleteihez vezető uton 
levő Tatroe patak hid felső  szerkezetének 
ujjal valő kicserélését, továbbá a Lert fa-
kerítéseinek kijavítását engedélyezte, ezen 
munkálatok teljesítését 2231 korona 26 
fiUér  Összegben határozta meg. 

A vállalkozni kívánók,  a fent  kitün-
tetett összeg 5'/*-ának megfelelő  bánatpénz-
nél ellátott ajánlatuk benyújtása mellett 
folyó  évi szeptember hó 23-án 
vasárnap délelőtt 9 órakor a belépő állo-
más irodahelyiségében megtartandó nyil-
vános árlejtésre ezennel meghivatnak. 

A hid építésre vonatkozó oillezaki fel-
vétel és tervrajz, valamint egyéb feltételek 
ezeu belépő állomás irodájában hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Csik-Gyimes, 1900. szeptember hó 12-én. 

Oberhoffer  József, 
m. kir. belépő álloaiásvczetű. 

Figyelmeztetés. 
Alantirt tudatni kívánom, liogy a kik 

Üzletembe tartoznak s többszöri íe I szó li-
láson) nt idáig tartozásaikat nent rendezték 
e hó 30-ig rendezni szíveskedje-
n e k , mert más különben kénytelen vagyok 
ügyvédemnek átal adni. 

Tisztelettel 
lia-t] B A R C S A Y K. 

Sz. 4211/1900. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, miut-

tlkvi hatóság kózbirré teszi, bogy Sándor Gei« 
gely esi k-szentimrei lak ós végrehajtatóoak Sol-
nsy Sáodor ágyvéd szentmártoni lakós végre-
hajtást szenvedd elleni 8000 kor. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási Ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék a csikszenimárloni bír. já-
rásbíróság területén lévó kóvetkező ingatlanokra 
és pedig csikbánkfalvi  669. aztjkvbeo foglalt 
11049. hrsz. egész ingatlanra 6 kor., a bánk< 
falvi  1166. sztjkvben foglalt  11829—11899. 
hrsz. ingatlanból a Solnay Sáudor illetményére 
4I> kor., U201—11292. brsz. ingatlanból a Sol-
nay Sándor illetőségére 24 kor., a 12033-12684. 
brsz. ingatlanból a Solnay Sándor illetőségére 
12 kor., a 13049 -13057. hrsz. >ngatlanból a 
Solnay Sándor illetőségérs 16 kor., a kászon 
jakabfalvi  770. sztjkvben foglalt  787. hrsz. egész 
ingatlanra 6 kor., 3493, hrsz. egAiz ingatlanba 
2 kor., a k.-jakabfalvi  997. sztjkvben 4279. 
brsz. egész ingatlanra 10 korona, a k.-jakab-
lalvi 1466. sztjkvben foglalt  3935. hrsz. egész 
ingatlanra 8 kor., a k. jakablalvi 66. sztjkvben 
foglalt  Solnai Sándor, Solnai Sandorné és Ta-
más Jozefa  sz. Baktai nevén álló 4236., 4228. 
brsz. ingatlanra 38 kor., a 4425. hisz. ingat-
lanra 14 korona, a 9409., 9410. brsz. ingat-
lanra 16 kor., a 9464., 9465. brsz. ingatlaura 
14 kor., az 5107., 6109. hrsz. ingatlanra 8 kor. 
a 7660 hrsz. ingatlanra 8 kor,, a 8681., 8*82,,. 
brsz. 2 korona, a k. jakablalri 76. sztjk*ben 
foglalt  Solnay Sándor, Solnay SAndórné és Beukö 
Elekné sz. Jánosi Teréz nevén álló 2326. brsz. 
ingstlanra 10 kor., a 3427/,. hrsz. ingatlaura 
16 korona, a 4392. brsz. ingatlanra 42 kor., a 

6296. brsz. fogatlanra  4 kor., a 7Ő63/,. hrsz. 
ingatlanra 22 kor., a 7564/,. hr«z. ingatlanra 
12 kor., a 7898/,. hrsz. 4 korona, a 7908. 
hrsz. 4 korona, a 10938 brsz. 19 korona, a 
kászon-jakabfalvi  271. sztjkvben Solnai Sándor 
és Könczér Ignácz nevén álló 9803. brsz. in-
gatlanra 14 kor, a kászoo jakabfalri  621 sz. 
tjkvben Solnay Sándor. László Mária és kisk. 
István József  nevén álló 3758 hrsz. 13 kor., 
4436/,. brsz. 6 korona, 6182. hrsz. 6 korooa, 
8772. brsz. ózv. István Józsefnét  illető ' ,-ad 
haszonélvezeti jog sérelme nélkül 10 korona, a 
kászon-jakabfalvi  1060. sztjkvben 9408. brsz. 
egész ingatlanra 40 kor., a esi k-szentgyörgyi 
I. r. 1374. sztjkvben foglalt  Solnay Sándor és 
Szenyes Sándor nevén álló 6162/,. brsz. ingat-
lanra 20 kor., a csikszentgyörgyi I r. 1376. sz. 
tjkvben foglalt-  -Solnay Sándor és Bors Ferencz 
nevén álló 7o75/,. brsz. ingatlanra 12 korona, 
a csik-szén tgyörgyi 1. r. 1884, sztjkvben log-
lalt Solnay Sándor és Nagy Sándor ügyvéd ne-
vén álló 4978. brsz. ingatlanra 22 korooa, az 
6197. brsz. ingatlaa.-a 14 k«r., 7449. hrs*. in-
gatlanra 14 kor., a csekefalvi  4. wz tjkvben íog-
lalt 967. brsz. ingatlanra 68 kor., az 6776. hrsz. 
16 kor., a csekefalvi  1210. sztjkvben foglalt 
7., 8., 9. brsz. ingatlanból A Solnay Sándor ille-
tőségére 908 kor., a csik-szentmártoni 1208. 
sztjkvben foglalt  Solnay Sándor és Sas Adám 

nevén álló 2849. hrsz. ingatlanra 39 korona 
Összesen 1649 koronában a visszárverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a feon^bb  megjelölt ingatlanok az 1900. évi 
október hó 10-ik napján d. a. dórakor 
Kászon-Jakabfalva  kftzség-básánál  190*). évi 
október 11-ik napján d. e. 9 órakor Bánkíalva 
község házánál d. n. 3 órakor Csik-Szentgyörgy 
község bázánAl 1900. évi október bó 12-ik nap-
ján 0 órakor Csekefalva  és délutáni 3 órakor 
Csik-Szentmártou község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól ia elsdatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°'o-át. készpénzben, 
vagy as 1881. évi LX. törvényezikk. 49. §-ában 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igszságügy-
miniszteri rendelet 8. §-bau kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében 
a báuatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszól-
gállatni. 
A kír. járásbíróság mint telekkönyvi hatósága. 

Kelt Csik-Sztmártonon, 1900. ang. 30-án 
Földes Béla, 

[181] l - t kir. albtrő. 

r A E O n 
már 100 forintért  is laptól! 

Csak is elsőrangú gyáruk állandó nagy 
raktára u. m. . S o h l a d l t a - dresdai 
.Patria- sollingeni, .Norioum- láncz-
nélkUli. .Styria-Puoh" eredeti, ,Nas-
oott*, .Helioal-Premier* stb. feltű-
nően o l c a ó á r a k , felszerelések. 

Nigy  mechanikai műhelyt 
GRÓSZ FRIGYES, i'27i 12~15 

Kolozsvár, Beltordautoza „Nev-York"-szálloda mellett. 

Ü z l e t e m a „ I í u t t e r szál lodával" s z e m b e n . 

Bátor vagyok a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  ajánlani, hogy Üzletemet az őszi és 
téli szezonra is személyesen választott árukkal rendeztem be. 

Különösen pedig női divat szövetek, női diszkalapok, női kabátok és gallérok, 
női- és férfi  fehérnemüek,  barchetek, női divat flanellek,  vásznak, asztalnemüek, 
gyermek-, női- és férflezipők,  nyakkendők, pipere czikkek, stb. stb. 

Üzletemet a nagyérdemű közönség szives pártfogásába  ajánlva maradok 
kiváló tisztelettel 

S z é l c © l 3 7 - l a . i d . 3 r S á j a . d . o x , 
nöi- és férfi  divat-üzlete, Csik-Szereda. [163] 1—3 

E l v e m m i n d i g k e v é s h a s z o n n a g y f o r g a l o m ! 
' x x g t n j r -

•SS9SSSS*-Nyomatott Odk-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Hálton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




