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Innen, hazulról. 
Részint a törvény, részint pedig a 

szükség kényszeritik városunkat arra, 
hogy olyan dolgok beszerzéséről gon-
doskodjék, a melyeket eddig mellőzni 
tudott, de a melyeknek minél hamarább 
való beszerzése most már elkerüllietle 
nül szükséges. 

Mindnyájan jól tudjuk, hogy Csík-
szeredának vágóhidat kell építeni, mert 
a mostani semmiféle  kívánalomnak nem 
felel  meg és minden kritikán alul áll. 

Csíkszeredának piaeztér kell, mert 
az eddig piaeznak használt országút erre 
a ezélra a mai viszonyok szerint már 
koránt sem alkalmas. 

A csikszeredaiaknak régi óhajtása, 
hogy a Csik-Somlyón elhelyezett róm. 
kath. gimnáziumot Csíkszeredába helyez-
zék át s erre a ezélra a város kész még 
anyagi áldozatot is hozni. 

A felsorolt  ügyek a képviselő tes-
tület elé kerülnek, megvitatják, meg 
hány ják vetik és el is fogadják. 

Határozattá válik: 
A vágóhid felépítése; 
A piaeztér beszerzése, valamint az 

is, hogy a főgimnázium  elhelyezése ezél-
jából a város alkalmas és megfelelő  te-
rületet ajánljon fel. 

Mindezeket elhatározzák és a kivi-
tellel megbízzák a tanácsot. 

Olyan helyen, a hol pénz bőven van, 
mindezeket könnyű dolog keresztül vinni, 
de a hói, mint nálunk is, a kassza üres, 
ott bizony fejtörést  okoz. 

A városi tanácsnak fő  a feje,  ha 
csakugyan van neki ilyen; a tanács 
tagjai összegyűlnek, tanakodnak s a 
végén is oda lyukad ki a dolog, hogy 
egy kevés, mintegy 25"/u-nyi pótadót ki 
kell vélni s ezért bizonyára az adózó 
polgárok sem fognak  haragudni, mivel 
ezen adó befektetésekre  fordittatik. 

Az adózó polgárok azonban nem 
igy gondolkoznak egy részük — tisztelet 
a kivételeknek — felzudul,  igen sokan 
azok közül, kik mint városi képviselők 
a felsorolt  határozatokat szépnek, jónak 
és üdvösnek találták és azokhoz teljes 
készséggel hozzá járultak, mint közbir-
tokossági tagok egészen más véleményen 
vanoak s kimondjak, hogy pótadót egyál-
talán nem hajlandók fizetni,  inkább ne 
legyen vágóhid, ne legyen piacz, ne 
legyen gimnázium, sőt még tovább men-
nek s kimondják azt is, hogy ne legyen 
város se és Csíkszeredából legyen nagy 
község. 

Deputácziót küldenek a belügymi-
niszterhez, hogy a Szapáry Gyula által 
hozott, de érvénybe nem léptetett ama 
rendeletet, mely Csíkszeredának nagy 
községgé alakítását elrendeli, most már 
léptessék életbe. 

Hogy mit fog  határozni a miniszter-
elnök mint belügyminiszter, azt ez idö 
szerint tudni nem lehet. A deputáczió 
tagjai ugyan azt állítják, hogy Széli 
Kálmán egész előzékenyen fogadta  őket 
s kilátásba helyezte, hogy a kérelmet 
mindenesetre teljesíteni fogja  s a mel-
lett még bizonyos budapesti levélről is 
beszélnek, melyben állítólag az áll, hogy 
több mint bizonyos, hogy Csíkszeredából 
nagy község lesz. 

Azt hisszük, hogy a dolog nem épen 
ugy van, a mint híresztelik é« arról is 
meg vagyunk győződve, hogy a inini.-z 
terelnök az előtt, hogy az utolsó szót 
kimondaná, bizonyára meg fogja  hall-
gatni az illetékes köröket, a kik aligha 
lesznek olyan véleinénj ben, mint a köz-
birtokosság tagjai. 

Elismerjük, hogy pötadót fizetni 
senkinek sem okoz gyönyörűséget, de 
hogy egy pár forint  pótuiló miatt szú 
zados jogokat áldozzanak fel,  azt nem 
tartjuk sem szépnek, sem helyesnek, 
sem igazságosnak. 

Egyébiránt meg vagyunk győződve. 
Iiogy Csíkszeredát, mint várost pótadó 
nélkül is fenn  lehet tartani. E városnak 
központi fekvésénél  fogva  állanak olyan 
kereseti források  rendelkezéséle, a me-
lyekből nemcsak a városi kiadásokai 
lehet fedezni,  hanem a mellett még okos 
gazdálkodással lassankint tökét is lehet-
ne gyűjteni, melyből aztán a rendkiviili 
kiadásukat is fedezhetnék. 

Természetesen ezeket a jövedelmi 
forrásokat  fel  kell kututni s eliez semmi 
egyéb nem szükséges, mint egy kis ész 
és egy kis gondolkodási tehetség. 

1'tasitsa tehát a képviselő testület 
a tanácsot, hogy ilyen irányban telje-
sítse kötelességét s ha azután arról győ-
ződik meg, hogy a tisztviselők erre nem 
képesek, válaszszon helyettük olyanokat, 
a kik elég észszel és jóakarattal rendel-
keznek, hogy a jövedelmi forrásokat  fel-
kutassák és a képviselő testület támo-
gatása mellett oda törekedjenek, hogy a 
város pótadó nélkül is fentartható  legyen. 

Ez lenne az ügynek természetszerű 
és logikus megoldása é.s nem az, hogy 
a várost nagy községgé alakítsák. 

= Választás i mozga lmak . Gyergyó-
Remete község szabadelvű polgárai Puskás János 
remetei lölilliirlnkos elnöklete alatt a községház 
tanácstermében f.  hó 9-én népes értekezletei 
tartottak. Az értekezleten a szabadelvű p.irl meg-
alakittatolt. A tekintélyes .számban jelen volt 
választó polgárok egyhangúlag Lázár Menyhért 
jelenlegi országgyűlési képviselő jelöltségében 
állapodták meg. 

GyörfTy  Gyula üdvözlése , (lyöi Ily 
Gyula a szentinártoni kerület orsz. képviselője 
az utóbbi napokban történtek alkalmából ugy 
ismerőseitől, mint politikai barátaitól számos 
üdvözlő-levelet s táviratot kapott, melyek kö-
zül közöljük kerületének üdvözlését: A képvi-
selői kötelezettségnek önzetlen teljesítése, Nagy-
ságod becsületes, nyílt eljárása az orvtáinadi-
sokkal szemben, férfiasan  kivivolt diadalmas har-
cza ölömmel és büszkeséggel tölti el választóit ; 
örömmel köszöntjük, szívből üdvözöljük a kerü-
let nevében : Kölönle László, Boga Bálint, Gál 
Sándor, Boda Ferencz, Lörintz János, Salamon 
Mihály, dr. Csiszér Miklós, Balog Károly, Pus-
kás Lajos, Csiszér Károly, Bartalis Ágost, And-
rás Lajos, Hodor András, Pálfty  András, Ambrus 
József. 

Algyógyi székely földmives  iskola 
(Folytatása ós vége) . 

A téli kézimunka és háziipari kiállításban 
feltűnt  a szalmafonás  (kalapok, kis kézi kosa-
rak stb.), melyet a mezőtúri szalmalonó iskolá-
nak egy végzeit növendéke vezetett be, továbbá 
a gyékény-munka (szatyrok, lábtörlők stb.), 
melyet egy mező-felei  szatyor-fonó  ember taní-
tott meg. Láttunk továbbá ezúttal is kefekötő-

munkák.U is, seprűket, gazdasági eszközöket 
stb. ugy mint eddig is. A szalma és gyékény 
munkál an egész csinos feslett  kalapok, kézi 
kosarak. csinosabb táskák ínidulak elő. A szal-
un és gyékényl'oiiáss.il különösen az árvák fog-
lalkoztak. a kik részt, véllek ezenkívül a mag-
írt ri munkákban, őszszel a szántásban s nemso-
kára tevekenjségükii'k nagyobb iér nyílik a 
Penészeiben szőlőművelésben slli. is. 

A lakviszonyokat illetőleg ezúttal leginkább 
az árvák elhelyezése érdekeit, mert ez volt uj 
dolog s ezzel az iniézet. keretébe egy U| szer-
vezel hí ékelésérö', bevezetéséről volt szó. A 12 
ai va a Kun kaslély délkeleti emeleli tágas szeg-
h'tszo ájáhnn. mely leiemnek is beillik, van ide-
.gieueseii elhelyezve, kö/.velletiül a rendes nö-
vendékek szobái melleit. A [eliigyelö-lanitó aznu-
liati íuM-ziiil, ha bár ugyanazon az udvaron lakik. 

Bizottságunknak nincs szava 11 bútorozás-
hoz, a belső elrendezéshez, azonban fontos  tanü-
gyi, élettani és lélektani okokból szükségesnek 
tartjuk, hogy az árvák, kik még a pubertás ide-
ién inii-11 vannak, egészen külön és pedig leg. 
i'zélszcriibl.en a régi Klesberg-féle  hazlia helyez-
tessenek, a hol a lüldmives iskolai növendékek 
is e.öször laktak s szükséges, hogy a felügyelő 
tanító, családfő  egészen közeliikben laknék, lehe-
tőleg gyakran ne változzék sa családi szeretet 
melegét majdnem szülelésökiöl nélkülöző ezen 
árv.ik mégis szeretetteljes, a családi élethez kö-
zelebb álló bánásmódban, felügyeletben  és veze-
tésben 1 észesüljeuek. Jelenlegi helyzetükben igen 
kilehelnek léve a nagyok hatalmaskodásának, 
eihikailxg a gyermeki és ifjú  szivet uem igen 
előnyösen érintő liziologiai élei jelenségeket lát-
hatnak a kiszolgált, erőteljes katonáktól s a 
melletl a/, elhagyatottság érzete is felébredhet 
bennük. Sep<i Szenlgyörgyön az igazgató csa-
ládja iniiilegy velők lakott, az igazgató gyerme-
kei velük tami'lak, jáls/iillak és énekellek, s ha 
• •ti a félig  emberi alakokból leh-ielt kihozni az 
emberi, most 11 kiink az einb-rié indult lényből 
ktll ügyes és szerető bánásmóddal kihozni a 
munkást. Hz ellenőrző bízoltságunk egjhangu 
nézite. Örömmel értesültünk különben, hogy 
Gáspár József  iga/galó intézkedésére ni tilt évi 
dfczeinber  lóén az árva liuk karácsonyfáiéra 
műkedvelő előadás volt az iskola dísztermében, 
melyet „Magyar egyveleg" énekkel nyitottak 
meg az árva liuk s a „Viráglakadás" cz. víg-
játékban részt veti az egyik árva liu Ungvári 
András is, a kinek kiváló szavaló talentuma van. 
Énekellek a löldmives iskola tanulói is stb. 

A szemle alkalmából tapasztalván, hogy 
az egyik árva, Nagy Ltjos kiváló hajlamot és 
ügyességet árul el a kézi munka körül, kérésére 
az iskola asztalos műhelyébe vezényelte az 
igazgató. 

Ellenőrző bizottságunk ez alkalomból ked-
ves kötelességének tarlolta Putsa József  v. b. 1.1., 
főispán  ural, ki árváiért most is annyi gonddal 
érdeklődik, a tapasztaltakról sürgönyileg érte-
síteni s ől ezen raj kibocsátása alkalmából üd-
vö «ölni. 

Bizottságunk kimondta az árvák további 
fejlesztésének  kérdésével behalólag foglalkozni 
s e tárgyban a továbbiak során megfelelő  javas-
latokat nyujtaui be. 

Az élelmezés kielégítő. Az árvák is ugyan-
abban az élelmezésben részesülnek, melyet a 
tanterv a felnőtt  növendékeknek előirt, — csak 
az adag különbözik. A jól tápláltság különben 
általán észrevehető. 

Egészségügyi viszonyok jók. 
Egyház erkölcsi élet emelkedett. A növen 

dékek és árvák a vasárnapi istentiszteleteken 
szép karénekekkel vesznek részt, a mi uj dolog 
Algyógy társadalmi életében. 

Szépen illeszkedett he az iskola szerveze-
tébe az immár egészen szervezett iskolai tűz-
oltóság is. A lüzollóság Polcz Rezső főparancs-
nok, ellenőrző bizottsági tag jelenlétében a rend-
gyakorlatot és szivaltyoszerelést, még pedig is-
kola és gyórsszerelést mutatott be kielégítő jó 
eredménynyel. Tekintve, hogy a vezető tanító 
személyéhen változás állolt be, igy a fecskendő 
kezelése, fentartása  és fagy  elleni védelme, agy 
a vizszerzésben és lüztaktikában való beottatás 
is a jövőre kellett maradjon. Felszerelések ül 
szükséges még a szivattyúhoz egy 2 méteres 
szivólömlő, csavarokkal, hogy legalább 6 méter 
mélységből a vizet felszívni  lehessen, a jelenlegi 
2 szivótömlő csak 4 méter mélységre szolgál, 
tehát uem kielégítő. Szükséges okvetlen még 
-00 méter nyomólömlö, minthogy 150 méter a 
szükségletet nem elégíti ki és egy tűz esetében 
való használatnál, a mig kiszárad a használt 
tömlő, mely téli időben hosszabb időt igényel, 
egy ujabb tűz támadásra tartalékot kell képez-
zen. A gyakorlatok megtartásához szükséges 
létrák hiányoznak ; ezek legczélszerübbeu 3-as 
és 5 ös angol dugó létrák beszerzésével érhetők 
el, még pedig egy drb 3-as és egy drb 5-ös létra 
lenne beszerzendő. Okvetlen beszerzendő 2 fedél 
létra és 4 ledéi horog, utóbbi cserepes háznál 
leendő használatra. Házilag elkészítendő volna 
a szájszivacs, mentőszeg és legalább G darab 
tttzpacsmag. 

Az igazgató kezdeményezésére az iskolai 
tűzoltó egylet javára is folyó  évi február  16-án 
tánczczal egybekötött műkedvelő előadás volta 
díszteremben. 

A majorban figyelemre  méltóbb változás 
nem fordult  elö. Az iskola gazdaságában már 
eddig is tenyésztett erdélyi fajta  tehenészetnek 
tejelő jellegűvé való fokozatos  átalakítását ajánl-
ja bizottságunk. 

A borkezelési illetőleg szükségesnek véljük 
a borpincze mielőbbi kivakoltatását, íneszelteté-
sét s a régi hordóknak legalább részben ujakkal 
pótlását. Előbbi a penész miatt szükséges, utóbbi 
a sok régi hordó miatt. 

A kertészetben, tekintettel az árva fiuk 
odaliozatalára is, határozott változást óhajtanánk, 
mely figyelemmel  lenne a gyümölcskertészeten 
kivül a kertészet többi más ágaira is. Utóvégre 
Algyógy már magában is a gyümülcs termés 
hazája, a mi nagyobb erőkifejtést  nem igényel; 
ellenben teljesen nélkülözni látjuk pl. a virág-
és diszkertészelet, holott az intézetnek — par-
lagon heverő — virágháza is van s az árva fink, 
de meg a növendékek jövő sorsa is, a mennyi-
bea többnyire kenyéradó gazdákhoz mennek, 
ezen a téren is megtelelő ismeretek szerzését 
követelik. 

Az intézet egyéb viszonyai közül kiemeljük, 
hogy az eddig végzett 140 növendékböl, tekin-
tettel a rossz gazdasági viszonyokra, a múltév 
végén 79-en állás nélkül voltak, a mi megint 
csak a minél tökéletesebb kiképzés szüksége 
mellett beszél. 

Az intézetnél és illetve előzőleg az alapító 
grófnál  25 évet szolgált Homoródi Demeter szolga 
a kir. földmivelésügyi  miniszter úrtól 50 korona 
jutalomban és egy elismerő oklevélben részesül-
vén, az a járási főszolgabíró  utján a tansze-
mélyzet, tanuló ifjúság  és összes cselédség jelen-
létében ünnepélyesen adatott át mjilt évi nov. 
hóban az illetőnek. 

A romoszi rakodó állomás költségeinekés 
illetve hozzájárulásainak szervezése lassan foly 
az algyógyi és szászvárosi járási főszolgabírók 
által, a kik erre felkérettek. 

A M a r o s Medrének rohamos változása 
szükségessé tette a kir. kereskedelemügyi miaisz-
terium és illetve a megye részéről a medernek 

T j p n n i r itta* szá>na.áJa.oz egy  fél  Ív naellélElet v a n csatolva. 
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Benc zen cinéi szabályozását, illetve egy kanya-
rodásai leendő átvágását, a mi ax algyógy-
gyalmári vashidnak a medrét biztosítja. 

Etekben befejezvén  tiszteletteljes jelenté-
sünket, kérjük annak szives tndomásnl vételét, 
as abban foglalt  tanügyi és gazdasági javasla-
toknak (árva fink  lakása ás felügyelete,  tűzoltó 
ssarek beszerzése, kertészet pineze-kezeléa, szar-
vasmarha állomány) elfogadását  s az egésznek 
pártoló felirat  mellett ő Nagyraéltóságához, a 
kir. MdmivelésOgyi miniszterhez felterjesztését. 
Tisztelettel 

Algyógy, 1901. febr.  26-én. 
Sándor  Jószefs.  k„ Lészai Ferencz  s. k., 
ellenőrző biz. elnök. ellenőrző b. tag. 

Polcz Rezső  a. k., 
ellenőrző b. tag. 

Síremléket Köllő Miklósnak 1 
A miénk volt I . 
Most már közel egy éve alussza csendes 

álmát a kerepesi temetőben. A székes főváros 
díszes sirhelyet adott számára. Miivész társai 
könnyes szemekkel kisérték utolsó utján. A 
koszorúk erdeje borította koporsóját és a kép-
zőművészet géniusza följajdult  a veszteség fáj-
dalmától. Egy alkotó elmével kevesebb.,... 

Nekllnk — székelyeknek — kétszeres volt 
a veszteség, százszoros a fájdalom,  mert ó a 
miénk voltl Volt? 

Nem I ő most is a miénk ! Ránk nézve 
nem halt meg és a ki kételkedik talán, ván-
doroljon el a Székelyföld  nyugati határához, 
Segesvárra. Tekintse meg ott alkotásainak 
egyik remekét, a .Petőfi  szobrot*, mely beszél 
a Köllő Miklós szelleméről hangtalan, érez aj-
kaival. A legnagyobb műbírálók is elismerték, 
hogy a segesvári a legtökéletesebb Petőfi  szo-
bor és az székely ember miivé. 

A székelyfőváros  'terén áll második nagy-
mttve a marosvásárhelyi . K o s s u t h szobor", 
melyben a nemzetünk bujdosójának átszellemült 
alakját bírjuk. Ezekhez a miiremekekhez eljár a 
Bjékely ember mint igaz hivő az oltár elé s 
valahányszor elmereng szent áhítattal azokon, 
mindannyiszor önkénytelenül jut eszébe, hogy 
e nemzeti oltároknak megteremtője székely-
ember vala. 

Jóleső nemes büszkeség tölti el szivein-
ket s míg porai szülőföldjétől  távol pihennek. 
Bzelleme itt lebeg közöttünk. A miénk, Ö most 
valóban a miénk. Ha nagynak ismerték kül-
földön,  hol babérokat szerzett, mielőttünk óri-
ásnak kell lennie, mert mi székelyek, csak pa-
rányok vagyunk a nemzetek között. Parányok 
vagyunk, de még sem oly kis parányok, hogy 
erkölcsi kötelességeink teljesítését elmulasszuk, 
hogy nagyjaink kegyeletéről megfeledkezzünk, 
hiszen: .Csa t nem fajult  el még a szé-
kely  vér?' 

Az orezág fővárosából  egy szózat érkezett. 
A székely iljuság ott lakó kis serege áthatva 
a kegyelet által, felhívást  intézett a közön-
séghez : Nem  szobrot akarunk,  csak egy 
szerény síremléket  annak,  a ki  valóban 
megérdemelte. 

A negyei Iröpjatási bizottság üléséről. 
Csíkszereda április 9. 

A bizottság ünnep barmadnapi gyűléséről, 
mely Mikó Bálint löispán ur elnöklete alatt tar-
tatott meg, nem sok feljegyezni  való akadt, 
mennyiben seni az előadói jelentések, sem a 
bizottság hatáskörébe utalt és napirendre kerüli 
tárgyak fonlosabb  mozzanatokat nem tartahnaz-
tak. Mindazonáltal a gyűlés folyamáról  megem-
lítjük a következőket. 

A gyűlés megnyitása után a megyei fő-
jegyző Lázá r Domokos bizottsági tag elha-
lálozását jelentette, javasolván, hogy helyének 
betöltése iránt tétessék intézkedés, emléke ped'g 
jegyzőkönyvileg örökittessék meg. 

A bizottság Lázár Domokos tag ellmlálo 
zását részvéttel vette Indomásul, s emlékét, jegy-
zökönyvében megörökíteni, helyének betöltésére 
pedig a törvényhatósági bisoltságnt felkérni 
határozta. 

Kereskedelemügyi miniszter urnák a ka-
zánvizsgálati és ipsríVlűgyeleti iigyek egyesilelt 
ellátására a kereskedelmi és iparkamarák terü-
leti beo-ztásával azonos ipái-felügyelői  kerületek 
alakításáról szóló rendelete tudomásul véletelt. 

Ugyancsak kereskedelmi miniszter urnák 
abbeli leirata vétetett tudomásul, Imgy a Kászon-
A!tiz községbe kért távírda hivatal felállítását 
egyelőre nem teljesíthette. Kijelentette azonban 
nevezett miniszter ur, miszerint gondja lesz arra, 
hogy a mint a pénzügyi viszonyok lehetővé te-
szik azon a környéken a távírda hálózat kibö 
vittessék,.a midőn a kászon allizi postahivatal-
nak távirdával leendő felszerelésére  nézve a tár-
gyalásokat újból folyamatba  fogja  lenni. 

Az alispán azon javaslata, hogy miután 
Szentdomokos község képviselői esi ülele az olt 
szervezendő segédjegyző és egyúttal anyakönyv 
vezető helyetles javadalmazására lOt) koronánál 
többet adni hajlandó n> m voli, ezen öss/.eg és 
a kormány állal kilátásba helyezett 400 korona, 
összesen tehát 500 korona javadalmazás mellett 
az állás betöltésére pályázat lenne hirdetendő, 
a bizottság által elfogadtatott  s a pályázathir-
detés elrendeltetett. 

Kászon-ujfalvi  Kósa Jánosnak a községi 
virilis képviselők névjegyzékébe való felvételét 
elrendeld alispáni halározat megváltoztatott, 
kélelmes ebbeli kérésével Ill-ad íoknlag elit-
tasi Itatott. 

Békáéi Mórán György mezörendőri kihágás 
ügyben hozott marasztaló szolgabírói hálározat 
ellen fellebbezvén,  aniiHk hely adatott s a halá-
rozat feloldásával  a járási tüszolgabiró ujabb 
kihallgatás és szabályszerű ítélet hozatalára 
ntasiltatoll. 

Merzft  Tódor és Pajdos Spiridon békási 
lakósok mezörendőri kihágás miatt kiszabon 
10—10 korona bírság ellen beadott fellebbezé-
sükkel elulRsitlaltak. 

A kászon-impér—jakabfalvi,  a kozmás— 
tusnádi, a szentmárton—szentsimoni, valamint a 
kézdi-vásárhely—szentkirály—s zereda — mind-
szent—szenlmái toni utak felmérése  és kilótnéier 
s hektométer oszlopokkal való ellátása kimon-
datott. 

A kir. pénzügyigazgató javaslata lolylán 
Borszéken 116 korona 23 fillér,  Vártlol falván 
21 koroua, Szenlléleki-n 90 korona, Csik-Szeul-
miklóson 250 korona, Mindszenten 90 korona, 
Csatószegen 208 korona felhajt  hallan adóliát-
rálék töröltetett. 

Nyomorra nyomor. 
Csaknem mindenki előtt ismeretes Csik-

Balánbánya lakosságának Ínséges sorBa. Már hut 
éve, hogy e telepen a munka teljesen szünetel 
s u Bzegény munkás nép hol egyik, hol másik 
fiirésziiyárnál  keresi a maga és családja számára 
a mindennapi kenyeret. 

A bánya bukásakor a jobb módunk mind 
elköltöztek I'etrozsény, Luppony. Aninosza, Vajda-
Huuyad, Koukordia, Borszék s más bányaságokra, 
csuk a szegényebb sorsnak, és tizok maradtuk 
vissza, kiknek annyi birtokuk van. hogy annak 
jövedelméből, ugy a hogy fenntudják  magukat 
tartani. A szegényebb sorsnak között ott látjuk 
az elaggott nyugdíjas munkásokat kik 3 — -I frt 
havi csekély nyugdijukat eiiy néhány kaszáló kert 
és a ltevenilikii havas haszonbér jövedelméből 
kapják. K Ilcveiidiku havas közvetlen n bánya 
telep nyugati részén teriil el, s a lakosság álla 
taitól somnii kert úllal nincs megvédelmezve. A 
mult évi bérlő a lukosságnak semmi kellemetlen 
si'gct nem okozott, ez azonban a bérletet uem 
tartotta ineg és uz utáni évekre a linvas minden fel-
tétel nélkül, sznbad kézből, igen potom áron, oly 
haszon bérlőnek lelt kiadva, kinek már elóleues 
lonyegelódzÓKei a szegény nyomorral küzdő népei 
aggodalommal tiiltiik el. A mint híresztelik a Ce 
inentáeziót vagyis Cemenn ízet, (mely a vasat 
rézzé vAltozlulja) ki akarják haszonbérelni, do ez 
is a bán)át megvenni szándékozóknak igen nagy 
kárára volna, inert épen ez azon jövedelmi forrás 
a mi költés mellett igen szép jövedelmet biztosit. 
A multukban u bánya bukását a bánya hivatal 
nokok közötti a meghasonlás idézte elő. jelenben 
is ez tartja lenn a nyomort, s ha ez a titkos 
féreg  ki nem irtodik oniinn jövőre nézve is ve 
szélyessé vájlinlik, Azonban tiszteletiéi kell meg 
említenem u jeleni albirói és bányu gondnokot 
tkts Hancsiiin Szilveszter urat ki a nép nyonio 
rút szivén hordva mindent tncgtoszcn, liogy a 
félre  húzok szabály ellenes határozatait az ille 
tékes helyen megsemmisítéssé, s nz igazságot ér-
vényre emelje, -ló lesz ba a feleotes  közegek az 
e féle  rendellenes dolgokra becses figyelmiikel 
kiterjesztik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halá lozások . Klőkelő társadalmunk-

nak egyik köztiszteletben állott tagja. ki a köz-
élet különböző mozzanataiban is tevékeny részt 
vett s a ki gazdaságának mintaszerű vezeté-
séről is ismeretes volt: csik-taploezai I.ázar 
Domokos földbirtokos,  törvényhatósági és köz-
igazgatási bizottsági tag, a megyei gazdasági 
egyesület alelnöke stb. folyó  hó H-án hosszas 
szenvedés után megszűnt élni. A mélyen meg-
szomorodott család következő gyászjelentést 
adta ki: 

Csik-taplorz.ai üzv. l.ázár Doniokosné -- léi:z-
fulvi  'í vál tás líerta a maga és gyermekei: Miklós és 
.Mariska; valamint lez elhunyt t esi vérei: nagyvá-
radi üzv. Horváth Mihályné és esalá.ljn: — esiktnp-
loi-zai Lázár Dénes özvegyi, br. Wildlmrg ltiz.il cs 
i-snlátljii: úgyszintén saját testvérei; lécz.fulvi  (iyár-
fás  László, ponori l'onoiy Sándorné. léez.falvi  (íyár-
íás Lajos és családjai: léczfalvi  (ivárlás Kinnui: — 
valamint a nagykiterjedésű közeli és távoli rokonok 
nevében megtört szívvel tudatja, hogv örökre feled-
betlen jó férje,  a végtelenül gyöngéd apa. jó testvér, 
iiagyliálya. sógor é; rokon i-sik-laploezai l.ázár llo-
lliokos Íöldbií tokos, törvényhatósági bizottsági tag 
st ti. ületének lil-ik. boldog házasságának :ll-ik évében 
hosszas szenvedés és a halotti Szentségek áhítatos 
íelvélele után folyó  hó S-án reggeli 4 órakor meg-
szűnt élni. A megboldogult földi  részei folyó  évi 
április lll-én d u. :i órakor fognak  u templom keri-

16. szám. 

tésben övéi mellé örök nyugalomra elhelyeztetni, 
lelkéért pedig az. engesztelő Szentmise nldozat folyő 
hó 11-dn délelőtt 10 órakor fog  o taploczai Szentegy-
házban az. Egek Urának bemutattatnl. Béke lebegjen 
porai felett!  Csik-Toplocza, 1901. április 8. 

A megboldogult halála feletti  részvét a 
temetés alkalmával impozáns kifejezést  nyert. 
A Mikó, Lázár, Sándor ós Gyárfás  családok, 
mint közelebbi rokonokon kívül a Szeredában 
székelő összes hatóságok tagjai, honvédség, 
csendőrség képviselői, az ipartestület zászló 
alatt a vidéki intelligencziából igen sokan és 
a község lakosságának nagyobb része jelent 
meg a temetésen. A szebbnél-szebb koszorúk 
halmazát külön kocsi szállította a négy lovas 
gyászkocsi elótt a temetőbe. A temetési szer-
tartást Murányi Kálmán felcsiki  kerületi fóes-
peres végezte, Knssay Lajos Szentpéter-egy-
liázmegyei, Bálint Lajos csatószegi plébánosok 
és Kórössy Géza helybeli expozitus lelkész 
segédlete mellett. 

A csíkszeredai takarékpénztár, melynek 
Lázár Domokos elnöke volt, a megboldogult 
özvegyéhez a következő részvét iratot intézte : 

Méltóságos  asszony ! 
Azon mérhetetlen veszteség, mely Méltó-

ságod és szeretett gyermekeinek szivét, az 
áldott lelkii jó férj  és gondos édes apa elha-
lálozásával oly vigasztalanul sújtotta a csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság igaz-
gatóságát, tisztviselői karát, felügyelő  bizott-
ságát is mély gyászba borította. Mi elvesz-
tettük elnökünket, elvesztettük azon férfiút,  a 
ki 18 éven keresztül intézetünk élén állva, 
mindnyájunkat egy ösvényre vezetett, melyen 
szeretettel tanított meg a szünetet nem ismerő 
munkára s a megbecsülhetetlen humanizmusra 
s a kinek emlékét ép ezért hálás kegyelettel 
fogjuk  örökké megőrizni. Fogadja méltóságos 
asszony a csíkszeredai takarékpénztár részvény-
társaság igazgatósága, tisztviselői kara és fe-
lügyeli: bizottsága legmélyebb részvétének ki-
fejezését,  nielylyel maradtunk alázatos szolgái: 

Nagy  Imre  Dr. Fejér  Antal 
alelnök. ügyész-titkár. 

l'gyancsak folyó  hó 9-én helyezték örök-
nyugalom helyére Csik-Szentmártönon Földes 
liéla kir. aljárásbirónak hűlt tetemeit, kit a 
lapunk mult számában sajnálattal jelzett szél-
hűdés férfikora  delén, 3:2 éves korában fosztott 
meg az élettől. Temetésén testületileg vett 
részt, a csíkszeredai kir. törvényszék, valamint 
az itteni és szent-mártoni kir. járásbíróság, 
mely utóbbi diszes koszorút is helyezett a korán 
elhunyt kartárs koporsójára. 

— Ózv. Mihály Józsefné  szül Deák Kata-
lin, birtokosnő folyó  hó ló-én este 10 órakor 
életének 80-ik, özvegységének 9-ik évében, 
hosszas szenvedés és a haldoklók szentségei-
nek felvétele  után végelgyengülés következ-
tében Csik-Szépvizen elhunyt. Hült tetemeit f. 
hó 18-án délelőtt 10 órakor fogják  átadni az 
anyaföldiiek  a esik-szépvizi közös temetőben. 

— K á n t o r vá la sz ta s . Csik-Kozmáson 
a kántor választás ünnep másod napján ejte-
tett meg, melyen — a mint hírlik — nem 
hiányzott a nézet különbségből származott ve-
rekedés is. ámbár arra kevés ok lehetett, mi-
vel a három közül két jelölt vissza lépett és 
Kalló Károly szent-imrei kántor-tanító egyhan-
gúlag választatott meg. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Előadás a zsögödi templom javára. 

A Csíkszereda- és zsögödi Oltáregyesület, 
melynek eredményes működését a csíkszeredai 
róm. kath. templom feldíszítése,  a vallásos élet 
élénkítése s ezekből kifolyólag  morális állapo-
tanik kellő színvonalra való emelése tekinte-
téből nemcsak elismerjük, hanem azért itt a 
nyilvánosság előtt legőszintébb köszönetünket 
fejezzük  ki, folyó  hó 8-án a zsögödi templom 
feldíszítése  javára ismét egy sikerült estélyt 
rendezett. 

Sikerültnek mondjuk ezen estélyt nem-
csak azon szép anyagi eredményért, mely a 
kitUzött szent czél elérését nagy valószínűség-
gel megközelíthetővé teszi, hanem különösen 
azért a fáradságos,  kemény és nagybuzgóságra 
valld munkáért, melyet az oltáregyesület bi-
zottsága és az előadás rendezői olyan kiváló 
szorgalommal kifejtettek. 

Ha volt valami olyan dolog, a mi a kö-
zönség türelmét kifárasztotta,  ezt koránt sem 
a rendezőségnek, hanem azon véletlenség foly-
tán származott akadályoknak tudjuk be, melyek 
e sokat ígérő estély elő gördültek. 

Az estély iránt igen nagy érdeklődés mu-
tatkozott, a mit különösen igazol az a nagy-
számú és díszes közönség, mely ezen alkalomra 
.Csillag* vendéglő nagytermében összegyűlt. 

A rendesőség egyik kiváló érdemét ké-
pen azon udvarias eljárás, hogy a .Királyok 

erényét" a pontosságot szem elótt tartva, a 
műsor elsó pontjának, az .Egyetlen leány" 
czimü egy felvonásos  vígjátéknak előállásához a 
meghívóban jelzett időben, pont 8 órakor hozzá 
fogatott. 

Gr. Fredró Sándor ezen tartalmára nézve 
egy kicsit hihetetlen, de mindenesetre mulat-
ságos vígjátékát közönségünk nagyobb része 
isineri, épen azért annak ismertetésébe e he-
lyen nem bocsájtkozunk hanem csak a szerep-
lők méltatására terjeszkedünk ki. 

Megengednek a tisztelt férfi  szereplók, 
kezdjük a hölgyeken: 

Gomojtó Mátyás, mint alább méltányolni 
is fogjuk,  feltétlenül  ügyes ember, de ne vegye 
rossz néven, ha állítjuk, hogy egyáltalában nem 
sajnálkozhatik a megcsappant hozományon, mi-
kor olyan kedves, ügyes, csinos feleséget  kapott, 
mint a milyent Szathmári Sárika kisasszony 
mutatott be Agatha szerepében. Nem is kellene 
az embernek podoliai nagybiktokosnak lenni 
és a hozományra sem kellene tipelni, ha olyan 
menynsszony van kilátásban, mint a milyent 
Szathmári Sárika kisasszony ábrázolt. 

A dühös Uatatinszky Kázmér pedig ne 
legyen dühös, igazán nincs reá semmi oka, ha 
másként a természete nem hozza magával, 
mert Geczó Rózsika (Lujza) valóban kiválóan 
kedves alakot mutatott be és nem csak a fér-
jének, hanem az egész közönségnek tetszését 
kiérdemelte. 

Nem csinált rossz pártit Auguszt ur sem, 
ki a harmadik leányt, Paulinát jegyezte el. 
Nem, mert Paulinát Csiszér Gizella kisasszony 
mutatta be, olyan bájosan és olyan ügyesen, 

hogy a férj  vadász Kzumhalinszky ur, pillanatig 
se lehetett kétségben a felöl,  hogy Auguszt ur, 
kedves leányát el ne venné. 

Kiváló izlésü férfiú  lehetett Henrik ur is, 
ki bájos isin 'retlenjét, Kamilla kisasszonyt, az 
egyetlen leányt, a sok örökös felfedezése  után 
is eljegyezte. Kamillát, az erdeilakban elrej-
tett kedves amazont Nagy Miczike személye-
sítette, olyan szépen, olyan ügyesen, hogy az 
egy gyakorlott művésznőnek is előnyére vált 
volna. A csinos kosztüm, a kedves megjelenés, 
a művészi és élénk játék, méltán kiérdemelték 
azon sok tapsot, nielylyel a közönség a kisasz-
szony szereplését honorálta. 

A kis I'epike, kinek czipöin még az is-
kola pora fehérlik,  igen ügyes és kedves be-
mutatóra talált Nagy Irénke kisasszonyban, a 
kinek szintén sok tapssal adózott a közönség. 

Dr. Halló István, ugy is mint az egyetlen 
leány apja és ugy is mint az prccziz és össze-
vágó előadás rendezője, igazán nagyon lekö-
telezte nemcsak a rendezőséget, hanem a kö-
zönséget is. 

Dávid Ignácz (Gomojtó) és Veress Árpád 
Katatinszky) talpra esetten játszottak. 

Ugyanezt mondhatjuk Tauber Józsefről 
(Auguszt) és Nagy Lorándról (Henrik) is. 

Ne vegye rossz nevén Boldizsár, az öreg 
szolga, hogy az utolsó helyen soroljuk fel.  Ne, 
még pedig azért, mert Száva József,  a ki be-
mutatta, olyan alakot produkált, hogy annál 
különbet még az igazi Boldizsár sem produ-
kálhatott volna. Az elismerésből neki is bőven 
kijutott. 

Ezek után talán felesleges  is említeni, 
liogy az egész előadás pompásan sikerült, a 
közönség minden jelenet alatt kitűnően mulatót. 

A második pont alatt Darvas Béla adott 
elő néhány kupiét, melyek közül különösen 
azok keltettek általános derültséget, melyek 
a helyi viszonyokra és körülményekre vonat-
koztak. Darvas Béla ez alkalommal is a tőle 
már megszokott jóizü humorral teljesítette fel-
adatát és a közönség elismerése nem is ma-
radt el. 

Ezután élőujságot produkáltak „Szeczesz-
szió Csikországban" czim alatt. 

Hogy miért nevezték cl ezt Szeczeszszió-
nak azt igazán nem tudjuk. Lehet, liogy talán 
azért, hogy egy iskolás leánykának olyan sze-
repet adtak a szájába, a milyen hozzá semmikép 
sein illet. Megtörténhetik, hogy mi nem értünk 
eliez a dologhoz, de még sem tartózkodunk 
kimondani, liogy a „Szeczeszszió'-t nein tart-
juk helyesnek bevinni az iskolába. 

Az újság, melyet 20 erős fillérért  nyom-
tatásban is meglehetett szerezni, igen ügyesen 
és élénken volt szerkesztve, azonban kár volt 
az, hogy azon egyének, kik az egyes czikkek 
előadására vállalkoztak, az utolsó pillanatban 
visszaléptek. 

A tartalmas műsort dr. Nagy Jenő szép 
és kellemes fuvola  játéka zárta. 

Előadás után táncz következett. 
Mikor az estély minden oldalú BÍkerét 

konstatáljuk, egyben a közönség nevében kö-
szönetet mondunk a derék rendezőségnek, mely 
eddig szerzett érdemeinek koszorúját egy ujabb 
csokorral gyarapította. 
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Eljegyzések. Hozó János szentegyházas 
oláhfalvi  tanitó eljegyezte Lanczky Emmát Szent-
Kereszthányáról. 

— Baktsy Ferencz folyó  hó 14-én elje-
gyezte csíkszeredai özv. Barta Károlvné ked-
ves leányát, Károlinát. 

— Segódjegyző választás. Bélbor köz-
ségben a segédjegyző és egyúttal anyakönyv-
vezetői állás, választás utján a napokban töl-
tetett be. Két egyén pályázott azon állásra; 
Filipeszku Gábor és Silló Balázs. Nagy több-
séggel Filipeszku lett megválasztva. 

— Húsvét. A feltámadás  és halhatat-
lanság szent ünnepét igen szép tavaszi idó 
mellett városunkban is a lehető dísszel Ünne-
pelték meg. Szombaton délután fél  C órakor 
történt a helybeli róm. kath. templomban a tá-
madási szertartás. A körmeneten szép számú 
közönség vett részt és a templomot is zsúfo-
lásig megtöltötték. Onnep első, második és har-
madik napján a templomokat nagy számban 
keresték föl. 

— Április U. Az 1848. évi alkotmányos 
törvények szentesítésének a törvényhozás által 
nemzeti ünneppé tett évfordulóját  a középüle-
teken kitűzött nemzeti szinti zászlók tették vá-
rosunkban emlékezetessé. A plébániáim temp-
lomban d. e. 9 órakor hálaadó isteni tisztelet 
tartatott, melyen a női nemből igen sokan 
vettek részt, s bár a közigazgatási tisztikar az 
alispán vezetése alatt az isteni tiszteleten szin-
tén részt kívánt venni, annak C9ak végére ér-
kezhetett meg, mivel nem volt kellőleg tájé-
kozva az isteni tisztelet megtartásának idejéről. 

C s i k - S o m l y ó n a gyakorló iskola nö-
vendékei ünnepélyes ének és szavalatokkal 
adóztak a nap emlékének, melyen Karácsony 
József  igazgató alkalmi szép beszédben ma-
gyarázta meg a nap jelentőségét a kis fiuknak. 

— Püspöki bérma — körút. Gróf 
Majláth Gusztáv püspök ur megszakítva volt 
bérma körútját vármegyénk gyergyói részeiben 
az eddigi megállapodás szerint folyó  hó 28-án 
fogja  megkezdeni. Április hó 28-án ugyanis 
Ó-Topliczáról Borszékbe érkezik s 30-án ugyan-
ott bérmál. Másnap utazik Bélborba s másodi-
kán ott, 3-án Tölgyesben, 5-én Békásban, 7. és 
8-án Ditróban, 9. és 10-én Remetén, 11. és 12-én 
Szárbegyen, 13. és 14-én Gyergyó-Szent-Mik-
lóson, 16. és 17-én Alfaluban,  18. és 19-én 
Csomafalván,  20. és 21-én Gyergyó-Ujfaluban, 
22-én Kílyénfalván,  23-án Tekerőpatakon végzi 
a bérmálást, honnan 24-én a piinkösti nagy 
búcsúra Csík-Somlyóra utazik. 

— Ápr i l i s i hó . A természetben is gyak-
ran vannak ugrások, valamiképpen néha a tu-
dós embernek is van ostoba fia.  Nagy melegre 
sokszor hirtelen hideg, vagy dermesztő Bzél 
következik be, a mi a napokban is megtörtént, 
lévén szombaton langyos tavaszi idó, másnapra 
azaz Tiburczius napjára pedig hideg szeles eső 
állván be, estére havazásba ment át s fehér 
lepellel borított be erdót-mezót az emberi ke-
dély hangulat depressziójára. Egyébkint nálunk 
a nép vélelme szerint Tiburczius napja a tél-
határkövét szokta képezni. Ritka év, hogy itt 
az előtt az apró lábasjoszág fúbe  haraphasson. 
Sokszor tart be a tél a jelzett napig s néha 
a gazdálkodó embernek kárt is okoz. A p...falvi 
ember eme napon hányta volt fel  ételért bőgő 
juhait a padlásra, hogy bebizonyítsa nekik, mi-
szerint nincs miből éhségüket csillapítsa, minek 
következése a juhok elpusztulása volt. A mos-
tani hó azonban ilyesféle  knlamitást nem okoz-
hatott, mert már másnap azaz hétfőn  a felhók 
közül előtört napsugár pocsékká és Bárrá vál-
toztatta a fehér  leplet s a mezők és rétek vi-
ruló színét vissza adta. 

— Uránia városunkban. Bitka műélve-
zetben részesül f.  hó 30 án este közönségünk. Ko-
lozsváry József  a berlini, bécsi és budapesti Uránia 
sziuházak mintájára berendezett Uránia szinti, 
igazg. a Csillagvendéglő nagytermében az irt 
napon este 8 órakor kezdődőleg tudományos 
előadást tart villamvilágitással vetített színes 
nagy képekkel. A műsor rendkívül érdekes és 
vonzó a tekintettel arra, hogy csakis egy előadás 
len — az érdeklődés méltán nagy. At első 
bárom sor Olőbely már tegnap le volt foglalva, 
de a távolábbi helyek a szemlélőre még sokkal 
kedvezőbbek. Szünetek alatt Miczi Miska játszik. 
Ajánljnk közfigyelembe  a ritka élvezetet nynjtó 
előadást. Jegyek ma délig kiadóhivatalunkban, 
este pedig a pénztárnál válthatók. 

— As Erdélyi Kárpát Egyesület 
kérelme. EgyesiileiUnk illetékes helyről jött 
felkérés  következtében a székelység közgaz-
dasági érdekeinek megbeszélése czéljából Ko-
lozsvárt egy székely kongresszust óhajt ren-
dezni. Mielőtt azonban a kongresszus tárgy-
sorozatát, ügyrendjét stb. összeállítanák, meg-
hallgatni kivágjuk mindazokat a hatóságokat, 
testületeket és mis illetékes egyéneket, helyes-
lik-e a kongresszus megtartása eszméjét, haj-
landók-e abban résztvenni s esetleg minőkér-
dést tartanának szükségesnek a kongresszuson 
tárgyaltatni. Ez okból hazafias  tisztelettel föl-
kéljük, szíveskedjék a fentiekre  nézve szíves 
véleményét velünk mielőbb közölni, hogy an-
nak értelmében készíthessük elő ezt a nagy-
fontosságú  összejövetelt Kolozsvár 1901. áp-
rilis 10. Honfiúi  Üdvözlettel Br. Feilitzsch Art-
hur oraz. képv. elnök. Radnóti Dezső főtitkár. 

Síremléket Köllő Miklósnak. Nem 
szobrot akarunk, csak egy szerény síremléket 
annak a porai főié,  a ki azt valóban' megér-
demelte. Csik-csatószegi KÖlló Miklós szobrász, 
a segesvári „Petőfi  szobor", a marosvásárhelyi 
.Kossuth szobor" és számos miinek alkotója 
már közel egy éve pihen a székesfőváros  által 
adot díszsírhelyen a kerepesi temetőben. Kis 
nemzet vagyunk, keveset tehetünk, de érdemes 
nagyjainkról megemlékezni erkölcsi kötelesség. 
A székesfővárosban  lakó székely ifjúság  moz-
galmat indított a Ivölló síremlék ügyében és 
a lelkesedés meglepő eredményt mutat. Kiss 
György szobrász, mint Köllő lelki barátja tel-
jesen dijtalanul ajánlotta elkészíteni a síremlék 
mintázatát. Balázs István, Fejér János és Urn-
ner Antal kószobrának, mint Köllő tanítványai, 
barátai, teljesen dijtalanul ajánlották lei a sír-
emlék munkálatait. Most csak az anyag be-
szerzése van hátra. A síremlék bizottság mely-
nek- élén Zala György és Kiss György művé-
szek állanak adakozásra kéri lei a m. t. kö-
zönséget. hogy hivatásának eleget tehessen. 
Köllő Miklósnak érdeméhez méltó síremléket 
állíthasson. Gyűjtő iveket az érdeklődőknek 
készséggel küldi: I'éterfy  Tamás Budapest 
(Köztelek). 

— T a n í t ó i gyűlés . A csíki róni. kath. 
tanító-egyesület felcsiki  fiókkörének  folyó  évi 
május hó 7-én Csik-Baláiibányán az isk:>la helyi-
ségben tartandó rendes tavaszi gyűlésére az 
igen tisztelt tag urakat és érdeklődő tanügy-
barátokat, tisztelettel meghívjuk. Tárgy : 1. Dél-
előtt 9 órakor szentmise hallgatás. 2. lü órakor 
kezdődőleg gyakorlati tauitást tart Bakó Tamás 
kántortanító az V-ik osztályban a természet raz j 
ból. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mnit gyiilés jegyzö-
könyvének felolvasása  6. Elnöki előterjesztések, 
ti. Felolvas: Pálosy Géza madarasi tanitó. 7. 
Szaval: Kristó Domokos szentmihályi tanitó. 8. 
Az alakítandó méhész egylet alapszacály terve-
zetének előterjesztése. 9. A gyűlés elölt 34 órá-
val bejelentett indítványok tárgyalása. In. A 
jövő gyűlés helyének és tárgysorozatának meg 
állapítása. 11. A tanítás zártkörű bírálata. Föl-
kérjük a tag urakat, hogy a róm. kath. lauilói 
segély a.'ap valamint a rendes tagdíjakat, aki 
még be nem fizette,  magával hozni szíveskedjék. 
Csikszentdomokos, l'JOl. április 14-én. Ráduly 
Benjamin elnök. Császár Donát jegyző. 

— Az Oltáregyesületnek f.  hó S-án 
lefolyt  estélyéról a következőkben számolha-
tunk be. Összes bevétel volt :!52 korona. Ki-
adás 177 korona 84 fillér.  Tiszta jövedelem 
174 korona l(i fillér.  Feliilfizettek  Demény Iiela 
8 k„ Madár Imre, Pál Gábor Csík-Somlyóról 
4—4 k., Körmendi Imre, Szukolai István 2—2 k., 
Páris Frigyesné 1 k. 80 f.,  Kassai hajós I k. 
40 f.,  Minier Albert, Dresznáiult Viktor, l.ux 
Sándor, Keresztes Antal 1—1 kor. 20 20 f„ 
Csiszér Károlyné, Lconhárdt, Csiszér József. 
Bándi Vazul Brassóból 1 — 1 k„ Csiszér Kán-
dorné üO f.,  Sprencz Hugó. Csibi Péter 411 - 40 f.. 
N. N., Jakab József,  Mihály I.ajos, Kltes Zol-
tán, N. N. 20—20 fillér.  Feliillizetö azonkívül 
Dreaznádt Viktor ur abban is, hogy a 2 i/.beii 
kinyomtatott 700 drb meghívót ingyen készí-
tette az egyesület részére. A szent czél érde-
kében kifejtett  áldozatkészségükért fogadják 
az egyesület hálás köszönetét, nemcsak a l'e-
lüllizetók, de a szereplók s mindazok, kik az 
est sikeréhez jóakaratukig hozzájárulni szíve-
sek voltak. Isten áldása lesz ezért jutalmuk ! 

— Főtárgyai ások a csíkszeredai kir. 
törvényszéknél. l'JOl. évi április hó l!)-én. 
977/001. bfsz.  Ferencz István : okirathamitáséit. 
1066/901. bfsz.  Bokor Gábor: lopás bűntettéért. 
1067/901. bfsz.  Ferencz Albert és 3 társa: s. 
testi sértésért. 1397/901. bfsz.  Tankó Antal 
Pista (Péteré) lopás bűntettéért. 1434/901. bfsz. 
Antal Ádám (Lajosé) gondall. ok. s. testi sértés 
és hamis tanuzásra bírásért. 

— Uj magyar állampolgár. A belügy-
miniszter Gyergyó-Bélborlmn tartózkodó Smi-
lovics Iczig által a magyarállam kötelékébe 
kért fölvételt  a honpolgári eskü bevétele mel-
lett engedélyezte. 

— Földadó kataszteri munkálatok. 
Csík-Madaras, Szenttamás, Vasláb és Kilyén-
fnlva  községek határán a tagositási, illetve 
birtok rendezési eljárások befejeztével  a föld-
adó kataszter kiigazítása ez évben kezdetét 
veszi. A vonatkozó helyszíni müveletek végre-
hajtására a kolozsvári kataszteri igazgatóság 
Mihály Pál becslóbiztost küldötte ki. 

— Tüzesetek. A húsvéti ünnepek alkal-
mából két helyen történt tüzeset, Csik-Szeut-
Imrén húsvét napján a Sándor István szalma-
kazalát gyújtotta meg ismeretlen tettes, a mi 
teljesen leégett. Csik-Várdotfalván  ünnep har-
mad napján délelőtt 11 órakor okozott nagy 
riadalmat az Orbán János csendőr csűrének 
meggyulása, mely vélem szerint kis gyerme-
kek gyufávali  játszásának volt a szüleménye. 
A vidékről összesereglett sok gyónó a szerzet 
nagy templomában éppen az áldozáshoz járult, 
midőn a tüzeset miatti riadalom támadt s egy 
perez alatt a templom üresen maradt, ugy az 
áldozó, mint nem áldozó nép hanyat-hoinlok 
rohant a gyulás helyére s bár az égő csűrt 
megmenteni már nem lehetett, de sikerült a 
tüzet lokalizálni s a további szerencsétlenség-
nek elejét venni. A leégett csűr biztosítva volt. 

— M u n k á s ke resés . Ugrón Zoltán fiat-
falvi  (Udvarhelynicgye) szeszgyára és miimal-
mába 20-2.") felnőtt  munkás kerestetik, kik-
nek foglalkoztatásuk  május lá-től október lö-ig 
tart. Jelentkezés esetén a bér egyezségileg fog 
mcgállnpittatni. 

Szeczeszszió Cs ikországban . A 
Húsvét második napján tartott oltáiTgyesiileti 
estélyen ilyen cziinen szerkesztett újság még 
megmaradt példányai kaphatók Gyürgyjakab 
Márton utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedésében. 

Uj kávéház . A jövő hó l-én nyitja meg 
Jakab (hlijn uj kávéházát az il'j. Gál András 
házában (llary-lelc ház). A rendelkezésre álló 
szép és téres helyiségek, az elegáns berende-
zés, a kitűnő ételek- és italokért előre látha-
tólag sok vendég fogja  felkeresni  az uj mulató 
helyet. 

A hűbéri rendszer. Az egyes lörtém-ti kor-
szakok lái sadaImának képe az l l - ú r b ó l c sak töre-
dékesen mara.lt ránk. Isiii.-i jiik l-l.,yptoninnk. Cörög-
nrszágnak. Kómának ral iszid-at ártó a risztiikrae/.iájál. 
de na—y iibh nemzeti vagy épen e-ész löld részen el-
terje.ll társadalmi sz-rvezet I e | nem I alálkiizunk egész 
a Középkorig. A liiiljé; isé-uek az.uil'an egész ri-nd-
sz'Te! vilaL-osan ismerjük. A nemesek és nem ne-
mesek, :, földbirtokosuk  és szegények különbségén 
alapull ez is. ile sokat lejl,,.!.".n az* Ó-kurh'i/. képest 
és i• Iőkészi 11 iji' I'.II az újkori ál alakulás,iknak. A nem 
nemes jobbágya Ion az urnák. a kis,-hl, nemesek 
1-s.iporli.siillak a I..I1I1 inak k.'iriil, a kilel jószágot 
10-adlak , 1 li.isz.mélv. •/.••In-, a l»or a királytól ' is . 
Ennek fejében  II liiilréres hüsé-.-skiil |,.|| ,,raiiuk. a 
kii minden vállalatában segíteni tartozott. Kardot, 
dárdát. vagy lobogót ka|i..ll a hűbéres hühéror. ' i lól 
az inveitsiil*ita iilk.-ilnuit.il, fegyvert.  a melvivel urát 
védeni tart'.z.Itt. \ ad és ny es volt - z a Kor, de 
ragyogó és In is i. I -pélvek. lovagi lurnák és bábn-
I lik. lel lék az élet liiszelét. pert is lialvzez.al in-
tézték el. ist .nit édel párhajt vivl.ik s a legvozöll tél 
el veszt et I e |H".rél. A Irilié. ren, l-zenvl szorosan flsz-
szetorrl ]• 1V:.l'-.'il'. K/ a haiv/.ok virága. a barez 
es a bajvívás miivészele. l.ovag esak nemes sziilok 
gyermeke lelieleit. A lin gvei-iie-kei hét éves korában 
elvitték a háztól valamely kit iiM<> lovag udvarába, 
hogy annak erényeit eltanulja, l-l éves koráig tuiul 
apród kísérte a vár urál és asszonyai vadászainkra 
és növeli.- erejét és ügyességél. .Mini inas is szol-
gálta urát. A lantllási 'évek elteltével, 1 8 - 2 0 éves 
korában [1 Ivellé-k a lovagik rendjébe. Testi lelki 
tisztaságának jeleid illegi ürdöl I. megáldozott s fehérbe 
öltözve. kél lovai; közi az oltárhoz lépett. Mise mán 
a pap Iriogáldnl 1 a kardját és a lova;-, kinek udvará-
ban szolgált, kardjával vállára ütött. e szavakkal: 
-Lovaggá a val lak az Atyának, l-'i unak és S/enl lélek-
nek ie-\é-hen." ILTV roi r! össze az egyházzal a Közép-
kor e lenyes inleziiiéiive, iie-lynd egy egész, nagy 
l >>i l éni I i korszak n y i t . - nevét és melyről ma is a 
legszebb romáuezok szédnak. mely vezetéi eleme volt 
li'ilih emberöltőnek s ideálja a személyes hál iirságno 
alapuhi liareziiak. A linagi szeri-lem bájos képei lilil-
nidlak ránk szép ha I ládák li.ni. latin-
jául annak. Iiouv a lu-lu'-z. erós várak I l i . 1 . k . i r a l a i 
közöli is költői szivek éltek, fsaklioirv  • zeko.-k éleink 
is kídluiM, viilt és közelebb állói: . -ész éi-zésik ,.á-
jáh.-.z. Akkui- éllek az.ik a mesés lelkii lei liak. a k i k 
esak eeysz.-i- szerettek, .le örökre szeretlek, szivük 
fülön  ni-izlék 1-iry l,.'.|e-v kis szala-iál l.ivairi sziniikiil. 
A li»vai..-iiklid inund szép l ön l ,'-ne: ekei a Nai.'V Képes 
\ iláal-.rlénel kötete. nn-Mml im.-l jeleni a 
ll'.l. és Imi. Iiiíi-I. Az e-ész i'ia^V m i köt el h,,f  fő-
állani, szerkeszt..je dr. Mal-eza[' Henrik akadétnikus. 
'•̂ Vetetni lani'ii-: az kötet a kiliiiei lullll liirtéuet-
i re. iii . Mik:. Sáu.Inr li la. K-y kiite: :,; a diszk..1 éshen 
Ili kin-., ka phal éi l.izei -nki'-nt (a hillill.) és havi rész-
lelli/elesn- is 1; i • I é.-Il's a a 1 I lá I. líévai Testvérek 
11-iid. Int. I.észvén \ I ársasá-nál . líielapes.. VIII.. 
í lb.i-in 1-s sz. 

Figyelmeztetjük ezeuie-l t nlva-óiukat a la-
punk in.ii sz:imal'an in- - je leni líihari Kde-léle osz-
tály sorsjái ék hirdelésre. 

A „Zenélő Magyarország" zongora és zene-
miil'olyi'iirat .ij.rilis lö-iki S-ik liiz- ie i -en érd.-kes 
I art aloiiuual jeh-ul .in--. A luinden ÍM kedvelt zene. 
inufolyúirat  e száma tartalniazza következő dara-
bokat I. Len-vei Miskál.'d Temeloheii áslak e - y 
sirt ü.s Sárns (íynlátéd .. .M e-mondl a in -alauilnuil-
nak - 2 nuiey ar dall. III. Si.usa l-'iilöp ,Krep>li-niarscli-
..Sárok é-s csillagok" ezinni hiruevesauierikai iiululiiját. 
IV. llairdan Kjeni l í ..Tavaszi dal" salomlarabjál . 
.Minden száma hasonló irazdn- lartalommal jelenik 
tne- a ,.Zenélő Ma^yarorszá- --oak. r.veiikiiil "24 liizef. 
iniielen fiiz.el  III - III oldal liao-jei:y tarlahunniul u 
h-iijiddiau lile—vá I iis/.ti)! t kiváló sikerii ujtb.nisá-okhól 
összeállítva, 24-J oldal t a r t a lomén 12 korona, félévre 
l'J fiiz.el  1211 uldal larlaloinért Ii korona és ne-yed-
évenkinl Ii fiizeiért  Ii Unronu az ára . I-dólizellietui 
az l'.KIl. évi VIII. évfolyamra  a .Zenélő Ma-yaror-
szá-" (lylökner Kde) /.eueiniikiadóhivaluláhan, líoda-
pesl Vi. Cseu-ery-iiu-za UJ a. honnan ine-isinerésre 
mutál váliy füzelel  lill fillér  beküldése ellenében 
küldenek. 

A triesti általános biztositó-társaBág (Assi-
euraziinii (ienerali) f.  évi április liéi | -én tartol l li*J-ik 
köz.i;viiléséll lerjeíztett i k he az I'.IIHI. évi uiérléí;ek. 
Az eb.Iliink fekvn  jelenlésl,,,! látjuk. Im-y az liMMK 
dee-zetuiier dl-én érvénylii-n voll él. tiiizlositási tuke 
összegek ,V2."i.Slll.s-j:i küroiui és !lll lillérl. u-tlek ki és 
nz évlolyamán bevell dijak 2*2.liSI 1.4:14 korona 1U lil-
lérre 11IL:'ak. Az életliizt.isiiási oszlálv dijliirtalékn 
lll.3lMl.4:il koroiiii Ml liIléirel I.'I4.0<KI7Í1I> korona :|<I 
lillérre emelkedett. A tiizhizlosiiási á-bíin a díjbevétel 
11.3.-17.81111.11X2 korona biztosítási össze- után 1S.I141 ,.'7."i 
korona liö lillér volt. uiihid 7.!I2:I.II74 korona 12 lillér 
viszont - Iiizl oslt ásta fotditlalolt  u -v . l io-v u lis/.tii-
dijbevélel 1U7IN.7II1 korona Ii3 lillérre ru-ol l , mely 
össze-höl Ii.il74.2.s7 korona mini. dijlartalék minden 
lelierlől inenfen  jóvii évre viteletl dijtio-llilék teliül 
a fiszlu  dijbevélél (tâ°/u-âl leszi ki. A jöv:t évekbi'ii 
esedékessé v;iló dijkölelezvények össze-e 77.3(111,4(>á 
korona 97 lillér. A szállitniányibizlosilási ái^hiin u 
díjbevétel kitett ti.411.1)07 korona 25 lillért, mely a 
viszont biztosítások levonása illán :l.:t0d.:U2 korona 
!l!) lillérre ru -o l l . ' t iszta dijak és karlartalék ezinléu 
2.721), ti77 korona 64 lillér helyeztetett tartulékbii. 
Károkért a társasáp llHHI-ban 28,<l3l.4li:t koroua 16 
lillért folyósított.  I-Jlihez liozzátulvu az előbbi évekbeu 
teljesitet t kárfizetéseket  a társaság alupitása óta károk 
fejében  üHH,B(J5.:t!U korona és Oti lillérnvi igen tekin-

I
télyi-% össze-et fizetett  ki. Ebből a kártérítési összeg-
ből hazánkra 12S.li44,IU."i.-,li korona csik, mely összeget 
a ll'u'.suság 18Ü.U20 káresetben ü'zutlo ki. A nyereség 

tartalékok közül, melyek összesen 13,754.978 koroua 
35 lillérre rngnak, különösen kiemclcndők; az alap-
szabály szerinti nveresé-lartalék, mely 5,260.000 ko-
ronát lesz ki, az ertékpapirok árfolyam-ingadozásira 
alakított tartalék, mely n 2,920.985 korona 12 fiUér 
kiilön tartalék, upy szintén az évi nyereségből kiha-
sított 4ÖH.Ü.IÍI korona 115 tillérrcl, 8,344.975 korona 35 
lillérre emeltetett fel  : továbbá felemlítendő  még a 
Itill.lHHI koronára rn-ó kétes követelések tartaléka. 
I.zeken kivül fennáll  ínég egy 500.000 koron&t kitevő 
kiilön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az élet-
biztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkené-
sét kiegyenlítse. A társaság összes tartalékjai és 
alapjai, melyek első rungu értékekben vannak el-
helyezve, az idei átutalások folytán  162,608.919 ko-
rona 18 lillérrő 173,458.461 korona 60 fillérre  emel-
kedtek. melyek következőképen vannak elhelyezve: 
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 30,741.187 ko-
rona 02 lillér 2. Klctbiztositási kötvényekre adott 
kölesönök lli.2Hii.10 korona 30 lillér. 3. Lctétcménye-
zett értékpapírokra adott kölcsönök 2,378.4ÍH) korona 
öli lillér. 4. Értékpapírok 110,351.705 korona 07 fillér. 
.->. Tún-za váltók 1,155.170 korona 32 fillér.  6. A rész-
vényesek biztesitotl adóslevelei 7.360.000 korona. 7. 
líankokiiál levő rendelkezésre álló követelések, kész-
pénz és az intézet követelései, a hitelezők követelé-
seinek levonásával 5,195.71)7 korona 7!l fillér,  összesen 
173.4.VS 451 korona liO lillér. Ezen értékekhői 4d millió 
korouu magyar ériékre esik. A mint a jelentésből 
látjuk, dr. Landi Vitális ur elhalálozása folytán  meg-
üresedett vezéri itkár helyettes állása Luzzatí Giobcrtt 
urral töltetett be. 

— Az OrsEÓgos Eötvös bicottség végrehajtó 
és irodalmi osztálya legközelebb tartott ülésében el-
határozta, bogy báró Eötvös József  összes munkálnak 
első végleges teljes kiadását még c tuvasszal meg-
indítja. A bizottság c ezélra egy évvel ezelőtt alakult 
meg, de a rossz gazdasági viszonyok nem kecsegtet-
tek akkora sikerrel e müvek terjedését illetőleg, míut 
kívánatos a nemes czél érdekében. Most uzonbon 
Kotvös utódja a miniszteri széken, dr. Wlasslcs Gyula 
elrendelte, hogy Eötvös müvei az összes polgári és 
középiskolák, felsőbb  leányuevelök, tanitó- és tanltó-
nöképzők könyvtára számára mcgszcreztcsscnek. E 
nemes tényével nemcsak szellemileg gyarapítja a ma-
gyar kulliirát, hanem anyagilag is a művelődés mun-
kásait gyámoliija. E inüvek kiadási jogát ugyanis, 
báró Eötvös Lóránt. Akadémiánk elnöke, az országos 
Külvos-tilapra ruházta, hogy a kiadás jövedelme a 
Tanít ók Iláziira fordíttassák.  A Tauitók Házában — 
liiiihipesteii és Kolozsvárolt — szegénysorsu tanárok 
és lanitók jó elóiiienetelü gyermekei nyernek részben 
ingyenes ellátást főiskolai  tanulmányúik alatt. Igy e 
nagybecsű munkák terjesztése egyrészt irodalmi, más-
részt liiizalias és humánus kötelesség. A nemzet, me-
lyért Eötvös oly rendkivlU sokat tett bizonyára se-
gíteni fogja  az ő kezének munkáját., mely halőporá-
bnn is jólétünkön és haladásunkon munkálkodik. 
.Munkáinak terjesztésére szövetkezett az Országos-
Eötvüs-líizoliság. melynek elnökei Vaszary Kolozs, 
Whissíes (íyuhi. gr. Károlyi Tibor, Jókai Mór, Beöthy 
Zsolt s mások, tagjai pedig a magyar irodalom és 
művelődés, ii hazaliság és jótékonyság összes barátjai 
és munkásai, ltuzgéságuk, melyet e kettős tuigyczél 
érdekében kifeji  ettek, nagy eredményre vezetett is, 
remélhet ui, hogy nem lesz egy köz- vagy iskolai, 
sőt jóravaló magán könyvtár sem, melyben Eötvös 
müvei ott uem állnának. Az uj kiadás, melyben vagy 
négy kötetnyi oly munka lesz, mely eddig napvilágot 
nem látott. 211 kötélben jelenik meg, félévenként 
5 -5 kötet. A 20 kötet ára 41) frt,  mely összeg félévi 
10 frlns  részletekben is törleszlliető. A bizottság kéri 
a gyűjtőket s azokat, a kik ínég előfizetni  szándékoz-
nak, bogy iveiket s előfizetéseiket  mielőbb juttassák 
a hizoiisá-lioz, (Tanitók Háza, Szcutkirályi-ntcza 47. 
sz.j. meri a nyomtatás már megkezdődik s a Bizott-
ság az. előfizetőknek  u munkákat szebb kiállításban 
szándékozik megküldeni, mint a miuőbcn Qzlctí for-
galomba kerülnek. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Magyar kir. füldmivelésügyi  miniszter 

Kivonat 
nz állatorvosi  közszolgálat  államosításáról 
szóló 1900; XVII.  t.-cz. 95000/900.  F.  M. 

száma végrehajtási  rendeletéből 
IX. FEJEZET. 

Állatorvosi szakszolgálat u marharakodó állomásokon. 
14B. §. A vasúton vagy hajón szállított 

állatok vizsgálatát minden marharakodóul enge-
délyezett vasúti vagy hajóállomáson a m. kir. 
füldinivelésiigyi  miuiszter által oda asakértóül ki-
rendelt állatorvos végzi. 

lói . §. A kirendelt Biakértő akadályoztatása 
esetén helyettesítéséről az I. fokú  hatÓBág gon-
doskodik. 

155. §. A vasúti és hajóállomásokon (a 
szarvasmarhákon kivül, melyek eddig is a vizs-
gálat kötelezettsége alatt állottak) a lovak, Asa-
vérek, szamarak, sertések, juhok és kecskék is 
megvizsgálandók a berakásnál. (Jegyset: az 1688. 
VII. t.-cz. 20. § áDak e) pontja értelmében a ki-
rakásnál csak akkor, ha az állatok más országból 
érkeztek.) 

150. §. Azon állatszállítmányok, mely fel-
vagy lerakása a kirendelt szakértők jelenlétében 
és vizsgálata mellett eszközlendó, felrakás  eBetin 
a fél  által 21, do legalább 12 órával elóbb, vá-
sárok alkalmával 6, de legalább 3 órával előbb, 
lerakás esetén pedig az állomási főnök  által a 
szállítmány megérkezése után azonnal a ssak-
értőuek bejelcntendők. 

Ugy a fél,  mint as állomási főnök  részéről 
rövid uton, irásbau vagy táviratilag nyert meg-
hívás vétele után a szakértőül kirendelt állatorvos 
elfoglaltsága  mórvéhez képest a vizsgálat mikor 
leendő eszközléséről a felek  kivánaágáhos képest 
és aunak költségére táviratilag, különben pedig 
írásban értesíti. 
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A mennyiben pedig hivatalos elfoglaltságánál 
fogva  a vizsgálatot a szállító fél  által kijelölt 
időben nem végesheti, eit annak haladéktalauul 
tudomására hozza s egyidejűleg a szállításról 
helyetteséi értesiti. Vksgálata idejének beosztá 
sállá! figyelemmel  tartozik lenni a szállítást tel 
jesilö vonat vagy hajó közlekedésére. 

157. §. A vizsgálatokért a szállító vagy a 
szállított állatokat átvevő fél  terhére a tövetkező 
dijak állapíttatnak meg; a) fuvardíj,  b) állatorvosi 
munkadíj é9 c) vizsgálati dij. 

158. 6. A szakértő következő dijakat szá-
míthat fel: 

a) fuvardíjat  és pedig: ha helyben teljesít 
vizsgálatot, a vasúti vagy hajóállomáshoz s onnan 
viBsza, a helyhatóságilag megállupitott bérkocsi-
dijat, — ha lakóhelyén kiviil teljesít vizsgálatot, 
éa vasúton nem utazliatik, a fizetési  osztályának 
megfelelő  kilomólerpéuzt ugy az oda. mint a 
visszautazásnál; a fuvardijakat,  ha egy napon 
ismételve történik a kiszállás, minden kiszállás 
alkalmával kiilöu felszámíthatja  : 

b) állatorvosi munkadíjat, és pedig ugy hely-
ben, mint székhelyén kiviil az egy napra bejo-
lentett állatoknak egy napon egy kiszállása al-
kalmával végzett vizsgálatáért összeseu li koro 
nát; ha az egy napon szállításra bejelenlett álla-
tok vizsgálata körüli működésének befejezte  után 
hivalik meg ujabb szállítmány vizsgálatára, ezen 
ujabb aznapi kiszállásáért külön 2 koronát. 

159. §. Ha a kirendelt szakértő ugyanazon 
kiszállása alkalmával több szállító fél  állatjait 
vizsgállu meg, fuvnrköltsége  és az előbbi szakasz 
alapján felszámítható  6, illetőleg "2 korona munka 
dija egyenlő aránybau osztandó fel  azon szállító 
felek  között, kiknek állatjait egy egy kiszállása 
alkalmával megvizsgálta. 

A felosztásnál  vasúti marharakudókon a 
megvizsgált állalok waggon, illetve fél  wnggon 
száina, hajószállitásnúl pedig darabszáma veendő 
alapul. 

101. g. Az államkincstárt illető vizsgáluti 
dijak minden megvizsgált állat után darabszám 
Bzeriut fizetendők.  E dijak összege állatfajoukiut 
a következő: 

I. Szarvasmarha: 
a) '2 éven fölüt  a használat és súlyra való tekintet 

nélkül darabonkint . 30 fillér 
b) '2 éveli alul darabonkint 15 * 
c) borjú 6 hónapos korig darabonkit 5 " 

•2. Ló: 
a) '2 éven felül  darabonkint . . 30 fillér 
b) '2 éven alul, továbbá szamár és öszvér 

korra való tekintet nélkül, kivéve a 
szopós csikókat, darabonkint 30 

b) szopÓB csikó darabonkint 10 
3. Juli: 

a) juh darabonkint -1 fillér 
b) bárány C lióuapos korig darabonkint '2 

4. Kecske : 
a) kecske darabonkint 4 fillér 
b) gödölye G hónapos korig 2 

5. Sertés : 
n) hízott sertés darabont 10 fillér 
b) sovány sertés darabonkint ti „ 
c) 6 hónapon aluli darabonkint 4 „ 
d) szopós malacz darabonkint -2 „ 

Laptulujdonos: 
G Y Ö R G Y J A K A B ÖRÖKÖSE. 

^ l E s l M i l ^ ă î ^ t ^ î â - l î ? ® 
VALÓDI BORT venni akarók 

kérjenek árjegyzéket a Székely Ror-
kereskedéstfil,  Székely-Kerewztur. 
& -T. 

ifc-  it- vT/ 
iXi  'X-'  VT.---T.' 

A csíkszeredai állami elemi 
iskolánál több iskola pad van 

© I s l c L Ó , oi" 
melyek folyó  évi május hó l-én 
d. e. 8 órakor árverésen, esetleg 
szabadkézből el fognak  adatni. 

Sz. 4159—001. 
II. 

Pálvázali liinlHmrnv. 
C'sikvármegyc közigazgatásánál évi 

2000 korona fizetés,  400 kor lakpénz, 
2(10 korona 40 fillér  vármegyei javadal-
mazással ellátott, jelenleg üresedésben 
lévő lll-ad aljegyzői állásra pályázatot 
hirdetek. Felhívom mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, liogy életkoru-
kat, eddigi alkalmazásukat és az 1883. 
évi I. t.-czikkbeu előirt miuósitést iga-
zoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványukat f.  évi májas 10-ig Csikvár-
megye főispánja  méltóságos Mikó Bálint 
úrhoz terjesszék be. 

Csíkszereda, 1901. április 13-án. 
Becze Antal 

(93) 1 - 3 alispán. 

z. 4134—901. 
at. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál évi 

1120 korona fizetés  és 167 korona vár-
megyei segély összeggel javadalmazott 
segédlevéltárnoki állásra, mivel a jelen-
leg pályázók törvényszerű képesítéssel 
nem bírtak, ujliól pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, 
eddigi szolgálatukat és az 1883. évi I. 
t.-cz. 13. § ának utolsó bekezdésében 
előirt képesítésüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérelmüket, a vármegye 
főispánja  méltóságos Mikó Bálint úrhoz 
folyó  évi május, li i 5 ig nyújtsák be. 

Csíkszereda, 1901. április hó 12-én. 

(92) 1-3 
Becze Antal 

alispán. 

Sz. 2728/901. 
tlkvi. 

(Sti] 2 - 3 

Hirdetmény. 
Az arányosított csikdánfalvi  közhelyekel 

az általános helyszinelési állapo/ szerint feltün-
tető Csik-Dánfalva  község 85 szánni t|kve az 
A. f.  15., 20., 2 1 - 2 8 . és 30. rendszám 832fi  , 
(10607;«., 10507, b., 1052'2/a., ]0522/h., 10523, 
10553..) 10583., 10589., 10589/b., 10664., 10665. 
10666., 10667., 10670. és 106/1., 10674.. 10675 , 
10676., 10681.. 10688, 10677.. 10680., 10693/«., 
10693 b., 1 1756., 11757., 11794., 11849. és 
14385. hrsz. alalt Inglalt ingatlanokra vonatko-
zólag, ugyancsak Csikdánlalva község 708 sz. 
Ijkve az A. f.  1 - 14. rendszám (9185., 9195., 
92i>2., 9279., 9282., 9287., 9340.) 9379., 9492.. 
9613., 9691.. 10502., I059G., (10689.' 10692.) 
10708., 10748,, 11035,2.. 11043., 11365. és 
11428. hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozólag 
végül Csikniadaras község II. rész 229. számú 
tjkvbe az A. f.  1., 2. és 4. rendszám 337., 
(383 i,, 284, 386., 387., 389., 390., 391.) hrsz. 
alatti ingatlanokra vonatkozólag, valamint a 3. 
rsz. (472 a , 473, 476.) hrsz. a. ingatlanokból 
a (472/,., 473., 47C.) 8 hrsz. alatt. A I. 5. rsz. 
alá, az 1066/1892. és 4G91/894. polg. számú 
ítéletek alapján visszajegyzett részre vonatkozó-
lag arányosítás következtében az 1869. évi 
2579. szán:n szabályrendelethez képest átalakil-
tatik, és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra 
nézve, a melyekre az 1886. évi XXIX. az 1889. 
XXXVIII, és az ls91.'XVI. t..czikkek a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren-
delik, az 1892. XXIX. t. czikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan loganatosittatik. 

E czélhól az átalakítási előmunkálat hite 
lesitése és a helyszíni eljárás Csikdánlalva köz-
ségben 1901. é v i május ho 2-ik napján 
fog  kezdődni. 

A tervezeti hitelesítések, valamint általában 
a helyszíni eljárásnak foganatosítása  végett Gec/.ö 
Héla kir törvényszéki iiiró és Kritsa Szidor kir. 
törvényszéki lelrkkönyvvezetöböl álló bizottság 
küldetik ki. 

Ennélfogva  felhivatnak  : 
1) az összes érdekeltek, sogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi ter-
vezet, ellen netaláni észrevételeiket annál bizo-
nyosabban adják elö, mert a régi telekkönyvek 
végleges átalakítása után a léves átvezetésből 
eredhető kilogásokat jó hiszeniü harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
felhivatnak  továbbá. 2) mindazok a kik a telek-
jegyzökönyvekben előforduló  bejegyzésekre nézve 
okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, bogy 
a telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt, a ki-
tűzött határnapon kezdődő eljárás folyama  alalt 
jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló 
okiratokat mulassák fel;  továhbá felhivatnak. 

H) mindazok a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átíratásra az 1886 XXIX. t.-c/. 15—18 és az 
1889. XXXVIII, l.-ez. 6., 6., 7. és 9. g-ai ér-
leimében szükséges adatokat meg szerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeikel a kiküldött előtt 
igazolják, avagy odahassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét 
a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdon-
jog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az uton-sem érvényesít-
hetik, és a bélyeg és illeték elengedé-i kedvez-
ménytől is elesnek : és végül felhivatnak. 

4. azok, kiknek javára té yleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilván köoyvileg bejegyezve, 
ugy szintén az ily bejegzésekkel terhelt ingat-
lanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetőleg, hogy törlési en-
gedély nyilvánilása végett a kiküldött elölt jelen-
jenek meg, mert ellenesetben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék minttkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1901. évi márczius hó 19-én. 

Geoső Bóra, 
kir. Iszéki biró. 

Szám 4496/900. 
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ki. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Gyergyó-Szentmiklós község képviselőtestületének idei 2. jegyzőkönyvi szám 3. pontja 
alapján, alaltirt községi elöljáróság által köztudomásra hozatik, hogy a község kezelése alatt 
levő, az erdőtörvény értelmében az 1900. és 1901. évre kijelölt alább megnevezett erdővág-
területfken  erdészeti szskértőileg felvett  és becsértékileg megállapított famennyiségek,  az »01. 
évi április hó 23án d. u. 2 órakor a Gyergyó-Szentmiklós község hivatalos házánál megtar-
tandó versenytárgyalásán a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak  és pedig: 

I.  A Tatárhágó  nevü vágterületen. 
a) Ép fák : 

1 2 - 2 0 cm. átméretű 666 darab 102 négyszög méter f a t ö m e g g e l  kéreg nélkül. 
22 40 „ „ 4096 n 3405 „ „ „ „ „ 
4 2 - 6 2 „ . 636 „ 1108 „ „ „ . 
6 2 - 8 0 . 3 „ 12 „ „ „ . , 

Összesen 5401 darab 4627. négyszög méter becsértéke 12956 korona. 
b) H i b á s f á k : 

12—20 cm. álmérelű 8 darab 2 négyszög méter fatömeggel  kéreg nélkül. 
2 2 - 4 0 „ 415 „ 395 „ „ „ . „ 
4 2 - 6 0 „ 95 „ 178 „ B „ 
60—80 , 5 , 23 „ 

Összesen 525 darab 698. négyszög méter becsértéke 638 korona. 
c) S z á r a z I á k : 

20 cm. átméretű 6 darab 1 négyszög méter fatömeggel  kéreg nélkül. 12 
2 2 - 4 0 
42 60 

173 
3 

134 
5 

összesen 182 darab 140 négyszög méter becsértéke 98 korona. 
Az I. alatti Tatárbágó összes ép, hibás és szárazfái  6106 darab 5305. négyszög méter 

13592 korona becsértékben. 

II.  A Nvergesi  vágterületen. 
a) É p f á k : 

28—40 cm. átméretű 1955 darab 1976 négyszög méter fatömeg  kéreg uélkfll. 
4 2 - 6 0 „ , 1987 „ 4563 
6 2 - 8 0 . „ 561 „ 2494 . 

8 2 - 1 0 0 „ 93 , 599 „ . „ . 
összeten 4596 darab 9632 négyszög méter 24030 korona becsértékben, 

b) H i b á s f á k : 
28 — 40 cm. átméretű 104 darab 103 nagyszög méter fatömeg  kéreg nélkül 
42—60 . 
62—80 
82—84 

143 
65 
4 

338 
299 
25 

Összesen 316 darab 765 négyszög méter 612 korona becsértékben, 
c) S z á r a z f  á k : 

2 8 - 4 0 cm. ál méretű 30 darab 28 négyszög méter fatömeg  kéreg nélkül. 
4 2 - 6 0 „ 49 . 119 „ „ w 
6 2 - 8 0 „ 19 „ 93 „ „ n n 
82— r n ' 2 „ 13 - n n n n 

Összesen 100 darab 253 négyszög méter 152 korona becsértékben. 
Összesen a II. alatti ép, hibás és szára/fák  5102 darab 10650 négyszög méter fatö-

meggel 24844 korona becsértékben. 

III.  A Kupási  vágterületen. 
36—40 cm. átméretű 438 darab 477 négyszög méter fatömeg  kéreg nélkül. 
4 2 - 6 0 „ „ 936 . 1773 . 
6 2 - 8 0 „ „ 275 , 1400 

8 2 - 104 44 „ 256 
Összesen 1703 drb. 3626 nsz. inéter iparczélokra alkalmas fatömeg  7977 korona becsértékben. 

A versenytárgyalá-on résztvenni óhajtók kötelesek a szabályszerűen szerkesztett s a 
becsérték mint kikiáltási árnak 10°/u bánatpénzzel, vagy ovadékképes értékpapírral ellátott zárt 
ajánlatokat, a tárgyalás napjának déli 12 órájáig a községi bíróhoz beadni éa határozottan ki-
nyilvánítani, hogy a versenytárgyalási feltételeket  ismeri, és azoknak teljesítésére inagát kötelezi. 

Meljegyeztetik, hogy a versenytárgyalás alá bocsátott három vágterületen levő fa  meny-
nyíaégek külön-külön bocsánatnak tárgyalás alá; továbbá bogy a kihasználási idő, a verseny-
tárgyalási jogerőre emelkedéstől számítva az 1902. évi márczius 31-éig tart, és hogy az árverés 
alá bocsátott fatömegnek  sem mennyiségéért, sem minőségéért a község felelősséget  nem vállal. 

Egyéb fellételek  a községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt bárki által betekinthetők. 
Gyergyó-Szentmiklós . 1901. évi április l-én. 

A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 
Simon Balázs, Ferenczl Albert, 

biró. mjzŐ. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznindt Tiktor 
KÖNYVNYOMDÁJA, KÖNYV-, PAPIR-, RAJZ-, ÍRÓSZER- ÉS DÍSZMŰÁRU KERESKEDÉSE 

C 3 n r S Z E B E D A ~R A.I-T-
ajánlja a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  a mai kor kívánalmainak meg-

felelően  berendezett 

melyen bárminő nyomtatványok kiállítását a legjutányosabb árakon és a legdíszesebb 
alnkhan is elvállalja. A nyomtatványok készítésénél a esin, ízlés és pontosság az 
irányadok és azon törekvés, hogy a nagyérdemű közönség igényei minden irányban 

kielégíttessenek. 
.Jőtékoui/czélu  >n»ltitná</ok  meghivót  n legolcsóbban  állíttatnak  ki, 

vagyis árkedvezményben  részesülnek. 
ÍOO  drb.  gyászjelentés  legfinomabb  papíron  és  a legdíszesebb  kiállí-

tásban csak három forint. 
100 drb.  névjegy  40—SO krajezárig. 

A rendelkezésre álló nagy papír raktár módot nyújt arra is, hogy daczára 
annak, hogy a papírára az utóbbi időben 4S'l,  emelkedett  az eddigi mérsékelt 
árak is lejebb szállíttassanak. 

Ajánlja könyv-, papir-, író- és rajzszer valamint díszműáru kereskedését 
mely ugy van berendezve, hogy onnan a vásárló közönség minden szükségletét a 
legolcsóbb árakon beszerezheti. 

• v Legolcsóbb árak, pontos kiaiolgáláaül 
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sz 410-1901. Árverési hirdetmény. i82>2 2 
A Szent-Péter egyházmegye tulajdonát és Csik-Taplocza község jutalékát 

képező „Tarhavas", „Alsó-Szlatina" és „Felaő-Szlatina" nevezetű havasi kaszálók 
nyilvános árverésen haszonbérbe fognak  adatni. 

A „Tarhavas" kikiáltási ára 800 korona. 
A „Felsó-Szlatina" kikiáltási ára 600 korona. 
Az „Alsó-Szlatina" kikiáltási ára 1000 korona. 

Az árverezés 190L évi április hó 20-án d. e. 9 órakor Csik-Taplocza 
községházánál fog  megtartatni, hol'az árverési feltételek  a hivatalos órák alatt 
— előzőleg is— bármikor betekinthetók. 

A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 
Csik-Taploczán, 1901. április 2-án. 

Csedö Domokos, jegyző. Gegő István, biró. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában, vár-utcza -258 szám alatt 

-41 Egy férfiszabó  fiók-üzletet 
nyitottam. Azon reményben, hogy a n. é. közönség uj vállalatomban 
pártfogásával  szerencséltetni fog,  maradtam 

kiváló tisztelettel 
Hauptvogel  Ferencz. is:t] 

Hirdetmény. 
Csik-Borzsova község elöl-

járósága által közhírré tétetik, 
miszerint a község tulajdonát 
képező borviz gyógy erejű ftlrdő 
1901. ér i májas l-én Csik-
Borzsova községházánál nyilt 
árverésen a legtöbbet ígérőnek 
h a t , esetleg t i c évre haszon-
bérbe adatik. Bérlő részére  a 
fürdőidény  tartamára az italmé-
rési jog biztosítva van. 

Közelebbi felvilágosítások 
szerezhetők és az árverési fel-
tételek Csik-Borzsova község 
elöljáróságánál az árverés nap-
jáig bármikor megtekinthetők. 

Kelt Csik-Borzsován, 1901. 
évi április hó 9-én. 

CsRQsy Gyula, Kovács Simon, 
körjegyző. községi biró. 

(94) l - l 

Székely-Egyesület titkári és péztári 
hivatal, 

Budapest, VII., Vöröamarti utcza 19. sí. 

U —1001. Másolat. 

Pályázat. 
Ssékety-férfl  és nöeselédek jutalmára. 

A Székely - Egyesület a néhai 
bankházi Ács Károly által a Romániába 
valA székely kivándorlás ellensúlyozá-
sára tett alapítvány ez évi kamatját 
az egyesület részéről 800 koronára 
egészítvén ki, ebből az összegből a 
folyó  10Ö1. évre, oly székely-férfi  és 
nöeselédek jutalmazására, kik ez idó 
szerint Csik, vagy Háromszék vármegye 
területén szolgálatba állanak, külün-
külön mindegyik vármegyében 10—10 
40 koronás s igy üsaiesen erre az 
évre 800 korona jutalmat tüz ki, és 
pedig felerészben  férfi,  felerészbeu  nő-
cselédek számára. 

E pályázatban csakis oly székely 
férfi  vagy nöeselédek vebetuek részt, 
kik hiteles elöljáróság! bijonyitvány-
nyal tudják igazolui, hogy Csik vagy 
illetve Háromszék vármegyében egy 
vagy több szolgálatadónál 5 esztendőt 
szolgáltak s a jutalom kiadása idején 
is szolgálatban vannak. Férfieaelédek-
nél szükséges annak az igazolása, hogy 
24 éves, nöcselédeknél pedig, legalább 
20 éves életkort betöltötte. 

A székely egyesülethez intézeudő 
folyamodványok  a községi elöljáróság 
utján Csik, illetőleg Háromszék vár-
megye alispáni hivatalához küldendők, 
az alispáni hivatal által jutalmazásra 
kijelölt pályázók közül a Székely egye-
sület választmánya által a legérdeme-
sebbeknek itélt cselédeknek a 40—40 
korona jatalmat az egyesület megbí-
zottja es évi karáosony ünnepén elis-
merő oklevél mellett adja á t 

A kellően felszerelt  folyamod-
ványok legkésőbb e s é v i juniufl  h ó 
20-ig küldendők be ai alispáni hi-
vatalhoz. 

Budapesten, 1001. febrnár  12-én. 
Dr. B e d ő Albert s. k. 

elnök. 
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Ai 1900. tlscx. 31-én ilflvâ  ívekre érvényben ma* .. • —«-T. 7l»9.4firw radó dljk&teleivéarek értéke kor.! 
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Bővebb zárszámadási jelentések az alanti ügynökségnél haphutók. Ugyanott felvilágosításokba  legnagyobb készséggel adatnak és élet-, tűi-, 
szállitnány-, üveg- is betöréaet lopás ellen való biztositások az Asiicurazionl Generali, jégbiztosítások a Magyar jég- ét viezontblztoattó részvénytársaság 
éa baleset elleni biztositások az Első 0. általános baleset ellen biztosító táreaság a legelőnyösebb feltételek  és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak  el. 

A csíkszeredai ügynökség: Pénzváltóbank, Gál József  és Balázs Dénes. 
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^ffifhaiiiikl  A híres 
IMUTHNERFÉU MAGVAK, 
> xacskóin JL 
îtÜlaMAUTHNER-NÉv. 

T u s n á d i ü i d ő n 
Csikmegyében 

f.  évi április hó 21-én d. é. 10 Arakor 
tartandó gyűlésben zártajánlat é s nyil-
vános árverés utján 

3 esetleg 6 évre 
haszonbérbe adatnak. 

1. A gyógycsarnok nagy vendéglő 
kávéház. 

2. A gyógycsarnok fedettsétányai 
levő bolthelyiségek. 

3. A „Rezső" hideg és a .Stefánia" 
melegfllrdok  a hidegvizgyógymodra be-
rendezéssel . 

4. Az erdei czukrázd.i- kávéház. 
5. Az összes játékhelyek. 
<i. A csolnakázó tó halászati joggal 

és a szigeten levő csarnokkal. 
Feltételek megtekinthetők az igaz-

gatósági irodában T tt s 11 á d fll  r d ő n és 
B r a s s ó b a n vár-utcza 7. sz. alatt. 
|8.->] •> •> .4 l i i r i l ó i | r » z g ; u t Ó M á ( ; . 

Jobb  és  megbízhatóbb 
gazdasági-  és kerti-magvak 

n e m l é t eznek mint a minőket 
2 7 é-r r ó t a szállít 

MAUTHNER ÖDÖN 
UM. Ci» leír . u c t v n r l m . - l ^ l í e r o s k c i lij-íse 

BUDAPESTEN 
lodik és i VIL BottenbiUer-utzoa 33. 
raktárak: t (Közúti villamos mepúllólielye). 
Elárusító > TI. Andrássy-ut 23. 

helységek: t (A 111. kir. operával K/.cinlien). 
226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 

ingyen és bérmentve küldi. m s-m 

• Szász-régeni Wochner Trau- f 
• gott tulajdonát képező :):!()((. sz. tjk. ^ 

:J52() hrsz. alatt l evő belső \ 

T E L E K I 
a rajta levő lakhúz é.s mellék épít- . 
letekkel , mely ugy földmive.snek  ^ 
mint iparosnak de különösen üzleti ^ 

• és korcsmai ezélra igen alkalmas 
• e lőnyős ár és kedvező feltételek  . 
• melett szabadkézitől eladó. ^ 
• Megvenni szándékozok értekez- \ 
• lietnek ditrói kereskedő Veress ^ 
ţ Sándornál. [M -J a 
r r r r r r r v i / r r v n  m^a m^ 

A nagyérdemű közönség b. figyelmébe! 
Bútor vajryok u n. é. közönség I». litryeliuél.e ajánlani mi-

szerint a budapesti ós béesi utamból haza érkezve iizhleniei 
|l tuvas/.i és nyári szezonra ujjola<; bejvndeziem §§• 

-M  DVS  V Á L A S Z T É K \ Ü L SZÍ )\ I: TKKIÍC V J 
és hozzá való díszekben. női kabátok. I!«'• r<»k. noi diszkalapok. 
lérlí- és női féhérneiniiek.  íérli kalapok. nyakkendők. vásznak £3" 
nii^v választékban stI>. sil» fin  n- in ak;iiuni reklámok 
és lapok hasábjain üzletei.i hírnévéi ine^s/.re/ni. hanem i'i/.l« - ™ 
tembon szolid, jó és p o ut o s kiszolgálás áll.ti .írom natryra ^ 
becsült vevőimet lin-<:iíviizi>th< t ni nz iizleteiiibrn |< v<> ujdon- ~ 

•M 
a 

sápokról, maradok mély tisziehitel 

[7i] r>-r. 
Sándor. 

női-  én férfi  ilintl  iixlrlr,  ('sí/,s~<  rii!n 

r H a - a p t - v o g e l 
f é z f i s z a ' b ó - ' ű . z l e t e  B r a s s ó b a n 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

I 

» 
U R I - R U H A elkeszitesere. Kedvező összeköttetéseim által, melyekot szállítóimnál elértein, azoi: 

kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15 2 0 ., a 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40 .">0 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 4S—i;i) korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . ."iii—OS korona. 
1 zsaket társalgási öltöny linóin kamgarn szövetből .V> 71) korona. 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből . . 05—'.10 korona. 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke-

kék, finom  angol szövetből . . . 70—ÍH) korona. 
1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét színben :lli—4S korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—<>5 korona. 
1 nadrág finom  szövetből . . 12—18 korona! 
1 nadrág finom  angol szövetből 10—22 korona! 

M * T ó t á . l l á , e k l í o g á e t a l a n k i v i t e l é i t . ^ ^ 
Cyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 

~ " k i v a l o tisztelettel 

[83] 2-38 Hauptvogel Ferencz. 
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Gyomorbajban szenvedőknek! 
Mindazoknak. kik akár meghűlés, akár a tryomor felterheléso,  akár pedig hiányos, 

nehezen emészt In-in. î '.-ti nirlcj; vajrv iir'-n liith-^ ölelek élvezése, vujfy  pcilifţ  rendetlen clel-
inód által maguknak valamely jryomorhajl. neve/.elí-seii: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkasodást 

szer«v.i ek. ê rv kii i'mö liázi>/".er ajánl t alik. melynek kiváló hatású marsok év óta ki van próbálva, 
l'.z le in más. mim a/ 

ULLRICH HUBERTféle  FÜSZERESBOR 
Ez a füasercB  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből ée a legki-
tűnőbb jó borból készíttetik, crösiti 6a tnpláljn az ember emesztöszervesetét, elhárítja 

nz cmcBztébi zavarokat és nz egészséges vér újra képzésére kiválólag hat. 
A leni neVe/.'-lt l-'iWzt-resltorjiak k'-lln időben vab» h.is/nálula állal a ^vomorbajok llíir 

«•-iiájukl';i!i 'l'eliál senkinek sein kell késetlelini-skodni, liopy azt kellő 
i'lől-en liii-ználja. A ki-.'iiikus ^Noinoiliajnál lelléjm jelenséjrek, milyenek: O főfájás,  felbó-
logésuk, mellcges. pufl'adás,  hányással egybekötött émelygés, mé<; lm nlyuii hevesek 
h-pm-n i-i l-l, honiak néhányszori élv>-zeie után uzminal eh-uvésznek. 

' í 11 M>'l 1 ÍM W < s i , n n , , l c k.-ll.-nu-l h-n követ ke/.m.'-nyei. mint a szorulás kolikUB 
k /A I V l I U ^ l l u l n fájdalmak,  szivdobogis. álmatlanság valamint u vértől nlások 

a inájl-an. 11 -1»111• 11 rs a veroc/.ér IVIH|S/.,TIM-H (aranyeres hánlaltnak) A Füsseresbor állal 
iryakraii î 'eii u'Vnrsjiii elhárit t a! nak. A hi<zei ' shtu me^sziinleti a nehéz emésztést és könnyű 
székelés állal áz alkalmatlan a ^yoinorh.'d és 1.«dekl.nl eltávolít ja. 

A sovány rs halvány kinózós. vrrliiány. olordllo-
nrdrs 
a/. i ni In a I. 
lokii/./a a/ 
ir\ nr-ii ia a 
M i iul.'/. 

A I 
liaplial11: < 
IU..nul. I lá 
S/.-IIL 
T..l(.'\e«. I 
S/. l.i l \ - l\ 
M. 
\ á^á! In •! v 
lev.. 

\ 
lolii, pal 

lia^ v i-
átlapol 

•át:. înv;! 
A l'i 

•I \á-V; 
I \ I • I' K I • J I 
1 s/aiii< 
I|S/|'|»I 
•-ikv/.i-r 
lya. I'.ö 

lTy-1'ila 
I e<Zt Ml' 
-N--A,l: 

• in 
V>/.i • RL ;'i I 
•zkkal II 

V.ln II < a máj li.-te^es 
s eleriiv.'ilés és 

rus*/. iiin''.-/lr-ii.'k. liiány'K v.'-rkóp/.iiilósiii'U 
Ilii!. ki'\I'l k-/.MH'ii \ I i. Az ól \ á^Vt a laiisáir. a/. 1,1'-
l.li;'i a ^-yakiiri l. ]íájá>i>k. a/, álmatlan ójs/akák lassaiikónl vé^ki'-p kiuieritik 
iW/. ii l̂iui- nz. i t,-T 'i'<i[ii*k uj impuls/jisl iul. A Kiiszrr.-slior 
al. <-li mu i/..l il ja a/. iin.'s/i ó> : á ]i|álki i/.ásl. koniiáiivi)/./.a a/, anya^iserét. 
I/I..1. >1. ]| .'si][;,pit la a lilliij.r.ll i.li'^il.el ós .-i;és/:eii uj élei ki'il vi'l leri-llll. 
is i-lismeivs ('-s liál lírai lii/.i in\il ja. 
iiir palar/kokli.iii 1 lit .'ill kri'-rl i's-J írlórl a kii\-' lke/.ó ţ;yi>,i;v>zi'rlárukluiu 
i 'in, I sik-S/.i pvi/. ('sik-S/i ni aiiklns. Kari /.lalva. Kápiilnás-Itlálifalu.  Ho-
p->/.. I l.i ím./.. /..Ilii,.,-. |;,.|..I, I. i'u-.li-l!a.v..ii. Tusi,áll. Háiikíalva. t'sik-
!11.• /.i>. I.\ I i::\i'i-S/. ul mi!,l.'.s, I i \ i iir\i'i-llil ni, l i i l-m'i-Alí.ilu. (íxerpvó-
lu. ('-ik-S/i nlliiál •-1-:. Kás/,111. I 'araI. Sikl.'i.l, Kuriitl-I. l-jó.l, Karkuslukii. 
. Krke.l. Kelek. S/iisz-Kore</.l ur. Kai /a. K.iliali.lli, l'-ra. A.-liákoS. Hoilok, 
I. lüiliill. Za la II. ( -e['|;át .111. lierei/.k. /llliula. Si'psi.S/eMliryüriry. Ivé/.lli-
valili Mae\ari>is/.á^ i s Ails/.lri.i luiiulen na^vol'li i-s kiselili lielvise^eilieil 
uk I ia ii. 
• lai - ' levs/erlái li.'.l Fi is /eie^l i i . r reileii niiuiist'-elaai liároin és há romná l 
iee| i nilel.'si'e kíilil-lik A u s / u i a M a ̂  \ a 1'o rs/.á.^r val a 111 e 11 liv i lielyséjjélie. 

I [2:t7| 12 - l i Utánzásoktól őrizkedni kell. 
ULLRICH HUBERT-fele  Füszeresbort kell kérni!!! 

Pályázati hirdetés. 
T i i « i i ; i < i n i r < I A i i f.  évi á|iril 11 >j 2S áll 
d. e. l o órakor tartandó liirtokosági kíiz-

gyl i lésen válitsztás utján hetöltendő 
1. Fiiriluor\u.s7  íiIIí'isih.  évi átalány 

(>00 korona, egy váró, egy rendelő, egy 
lakszoháhól .illó belmtorozott t ennésze t -
bení lakiis. Tarlozik jtinius lió lö-től 
szeptemher lö- ig állandóiul a filrdön  tar-
tózkodni. \\7, orvosi é s egészségügy i teen-
dőket végezni . 

2. l't'n/Aárnok-tilkári  állásra,  évi 
l l o o korona l izeléssel , két szolia. egv 

kamara, egy konyhából álló természet-
beni hcbiitorozott lakással díjazva. Meg-
kívántatik, hogy a kettöskönyvitelt töké-
letesen vezetni tudja, a magyar, német 
és román nyelvet szóban, Írásban és le-
ve lezésben jól birja. Május 1-től október 
végé ig állandóan a filrdön  lakjék, ezen 
időn kivül a fii  ni ö szövetkezet i igyeit 
állandó lakhelyén vezes se . 

Ajánlatok a ti lnlöigazgatúság ezimére 
f.  év ápri l 25- i j ţ Brassó, vár-utcza 7. sz. 
alá, ezentúl Tiisnádfi'trdöre  küldendők. 

(SM J :i A x i i r d f f  i g a z g a t ó s á g . 

Nagy: Mondd csak kérlek Halint. vettel magadnak már osztálysorsjogyut? 
Balog: JH'JII. nicit nrin tinloin. melyik a legszerenusé-sL-bb főániila. 
Nagy: A li-gszerMlteséselili Ciiâniila 

E l j 

Budapest, Városház-utcza 14. 
(lonilnlil csak ki'dvis liarátoin. niinu szerencsés ember, rövid idő allat már 
k é t s z e r nyerték nála a jutalonulijat! 
Mi a „Jutalomdíj"? 

Nagy: lutalomdij, Imratom az a lei>iKtjiy<»hl> nyi-reim-ny 

600,000 
Balog: 
Nagy: 

Nagy: 

Balcg: 
Nagy: 
Balog: 

korona. Hu ebben a főárudálian  játszom és niondltatom. bogy nagyszerűen szol-
gálnak ki. a luizás után azonnal lakásomon van a liuzási jegyzék. 
Mi az ára az első osztályú sorsjegynek? 
'/, sorsjeny 12.- kor. ' 2 sorsjegy 6. — kor. r sorsjegy 3.— kor. 1

 B sorsjegy 150 kor. 
De hogy i-cnili'l.jcni nn.'s n sorsji"jj.Vt*t? 
Veszel egy 2 kros ]i'velez(ila|iot. kiválónktól az alábbi számok közül egyet v.igy 
többet es me.di'od, ho.sy küldjék utánvéttel a ezíniedre. Ha a pénzt postautalványon 
előre liekiililöd. elenendó, ha a szelvényre ráírod a ezitnedet és a számot, a 
melyet kíválosztottál. 
]•'./. nagyon estyszerii és nem is drága! 
De ne várj soká és rendelj azonnal. 
Akkor sietek, a2onnal irol; és rendelek egy szetvneseszámot 

r,7íKW 
7800-1 
0113-1 l'i 

fóelárusitónál 
Budapest, Városház-utcza 14. 

: S z á i a a j e g y z é l E : 
s-jlilll 1 a Vs ^'l-iţii 1 

[70] 3 —ü 

-1Ö727 
18411 

S0.VJ1 
2S(i4;l L'.'iSOS 

14110 '/4 
14115 

Nyomatott Cik-zeredáan, a lapkiadó yrgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




