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Székely érdek és politika.

nak, jelszóul tűzték ki maguknak a po- magunknak hozzánk valót, ők is keres- közgyűlés idejét és helyét azon kéréssel hozlitikának e mozgalomból való száműzé- senek maguknak jobb talajt a mandatum zuk lapunk olvasóinak tudomására, hogy szíKét oldalról is hozza füleinkbe a sét. „Párt és vallás különbség nélkül" szerzésre.
veskedjenek azt minél szélesebb körben terjeszteni. Kgyben felkérjük azokat is kik talán
szól a harangok zúgását. Nagy hangon, inondja a kiáltvány egyik része, „hogy
Ez legyen ezentúl a székely poli- ^tévedésből meghívót nem kaptak volna, de az
erőszakosan csendül az egyik, hogy el- ellenállhatlan erővel törjünk fölfelé s tika. Segits magadon s az Isten is megügyiránt érdeklődnek, hogy az alakuló gyűlésre
nyomja a másik szavát: Jertek székelyek, nyissuk meg az utat az irányadó körük segít. Minden térre ki kell terjeszkedni megjelenni
szíveskedjenek. Az eszme oly matömörüljetek össze! Tegyétek félre sa- szivéhez" hangoztatja a másik.
a székely mozgalomnak, mert csak igy gasztos, reánk csíkiakra nézve most már attyját hajaitokat. Első s fő gondotok legy en
Igen ám, de a fölfelé törekvés csak remélhető belőle eredmény s ha csak nyira életkérdés, hogy mindannyiunknak szent
most, hogy válasszatok országgyűlési ugy vezethet eredményre, ha viszont az érem egyik oldalát vesszük figye- kötelessége egy zászló alá sorakozni s a nyomorúságos csiki székely viszonyok megjavítása
képviselőt, néppártit, Ugronpártit, hadd odafönn is vannak, kik kívánságainkat lembe, a másikat pedig elhanyagoljuk, czéljából
együttesen és vállvetve munkálkodni.
követeljék a kormánytól a revíziót, az érzelmeinket átveszik, tolmácsolják, mert bizony bizony a végső czélnál fogunk Városunk lakói tanújelét fogják adni az ügyátkos polgári házasság eltörlését; vá- ha nem, elkapja a szél s csak mint zttgó elbukni. Nagyon távol állunk a központ- iránti érdeklődésüknek az által is, hogy minél
lasszatok olyat, a ki, ha nem ismer is moraj jut az irányadó körök füleihez, tól s ha nincs, a ki kiáltásunkat átvegye nagyobb számmal fognak megjelenni az alagyűlésen, hogy a szent ügyet itt Csíkban
benneteket, de tud nagyhangon fráziso- mely ha szivében összeborzad is e hang s tovább adja a hon atyáihoz, ha nincs kuló
minél impozánsabb módon diadalra juttassák.
kat odavetni a fenséges népről, mely- hallatára, megérteni nem tudja.
meg közöttünk s a nemzet képviselete
— A hadügyminiszter lemondása.
nek érdekeit viseli oly nagyon szivén
Az ágráriusok nem elégesznek meg, között az összekötő kapocs, lent fog Bécsből újságolják, hogy Krieghammer báró
gróf Zichy Nándor ő fensége, az arany- hogy czéljaikat, követeléseiket ágrárius maradni s elveszni pusztában kiáltó szó- közös hadügyminiszter lemondását állásáról Ö
gyapjas rend s l'gron Gábor, a franczia gyűléseken hangoztatják, képviselőt akar- ként a hang, lent fog maradni s elpos- Felségéhez benyújtotta. Az ischlí tanácskozásoknak épen a hadügyminiszter lemondása volt
bank lovagja. Bum, bum !...
nak azokra küldeni a parlamentbe; a váuyosodni az érdek is.
egyik legfontosabb tárgya. Kzeken a tanácsTömörüljünk hát ne csak a székely kozásokon a két miniszter elnök is részt vett.
Félrevert harang zúgása a másik. socziálisták is ugyanott óhajtanak maBánatosan, szívhez szólva sir, ri s hivja guknak szószólót keresni s nem egy- mozgalomban, hanem ügyünk, érdekeink Krieghammer utódjául Waldstiitten báró táborvan kiszemelve. Utóbbi állítás azonössze jobbjainkat, hogy segítsenek, tö- szer hallottuk az országos tisztviselői képviselőjének megválasztásában is s szernagy
ban, mint azt Yaldstetten Kolozsvárt egy hírmozgalomban
is
megzendülni
a
kiáltást:
meg fogjuk látni, hogy igy s csakis igy lapírónak kijelentette, nem felel meg a valórekedjenek megmenteni a végpusztulás
örvényéből a székely népet. Nem háza- küldjük el érdekeink képviselőjét a nem fog elmaradni a kiváut siker...
ságuak.
sodik immár a szikulus, mert nincs mire; házba vagy legalább is igyekezzünk
= A k ö r o r v o s o k államosítása. Em= A s z é k e l y e k s z e r v e z k e d é s e . A lítettük annak idején, hogy egyéb fontos közvetéseit elvitte a viz, erdőit az arányo- magunknak ott pártot teremteni.
.Székely Társaság' folyó hó egészségügyi javaslatokon kivül a körorvosok
sítás, a mi megmaradt, lelketlen üzérek;
Szép, nagyon szép elv az in tlieoria, marosvásárhelyi
folytatja tovább a .Székely Társaság*-ok államosításának kérdésével is komolyan fogmunka sincs, hogy dolgozhasson. Mind- hogy a képviselő távol álljon minden "24-én
megalakítását. A társaság kiküldöttjei: Bara- lalkoznak a belügyminisztériumban, mivel Széli
egy már, akár pap, akár anyakönyv- helyi érdektől, csak országos pártnak hás Ku'lre és Mátllé József, kik augusztus 24-én Kálmán belügyminiszter szivén viseli ezt a
vezető, ha az, ki oltár elé szeretné ve- legyen tagja, csak országos érdekekkel Székely-Udvarhelyt. 25-én Székely-Kereszturt, fontos ügyet. A mint halljuk a belügyminiszzetni szive választottját, ugy sem tudná foglalkozzék. Mi azonban nem sokat 20-án Brassóban, 27-én Hétfalnban, 28-án Kéztli- térium közegészségügyi osztályában az egészcsaládját eltartani. Nyakába veszi inkább érünk a magasztos elméletekkel, ha az Yásárhelyt, 2'.l-én Kovásznán, 30-án Sepsi- ségügyi szolgálat államosításáról több kidol31-én Csíkszeredában, szep- gozott javaslat van már is. .Most pedig a menysátorfáját s megindul szebb, jobb hazát országos érdekek árjában elpusztulunk, szentgyörgyön,
tember 1-én Csik-Szentmártonban és 2-án Ba- nyire a belügyminisztérium közegészségügyi
keresni.
éhen veszünk.
róthoii fognak megjelenni, a Székely Társaságok osztályának rengeteg munkája azt megengedi
költségvetéssel foglalkoznak, mely
A ki hallja e harangnak fájdalmas
Vigyük be a politikái a székely szervezése érdekében. A kiküldöttek egyik aaz részletes
államosításhoz szükséges. Megjegyzendő,
fontos feladata az is, hogy az árvizek által
riadását, az bizouyára elfelejtkezik a po- mozgalomba, de nem a napi közönséges sujtott helyeken adatokat gyűjtsenek a pusz- hogy a dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos
litikáról, revízióról s a szerre járó, értelemben. Ne ismerjünk szabadelvű, títás méreteiről. A nálunk tartandó alakuló vezetése alatt álló közegészségügyi osztály
tnesszeföldi képviselőjelölt urak nagy- nép, Ugrón, Kossuthpárti nézeteket, ha- gyűlést a marosvásárhelyi .Székely Társaság- munkaköre legújabban azzal szaporodott, hogy
liatigu frázisai helyett ama vészkiáltás nem tegyünk ugy különbséget, hogy ez elnökségének megbízásából dr. Fejer Antul az elhagyott gyermekek védelméről és az állami
ügyvéd lapunk felelős szerkesztője hívta egybe lelenczházakról szóló uj törvény életbeléptetévisszhangzik szivében: Segítsünk a szé- székely, valódi székely képviselő, ez augusztus
hó 'll-ik napjának délután 5 órá- sével és legfőbb igazgatásával járó teendőket
kelyeken !
pedig nem s hirdessen bármilyen ma- jára az L'ri Kaszinó helyiségébe. Kzen az is erre az osztályra ruházták. Kz a lelencz
S itt találkozik mégis össze a szé- gasztos elveket, ha egyszer a mi bajun- alakuló gyűlésen a fentebb megnevezett kikül- törvény éppen most van végrehajtás alatt s a
kely nép érdeke a politikával. Azok, kat, óhajainkat felfogni, megérteni nem dötteken kivül még dr. Fenyvessy Soma ma- felállítandó Iclenczházakat most szervezik. A
kik a székely mozgalomnak élén álla- képes, nem illik közibénk; mi keresünk rosvásárhelyi ügyvéd is megjelenik. Az alakuló közegészségügy javítása tekintetében a legsür-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA.
Az utolsó öt perez.
— A székely néjiéletből. —
(Folytatása és vége.)

Te rabló! te házsártos vén boszorkány!
széttépted életem boldogságát, megetted gyermekeid jövőjét!.... s itt aztán következett egy
olyan kacskaringós káromkodás, hogy azt gondolta szegény asszony, hogy a ház mindjárt
ráömlik.
A védtelen, gyámoltalan Borsosné nem
szólhatott semmit, csak hallgatott és kérte az
Istent, hogy vegye el minél hamarabb. Hanem
mégis akadt, a ki pártjára álljon: a már időközben jól kifejlődött, tizenhat éves tanitóképezdei növendék fia, kinek érzékeny szive
már nem tudott tovább tűrni, ez elég erót és
bátorságot érzett magában, hogy anyjának védelmére álljon s hirtelen ki is ugrott az ágyból,
apja elé állott és nyíltan szemébe vágta:
Kiég volt már az embertelcnségéból! Hát
el akarja élve temetni szegény anyámat, kit a
maga istelensége ma-holnap sirba dönt, kinek
:i szavát soha igénybe sem veszi, kérésére
sohasem hallgat, hanem ellenkezőleg mindig
arra törekdik, hogy már egyszer eltegye láb
alól s összeálljon azzal a jellemtelen, fujtalan
özvegy (iabosnéval ?! Hanem ezen czélját elérni
nem fogja soha, mert mától fogva anyámra is
más napok virradnak!
Többet nem szólhatott, mert atyja a fejsze
után kapott, hogy boszut álljon fiáit, tle ez
addig csizmáit ragadta, s kifutott az útra, a
hol aztán ment volt atyja haragjától.
Borsos Tamás, hogy elkésett fián boszut
állani, a fejszét mintegy megnyugtatásul utána
hajította s nem törődve azzal, hogy érte-e
vagy nem, visszafordult s egy pár pillanatig

gondolkodva azon, a mit fia mondott
hanem
ellenkezőleg mindig arra törekedik, hogy már
egyszer eltegye láb alól és összeálljon
ej
mit kezd nekem a hitvány parancsolni, még
rám akar ijeszteni, hanem azt már nem éri
meg! Aztán feleségének ront:
Ugy-e ezt is te tanítottad meg te seprőn
járó vén boszorkány?! Mindjárt kileheled az
utolsót: és ütésre emelte fel kezét, de ettől
valami gondolata mégis visszatartotta.
Tamás — szólt az asszony elhaló siró
hangon — én nem mondtam semmit. Többet
nem mondhatott, mert a sírás erót vett rajta,
hanem ez a néhány szó is elég lett volna egy
érzékeny szívnek, hogy jobb útra térjen, de
mindennek értelmét a Bosos cll'ásult és elbutult
lelke nem tudta felfogni; sót még fokozottabb
dühvel támadt rá.
Ha a fene leette a liust a testedről, egye
meg már a csontodat is ! Ks ezt Borsos mondta
a feleségének, ki majdnem életét is feláldozta:
és ezzel örökre megadta a halálos döfést.
Xyilj meg föld, szakadj rám ég és temess
el engemet! Isten! ha fenn vngy és uralkodói
küldj kénköves tüzes esőt e házra vagy szakaszd meg a szivemet! S fejéhez kapva, felugrott az ágyból, kifutott az ajtón s alig ért
az udvar közepére, tehetetlenül rogyott össze.
Az alatt az atyja minden mozdulatát szemmel
kiséró fiu megvárta, hogy lefeküdjék, bélopózva
a házba, onnan ruhát hozott ki, felöltöztette
a már eszméletén kivül fekvő anyját s sirva
és zokogva vezette egyik testvéréhez, kik már
szokva voltak az ilyen látogatáshoz, hanem
nem voltak hozzászokva az asszony furcsa
mozdulataihoz.
Alighogy ágyba fektették, egy ugró mozdulattal rögtön felült, kezeit maga elé tartotta,
fejét vállai közé húzta és mintegy meglégedetten intett, s aztán beszélt: ne félj l'ista.... j a j !

jaj!
fuss l'ista!....,. én téged ugy-e nem
tanítottalak arra ?..:... egye meg a csontodat
is
és sirva fakadt.
I)e nemsokára nevetni kezdett: Igen, igen ...
csak jertek, — s ez alatt hivogatólag integetett
maga előtt a levegőben — ugy-e ti megvédelmeztek V óh jertek, jertek
még mondott
valamit, tle nem lehetett megérteni a kitörő
sírástól.
Hiába igyekeztek vigasztalni, már semmire sem figyelt, esak folyton a fiát szólította,
magához ölelte és csókolta szünet nélkül. Testvéreit az alatt mind odahívták, azok sirva kérdezték ezt is, azt is tőle, de ö semmire sem
felelt, czak nézte mereven
mert már őrült volt.
Borsos Tamás pedig mintha semmi sem
történt volna, haladt a már megszokott uton
s három nap múlva ismét ugyanabban a csapszékben látjuk az ő kedves barátaival. Már
közeledik a záróra csak még öt perez van
hátra s ók is készülnek haza. A készülődés
lármája felveri álmából a korcsmáros bölcsőben
fekvő kis fiát s ez fülhasitó sikoltást visz véghez, tle anyja nem hallja, mert most küldék
ki épen valamiért.
No látod barátom — szólt az egyik —
mind ilyenek ezek az asszonyok, tőlük felfordulhat a világ, az nekik mindegy, csakhogy ők
kedvükre élhessenek. Különben tudja Borsos
barátom is hisze' ő is érzi a sok veszteséget,
mit a felesége okozott: Ugy-e igaz BorsosV
hisze" te mondád a múltkor I
Borsos csak félfülre hallotta a beszédet,
inivel a fia szemrehányásával tépelődött
hanem ellenkezőleg mindig arra törekedik, hogy
már egyszer eltegye láb alól és összeálljon
de ez is elég volt, hogy egy hatalmas pofonnal
válaszoljon és rákiált, hogy: nem igaz! Kzzel
kifutott az ajtón s már-már szakadozó lélegzéssel rohant be az ajtón és sirva borult beteg
feleségére:

Haragszol-e V oh szólj! engedj meg! s
élt kész vagyok bármire! Oh bocsáss meg
nekem nyomorainak, mert Gabosné az oka
mindennek, ha ő nem lett volna, mi most a
legboldogabbak volnánk! K közben észrevette
a virrasztók között Gabosnét s mintha eszét
vesztette volna, neki rohan, üti veri, rúgja:
te alávaló hitvány fajtalan szajha! ártatlan
feleségem élő fenéje! családom boldogságának
megsemmitője ! Ugy pusztulsz el kezeim között,
mint a leghitványabb kutya! 8 talán ugy is
járt volna, ha a jelenlévők ki nem szabadítják
kezei közül. Aztán ismét feleségéhez ment és
kérte, de ez most sem hallgat rá, hanem felült
fekhelyén mosolygott:
Uh..... jertek
már rég várlak, igen, igen,
l'ista.... Pista.... megfizet az Isten.... óh jertek,....
jertek
és visszahanyatlott párnáira.
Borsos pedig a hűlt tetemre borulva zokogja..
Oh bocsáss meg, óh bocsáss meg nekem
nyomorultnak!
Sötét éj borult a falura, hűvös köd ereszkedett a tájra és hűvös lehelletével nedvessé
tett mindent. Nyugalomra vonult mindenki;
csendes minden, csak a baglyok rémséges huhogása kutyák vésztjosló vonítása zavarja a
cseudes léget- A bakter megfújja sípját, azután
a szokott módon elkezdi:
Hallgassanak a szóra!
Kjfélután egyet ütött az óra!
Csendesség a falub' —
és megy tovább. Agyában rémgondolatok kergetőznek, de az Isten segítségül hivása hamar
megszabadítja azoktól és mély gondolatokba
merülve megy a néma sötétségben tovább.
Gondolataiban csak egy, az nz égről lehulló
csillag zavarja meg: valaki meghalt. Önkéntelenül keresztet vet magára és susogja csendesen: . A d j U r a m örök n y u g o d a l m a t n e k i ! "

Kovács Gyártás.

Augusztus 28.
gösebb teendő, hogy azokat a vidékeket ellássák orvosokkal, a hol napi járó helyeken nincs
orvos, mert az illető vidék alacsony műveltsége, lakósságának szegénysége miatt a magán
gyakorlatot folytató orvos ott megélni nem tud.
Az orvos nélkllli vidékeknek orvosokkal való
ellátásával, viszont segítve lesz a gyakorló orvosok társadalmi baján egyes helyeknek orvosokkal való zsúfoltságán. Néhol ugyan is a városokban sokkal több orvos van, mint szükséges
lenne s igy azok csak tengődve élhetnek. A kidolgozott javaslatok közül azt ajánlják legsürgősebben elfogadásra, mely a körorvosok államosítására vonatkozik és a mely szerint az
állami közszolgálat összekapcsolható lenne a
magán orvosi gyakorlattal. Az állami körorvos
az államtól kapna bizonyos összegű létminimumot. Ezért az állami körorvos tartoznék,
ellátni a közegészségügyi, közegészségrendóri
szolgálatot, (hivatalos vizsgálatokat a korcsmákban, piaczokon, kutak, épületek stb. körül).
Ezen kivül a körorvos magán gyakorlatot folytatna a szabályrendeletileg megállapított díjtételek mellett. A körorvosi körhöz tartozó községek esetleg még természetben lakást adnának az orvosoknak, de a szegény községeket
lehetőleg kímélni akarják minden orvosi költségektől. Csak ha önkint fizetni képes a beteg,
díjazza majd az orvost, lehetőleg alacsony díjtételek mellett, mert ezen tervezet javaslatok
szerint a kör orvos évi fizetése 1200—2400
korona között változik a szerint, a mint a
magán gyakorlat után kissebb, nagyobb jövedelemre számíthat. Az orvos megélhetési minimuma ekép biztosítva lesz. Szolgálati érdemek jutalmazásaként pedig a körorvost jöve
delmezöbb helyekre helyezik art. A községi és
járási orvosi iutézmény is egyelőre megmaradhat a mint most van. A körorvosi iutézmény
államosítása iránt tehát legközelebb döntenek.

A neoei törrényliatósáp bizottság üléséről.
Csíkszereda, augusztus 24.
A holt idény jellegét viselte magán a mai
napon megtartott törvényhatósági közgyűlés,
melyen a tagoknak éppen egynegyede vett
részt, s ezeknek is legtöbbje részint községi
részeint magán érdekek által vezéreltetve.
A karzatnak ezúttal akadt több látogatója
nevezetesen a tanuló ifjúság részéről, kiket a
közelgő tanévre nyújtandó segélyezés mérvének
megtudása hozott össze, de a kiknek nagyobb
része vérmes reményében csalódva érezhette
magát, minthogy a segélyek a folyamodók
nagyszáma miatt igen korlátolt mérvben állapíttathattak meg.
A gyüléBt Mikó Bálint főispán ur délelőtt
10 órakor nyitotta meg, kit a terembe léptekor
a gyűlés tagjai zajos éljenzéssel fogadtak, s
bejelentette egyúttal, hogy az utolsó közgyűlés
óta a törvényhatóság kebelében más nevezetesebb mozzanat nem adta elő magát, mint a
segéd levéltárnok állásnak taploczai ifj. Botár
Béla joghallgató személyében szakvizsga tétel
kötelezettség melletti kinevezésével lett betöltése.
Ezután a közgyűlés áttért a napi rendre,
melynek tárgyaiból a következőket tartottak
fölemlitendóknek
1. Közügyek.
A vallás és közoktatási miniszternek a
vármegyei magán javak mikénti kezelésére,
az azok kezelésével megbízott tisztviselők szolgálati viszonyaira, nyugdíjazásukra, s az egyesalapok rendeltetésére nézve alkotott több rendbeli szabályrendeletek jovahagyását kimondó
leiratát az előadó röviden és kivonatosan ismertetvén, Köllő János bizottsági tag annak
egész terjedelmében való felolvasását kívánta,
minek a közgyűlés helyet is adott.
A mint a leiratból megtudtuk a szabályrendeleteket a vallási miniszter több nemű fel
tétel kikötése mellett hagyta jová. nevezetesen,
hogy az egyes alapoknak nemcsak zárszámadásai, hanem költségvetései is neki előzetesen
mindig bemutatandók; hogy mindazon igazgató
tanácsi és közgyűlési határozatok, melyek 200
koronánál nagyobb összegű előirányzat nélküli
kiadások engedélyezésére, vagy utalványozására
vonatkoznak jovahagyás végett mindig felter
jesztessenek mindazon nem egyhangúlag hozott
igazgató tanácsi és közgyűlési határozatokkal
egyUtt, melyek a szabályzat nem egészen határozott intézkedésének magyarázatát tartalmazzák.
Kijelentette továbbá, hogy a szabályzatokat teljesen megfelelőknek nem tartván, a
vármegye azokat ujabbi tárgyalás elé vegye,
s gondoskodjék arról, hogy az alapok kezelésére nézve a jeleniek átdolgozásával a kívánalmaknak minden tekintetben megfelelő szabályzat alkottassék.
A közgyűlés a szabályrendeleteknek a
tett megjegyzésekkel történt jóváhagyását tudomásul vette, de tekintve azt, hogy azoknak
életbe léptetése nagyobb előkészületet és tanulmányt igényel azokat az előzőleg vele dolguzott bizottságnak azzal az utasítással határozta
kiadni, hogy az életbeléptetés érdekében szükségen előkészületeket tegye meg s a tenni
valókat hozza a törvényhatóság október havi
gyűlésében javaslatba.
Felolvastatott ezután a kereskedelmi miniszter leirata, melyben értesiti a vármegye
közönségét, hogy a brassó—Csíkszereda—ó-top-

liczai törvényhatósági közutat julius hó 1-ső
napjától kezdve az állami köztak hálózatába
felvette; felolvastatott továbbá a megye alispánjának azon jelentése, hogy a jelzett útszakaszt, annak összes tartozékait s a rajta lévő
fedanyagot kiküldöttje utján az államkincstár
tulajdonába átadta s a törvényhatóság rendelkezésére bocsátott "> ut kaparót a megmaradt
törvényhatósági utakon elhelyezte.
A bizottság a kereskedelmi miniszter ur
leiratát örvendetesen vette tudomásul s a nevezett útrésznek állami kezelésbe vitelért hálás
köszönetet szavazott; tudomásul vette továbbá
az alispán jelentését s egyúttal megkeresni
határozta nevezett miniszter urát, hogy Antal
Áron jól képzett és szolgálatát kifogástalanul
végző eddigi vármegyei utbiztost állami szolgálatba átvenni kegyeskedjék.
A csik-somlyói főgimnáziumnál berendezett internátus jövő tanévi fenntartásához 740
koronát, a franczia nyelv, ének és zenetanitásra
400—100 koronát: továbbá a gimnázium kebelében alakított kiránduló egyesület czéljaira
1)00 koronát ideiglenesen megszavazott: az
utóbbihoz azon feltételt kötvén hozzá, miszerint
elvárja a kirándulást vezető bizottságtól, hogy
mindazon fontos és tanulmányozást érdemlő
helyeken, melyek azt kívánatossá teszik a tanulmányozásra útközben elégséges idó fordittassék,
hogy ez által a kirándulásnak meg legyen a
kivant haszna és a tanulók is a gyors utazással
ne merittessenek ki.
Bélbor község a megyei vándor tanító
ajáulatára, miután a nagy fenyves erdők között
magasan elszigetelten fekszik s hefásitandó
közlekedési utai nincsenek, a faiskola fenntartás kötelezettsége alul felmentetett.
Dánfalva község azon határozata, mclylyel
a közszükségletek fedezésére 40011 korona kölcsönnek az erdóipar részvénytársaságtól való
felvétele mondatott ki, nem hagyatott jóvá,
mert kitűnt, hogy a kölcsön a hátralékban lévő
községi követelések fel nem hajtása és a hatóságilag engedélyezett erdő el nem adása
miatt vált szükségessé, miért is a hátralékok
felhajtása és az engedélyezett erdő értékesítés
az elöljáróságnak vagyoni felelősség melletti
kötelességévé tetetett:
Nagyobb vitát provokált a szárhegyi _A1
kosa - nevii havas jövedelmeztetésének kér
dése. mire nézve a képviselő testületnek azon
határozata tétetett felebbezés tárgyává, mely
ben kimondatott, hogy a havas a lakosok liizó
ökrei részére egyénenkint fizetendő 2 Irt bér
mellett vehető legalább 150 darab liizó marha
számára igénybe, s ha ez a szánt ki nem telnék
az elöljáróság 5 frt darabonkinti bér mellett
idegen községi állatokat is helyezhet ott el,
az igy elért jövedelemből 300 frt a közsé,
pénztára javára fordittassék, az azon felüli rész
pedig fizettessék ki azon magán feleknek, kiknek hizó ökrei a havasban legeltek, minthogy
az idegen állatok befogadása azok hátrányára
történt.
Minthogy az állandó választmány a képviselő-testület szóban forgó határozatát feloldani
s az elöljáróságot a havas bevételeiről szabály
szerű számadás beadására utasítani javasolt;!,
az ellen elsőnek Oláh Alajos községi biró mint
bizottsági tag, majd Lázár János főszolgabíró.
Szász Lajos szolgabíró, dr. Szini János szárhegyi orvos és még mások szólaltak fel, megvilágítván az ügy miben állását s kérvén a
képviselő-testület határozatának jóváhagyását,
s bár az előadó főjegyző az iratokból merített
impressziója folytán az állandó választmány
javaslatának helyességót igazolta, a közgyűlés
szótöbbséggel a képviselő testület határozatát
hagyta helyben azon kikötéssel, hogy az 18'JO
évtől kezdve szabadkézből jövedelmeztetett
havas használata, a jövő évtől kezdve a törvény rendelkezéseinek szemelőtt tartásával lesz
eszközlendó.
Szépviz község azon kérése, hogy a vármegye a tulajdonát képező ottani pénzügyőri
laktanya telkéből iskola építési és piaeztérnagyobbitási czélokra egy alig 400 ölet tevő területet 400 koronáért rendelkezésre bocsásson
ismét vitát provokált, a mennyiben az állandó
választmány a kért területet csak 1000 korona
vételárért javasolta átadni.
v
Dr. Fejér Antal azon okból, mert a csekély
terület a 400 koronával is eléggé megvan
fizetve s azon különös tekintetből, mert a kívánt terület főképpen kulturális czélokra kívántatik, a község ajánlatának elfogadását javasolta, s ezt a javaslatot Lázár János föszolgu
biró szintén támogatta; mindazon által, az
alispán azon felszólalása folytán, hogy ha a
kívánt terület kizárólag iskolai és nem egyúttal
piaeztér kibővítési czélra is kívántatnék maga
is kész volna az engedményre, a közgyűlés
kimondotta, hogy a kért terület átengedése
iránti továbbá határozatát csak az esetben
tartja fenn, ha a község legalább az ottani
forgalmi viszonyoknak megfelelő árt hajlandó
megadni, mivégbőt utasította a megye alispán
ját, hogy a vételárra nézve n községgel ujabb
tárgyalásokat folytasson s az eredményről annak idején tegyen jelentést.
Ez a határozat nézetünk szerint bár a
vármegyei érdekekre nézve jövedelmi szempontból előnyös leltet, de ezzel ujabban elodázva
játjuk Csik-Szépvizen annak a tanügyi czélokra
igazán alkalmatlan és a vármegyében egyedül
álló ronda iskolaépületnek egy a követelmé-

nyeknek megfelelő uj iskolaházzal való felcserélhetését. melynek felépítését maga a korinánv és közigazgatási bizottság régóta sürgeti,
s már ebből a szempontból is kívánatos lett
volna, ha a törvényhatóság a maga részéről ezúttal oly engedményt tett volna az árra nézve,
melyet a község is elfogadhatott volna, s ezzel
a lehetőségét megadja arra nézve, hogy a rég
sürgetett és égető szükséggé vált iskolaépítés
kivitel stadiumába léphessen.
A földmivelési miniszter ismételt rendelkezése folytán — habár nálunk szüksége alig
forog fenn — törvényhatósági munkás közvetítőül Szántó József megyei aljegyző jelöltetett ki.
(íyergyó-Szentmiklós község képviselőtestületének azon határozata, mclylyel a villamos világításnak a községben való berendezése
Lajos" nevű erdő vételára terhére kimondatott, jóváhagyatott azon kikötéssel, hogy
jelzett erdőből várható jövedelem terhére előzetesen netán felveendő tiirlesztéses kölcsönre
nézve kiállítandó kötelezvény, valamint a terv
és költségvetés a kötendő szerződéssel együtt
előzetesen felülvizsgálás és megerősítés végett
bemutatandó lesz.
2. Ösztöndíjak ós segélypénzek.
Az ösztöndijak és segélypénzek kiosztása
iránti javaslat a különböző szakok szerint csoportonkint elkülönítve tárgyaltatván, alig két
felszólalás történt s ezekkel is inkább Köllő
ános bizottsági tag élt a ki először helytelent
tette, hogy oly joghallgatóknak is feltételesen
segéiy helyeztetik kilátásba, kik egy- vagy más
tárgyból utólagosan szándékoztak kollokválni
illetve pótvizsgázni; másodszor pedig kifogá
olta — bár az egyént megnevezni hajlandó
nem volt olyanoknak segélyben részesítését,
kik más helyről ösztöndíjat, vagy alapítványt
élveznek.
Az első kifogást az alispán és főjegyző
nem tartották méltányossági szempontból i;
helyt állónak, mert ha valaki mulasztását ön
kint helyre hozza és a haladás útjára magát
utólag is képesítette, humanitási szempontból
sem büntethető a segély elvonásával: a második
kifogás igazolás hiányában magától elesett.
Ebből az inczidensbői folyólag Csedö István
ügyvéd által kifejezett azon észrevétel, hogy
az annyi körültekintéssel készített javaslat
kritika tárgyává ne tétessék, egyhangú helyesléssel találkozott.
Egy harmadik fel.szólalasában ugyancsak
Küllő János bizottsági tag borszéki Siklódi
Lőrincz iparművészeti tanuló érdekében szólott
fel, minek meglett az az eredménye, liogv a
javasolt löd korona segély 20Ó koronára
emeltetett, s egyúttal kimondatott az is, hogy
azoknak is, kik önhibájuk miatt kérvényeiket
késón adták be s azokkal elutasittattak utólagosan — ha megtakarítás lesz a segélyre
szánt összegből — segélyezessenek.
A)
Ösztöndíjban részesültek, illetve aunak
élvezetében továbbra is meghagyattak: Zakariás András műegyetemi hallgató, Bajkó András
bányászati akadémiai hallgató, Sándor Lajos
középipar tanodai, Csató Endre és Szabó András foreáliskolai tanulók, végiil Yitos Krisztina
siketnéma intézcli növendék. A .selmeczbán.vai
liOO koronás erdészeti ösztöndíj remetei Várteréz Jenőnek igértetett és Yáratly Albert volt
bányász akadémiai növendéknek kilátásba helyeztetett bizonyos segély, ha tanulmányait
tovább folytatandó az akadémiára beiratkozik
és az első félévről sikeres elömenelét igazolja,
végül remetei Bartis Anna és jenőfalvi Antal
András siketnémáknak a kolozsvári siketnémák
intézetében való elhelyezésre 100—100 korona
ösztöndíj adományoztatott.
Bi Segélybea részerültek a n e v e l é s i
alapból:
Szálhegyi Miklós Viktor, jenőfalvi Gábor
János, tölgyesi Kábdebó Szilárd, szentkirályi
Albert Gábor, csicsói Szebeni Lukács, szeredai
Balázs István, alfalvi Benkc Antal, szeredai
Élthes Zoltán joghallgatók 100—100 korona,
remetei Puskás István, szeredai Dóczi Kálmán,
taploczai Csetlő András, gy.-szentmiklósi Marton Yenczel joghallgatók 120—121) korona,
szentgyörgyi l'otoczki András joghallgató 50
korona, taploczai Daradics Félix joghallgató
100 kor., kolozsvári (iái László, brassói Kovács
Ignácz joghallgatók 80—80 korona, szeredai
Szopos Gáspár pótvizsga tétel esetén 8(1 kor.,
gy.-szentmiklósi Szász Uezsó pótvizsga tétel
esetén 100 korona, szentsimoni Veress Dénes
pótvizsga tétel esetén 80 korona, dánfalvi Antal
Áron, k.-impéri Bartalis József, szárhegyi ('sászár Dávid tanárjelöltek 100—100 korona.
Felsőbb tanintézetbe menő érettségit tett
ifjak közül, ha beiratkozásukat igazolják : tekerópataki Tatár János 200 korona, szeredai
Kovács József, gy.-szentmiklósi Lázár István,
remetei Balázs Bertalan, ha műegyetemre megy
200 korona, életiben a két előbbivel együtt
100—100 kor., gy:-szentiniklósi Kiss Ágoston,
szügödi Sántlia Béuiám, tusnádi Incze György'
gyimesi Deáki Lajos, szárhegyi Fülöp József]
gyiinesi László Dezső, tusnádi Kóródy Imre
100- 100 korona, tekeröpataki Tatár János az
állatorvosi akadémiára 200 korona, szentdoino
kosi Kurkó Ignácz 100 korona, taploczai Botár
Adolf, ditrói Vértes Béla, remetei Balázs Elek
várdotfalvi Pál Gábor 120-120 korona, dánfalvi Erőss József 1G0 korona, szeredai Szopos
Sáudor és marosvásárhelyi Marthi Pál rajzta-

Arthur színművészeti akadémikus 100 korona,
kozmási Hadnagy Imre faragászati szakiskolai
tanuló 200 korona, Buslig Antal gy.-szentmtklósi, fa- és fémipari szaktanuló 100 korona,
szentkirályi Gál Imre kereskedelmi iskolai tanuló 100 korona, Bocskor Béla tusnádi jegyző
segéd és gy.-szeutmiklósi Simon Endre jegyzői
gyakornok közigazgatási tanfolyam hallgatásra
100—100 korona.
Felgimnáziumi tanulók: várdotfalvi Domokos Sándor, gy.-szeutmiklósi Laurenczi Oszkár, taploczai Vass Dénes, tölgyesi Bogády
Gábor, várhegyi Czárán l'éter, szeredai Bancz
János,' Orbán l'éter, szentkirályi Tompos Gábor, szeredai Erős Lázár, bánkfalvi Baka János,
szárhegyi Székely Jenő, ditrói Száva Kristóf,
csomortáni Antal József, verebesi Kovács Gergely, csekefalvi György Gábor, Vitos I'ál, taploczai Botár Klek, szeredai Dávid János, szentléleki Márkos Sándor, gy.-szentmiklósi Kugler
Vilmos, l'ál Gyula, szeredai Kovács Miklós,
Böjtlii Ciliin, szentimrei Balló Károly, szentsimoni Beke Miklós, taploczai László Kálmán,
szentkirályi Balázs Lázár, szeredai Lakatos József, verebesi Kovács Lajos, Kovács Balázs,
szépvizi I'uskás Gábor, kozmási l'otyó Antal,
Szócs libert, szentmihályi Csáki Béuiám, várdotfalvi Bocskor Ailám. gy.-szentmiklósi Kölünte
Géza. szeredai Szabó Dénes, borszéki Puskás
Levente, szeredai Márton Elek, csicsói Búzás
József, gy.-szentmiklósi Bercczk János, szentsimoni incze Gábor, szeredai Karácsony Antal,
dánfalvi Csáki Mihály, lázárfalvi Fekete József.
Ábrahám József, szeredai Szopos Béni, Császár
Károly, gy.-szentmiklósi Bajna Árpád, alfalvi
(iái Ferenez. zsögödi Demén.y József, .szeiitimrei
György Gábor, csomortáni Csomortáni Ignácz
egyenkint 30 koronát tandij fejebe az igazgató
közvetítésével, végiil ditrói Oronz Lajos a postaés távírda segédtiszti tanfolyamra 80 koronát.
Nép- és polgári iskolai tanitó képezdékbe:
csatószegi l'ál István, alfalvi Ambrus Márton,
ditrói Józsa Sándor, szárhegyi Boga Kálmán,
remetei l'ál Elek, alfalvi (iái Ignácz. Lörincz
Antal, csomafalvi Lukács Tamás, remetei Balázs András 00—00 korona, zsögödi Ladó János
100 korona, gy.-szentmiklósi Lörincz Flóris.
Kereső Fercnsz, szentimrei Székelv Károly
SO -ISO korona.
Leányok tatiitónö-képzó s más felsőbb
tanintézetekbe: Főgimnáziumot végzett szeredai
Kritsa Meiitta 400 kor., borszéki Fülöp A ina.
taploczai Halló Yéró, szeredai Márton Gizella,
Orbán Erzsébet, rákosi Császár Gizella, csobotfalvi Salamon Juliánná, szárliegyi Záriig Etel,
csatószegi l'éterfi Hegina, gyimesi Elte.s Ilona,
szentniártoni Bors Mariska, szeredai Márton
Mária, zsögödi Töke Anna, gy.-szentmiklósi
Kiss Uóza. várdotfalvi Bocskor Ilona 150 - 150
korona, k.-impéri Balázs Vilma, ditrói Barabás
lióza. gy.-szeiitiniklósi Márton Emília 100 —100
korona, niadéfalvi Kristály Zsuzsa KHI korona,
szeredai Böjté Ottilia, alfalvi Boga Janka, szeredai Hajnód Berta, k.-újfalvi l'jfalussi Róza,
szépvizi Bartha Anna, jenőfalvi Avéd Elvira,
csobotfalyi Petres Berta, remetei Málnáéi Erzsi,
gyimesi Éltes Emma, szeredai Hadnagy Anna
KiO— 1:111 korona, szépvizi Zakariás Teréz KHI
korona, szentgyürgyi l'al Lujza óvónő, gy.szentmiklósi Lázár Izabella iminkatanitónö jelölt. gyimesi Vas Vilma posta-távirda kiadójelölt. szentkirályi Simon Teréz miinkalanitónó
jelölt IOO--IOO korona.
C) A lóbeszerzési alapból.
Felsőbb tanintézetbe járó fiuknak: borzsovai Kovács Gyárfás, gy.-szentmiklosi Tódor
Béla 120-120 korona, szárhegyi Mihály József.
100 korona, szentniártoni Márton Sándor, csikszentmiklósi Erőss Béla, kozmási Dobos Ferenez, maros-szeiitgyörgyi Szántó Zoltán, csekefalvi l'ál Ignácz 100—100 korona, szárhegyi
Tóth Sándor 200 korona.
Felgimnáziumba menők: csik-sztgyörgyi
Márton Ferenez, szeutamási Biró Ferenez. tölgyesi Korpos Uezsó, csomafalvi Lukács József,
szentsimoni Dávid Dénes, gy.-újfalvi Koós Kerencz, szentkirályi Csiszér Dénes.
Képezdei növendék fiuk: csatószegi Incze
János, nienasági Erdély Károly 100 — 100 kor.
Leányok : gy.-szentmiklósi Kolumbán Karolina,
taploczai Botár Lenke és Anna 150 — 150 kor.
borszéki Köllő Amália 200 korona, szentniártoni Márton Teréz, jenőfalvi Antal Gi/ella, várdotfalvi Bartha Borbára 100—100 korona, végül taploczai Balázs Dénesnek Dénes nevű
reáliskol ai tanuló fia részére 80 korona szavaztatott meg.
Voltuk a közgyűlésnek még más kisebb
jelentőségű tárgyai, de volt két indítvány is,
mely utóbbiak későn érkezvén be, ez tittal'iiem
tárgyaltattak.
Gyűlés végeztével főispán ur zsögödi lakásait fényes közebéd volt, mely vidám hangulatban a park árnyos lombjai alatt végződött.

Lekésett két indítvány.
A most lezajlott törvényhatósági közgyűlésre két indítvány érkezett be az állandó választmány gyűlése után, melyeknek habár különösen egyike aktuálitással birt, ezúttal tárgyalhatók nem voltak a késői beérkezés miatt.
Az elsót borszéki Kölló János és társai
bizottsági tagok adták be, mely a Ditróból a,

zt

.

Közrezen át Borszékbe vezető régi útnak a
megyei utak sorába való felvételét czélozta,
minthogy ezen az uton a borszéki gyógyfürdő
sokkal hamarább megközelíthető s az által
vendég és üzleti forgalma nagyban elősegíthető.
A második, melyet dr. CJyörITy Gyula
képviselő és Bartalís Ágost főszolgabíró adtak
be, még fontosabb tennivalókat javasolt a
rendkívüli időjárás által megyénkben okozott
károk némi enyhítése czéljából. Az indítvány
eképen szól:
.Tekintettel arra, hogy a mostoha időjárás és gyakori árvizek a vármegyei gazda
közönségnek csak nem összes termését megsemmisítették s ennek folytán a szegényebb néposztály éhínségnek néz elébe: szükségesnek
tartjuk, hogy a törvényhatóság már most foglalkozzék a kérdéssel és gondoskodjék azon
módokról melyekkel a fenyegető veszély elhárítható, vagy legalább enyhíthető lenne. Ez
okból indítványozzuk:
1. Táviratilag kéressék fel a kereskedelemügyi miniszter a tnatléfalva—szászrégeni
vasútvonal kiépítésének haladéktalanul való
megkezdésére, hogy ez által a lakosság az
inség ideje alatt muukához és keresethez jusson.
2. Folyamodjék a földmivelési miniszter
úrhoz a szükséges vetőmag adományozása iránt.
Folyamodjék a pénzügyminiszter urhoz
az adóvégrehajtások felfüggesztése és az évi
adónak egészben, vagy reszben való elengedése iránt.
4. Kérje fel a kereskedelemügyi miniszter urat, hogy az Kngel-féle kézi fonógépekből,
melyek teljesen alkalmasoknak találtattak,
legalább 5000 darabot a lakosság szegényebb
rétegei között ingyenesen osztasson ki s hogy
azok azonnal használatba vétethessenek, a
szükséges nyersanyaggal való ellátás és a készfonal beváltasa iránt intézkedni kegyeskedjék.
5. Folyamodjék n magas kormányhoz a
magukat pótadóból fenntartó községek részére
legalább 4UU0U frt kamatmentes kölesöli utalványozásáért.
Kz utóbbi fontos indítvány azonban aktuálitásából nem sokat vesztett, minthogy vármegyénk főispánja saját hatáskörében annak
némely pontjaiban foglaltak teljesítése iránt
reprezentáezióval élt a kormányhoz, másfelől
pedig a közigazgatási bizottság is, különösen
az adóbehajtas felfüggesztése iránt, megtette
a szükséges lépéseket.

KÜLÖNFÉLÉK.
— T a n á r i k i n e v e z é s e k az e r d é l y i
r ó m . k a t h . s t á t u s g i m n á z i u m a i b a n . Az
erdélyi l'üspök ur A méltóság» az egyházmegyei
igazgalótanácsosul egyetérlóleg I'ál Gábor csiksowlyói róin. kutli. főgimnáziumi igazgatót igazgatói állásúban véglegesítette és ugyanazon főgimnáziumban Kiszner Ödünt rendes tanárnak
előléptette. A beérkezett 27 pályázó közül tanári
alkalmazást uyert: a csik-soinlyci főgimnáziumban
Tarr Kezsó okleveles rajztanúr, a gyulafehérvári
főgimnáziumban Kárpis János szak vizsgás tanárjelölt, a marosvásárhelyi fúgimnéziumbau Király
Henrik dr. alapvizsgás tanárjelölt, a székely udvarhelyi főgimnáziumban Mihúlovits Béla zala
egerszegi okleveles tanár és a kézdivásárhely
kantai gimnáziumban Dénes Béla eiiyházmegyei
pap és alapvizsgás tanárjelölt. — Balázs András
dr. az erdély i róm. kath. státus jegyzője a szent
Józsefről nevezett kolozsvárifinevelú intézet igaz
gatásávul megbízatott.
— E s k ü v ő . (íencsi István gittit), tanár
folyó hó 19-én vezette oltárhoz Gyergyó-Szentmiklósou Geitcsy Alajos és Agg Anna bájos és
kiváló műveltségű leányát, Olgát.
— E l j e g y z é s . Csik-várdotfalvi Yárady
Albert bányász-akadémikus eljegyezte esikszentmártoni özv. Bocskor Lászlóné kedves
leányát, Irmát.
— B e i r a t á s o k . A „Nemzeti Zenedében"
a növendékek beiratása f. évi augusztus hó
30-ától bezár, szeptember hó 5-ig az intézet
helyiségében (Budapest, IV'., ker. l'jvilág-utcza
14. sz.) naponkint délelőtt 9—12 óráig történik. Kzen időn tul csakis külön igazgatói engedély alapján naponkint délután 3—5 óráig.
Mindkét nembeli növendékek felvétetnek az
ének, zongora, orgona, cziinbalom, hárfa, az
összes vonós- és fuvó-hangszerek, továbbá az
összhangzattani zenetörténeti és aesthetikai
tanszakokba, a vonósnégyes és zenekari iskolába, valamint az egyházi zene és liturgiái
tanszakokba is. Beiratási tlij 12 kor. Budapest,
1901. évi augusztus hó 20-án. Bartay Kde kir.
tanácsos, a „Nemzeti Zenede" igazgatója.
— A csíkszeredai állami elemi iskolában
a beiratások folyó évi szeptember hó első napjaiban fognak eszközöltetni, a javító vizsgálatok idejéről, a tanév megkezdéséről és egyéb
idetartozó dolgokról a közönséget a szokásos
módon fogják értesíteni.
A gyergyó-alfalvi állami gazdasági felső
népiskolánál ai 1901 — 1902ik tanévre a beira
tások f. évi szeptember hó 1 tíl 8-ig eszközöltet
uek, a rendes tanítás pedig 9 én veszi kezdetét.
— G y á s z r o v a t . Zeykfalvi ifj. báró Zeyk
.lózsef életének 311-ik évében, folyó hó lH-án
elhunyt. Földi részeit folyó hó 20-án délután
2 órakor tették Háromberkén a családi sírboltba
örök nyugalomra.
— Kovács Mózesné született csik-rákosi
Császár Katalin folyó évi aug. hó 21-éu este
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11 órakor, életének 46-ik, boldog házasságának 24-ik évében, a halotti szentségek áhítatos
felvétele után elhalálozott. A megboldogultnak
földi részeit folyó hó 24-én délelőtt 8 órakor
helyezték igen nagy részvét mellett öröknyugalotnra a csik-rákosi róm. hatli. templom kerítésében.
— Száz e s z t e n d ő s ház. A mi viszonyaink mellett bizony kevés haz éri meg a száz
esztendőt, mert az anyag, a melyből készül 100
esztendő alatt elveszti összetartó képességét,
maga az épület pedig a hosszú idö alatt anynyira megrongálódik, hogy benne lakni vajmi
nehéz dolog. I'ál Gábor gimnáziumi igazgató
háza megérte e kort teljesen ép állapotban, a
mennyiben e hónap 24-én mull száz éve, Iiogy
a házat építették. Kz alkalommal a esalátl jó
ismerősei és barátai körében a házat Csató
János gimnáziumi tanár megszentelte s az ün
nepi aktus egy gazdag ozsonnával végződött,
melyen a ház asszonya is ünneplés tárgya volt,
mert névnapját ugyan e napon öimepeite.
— Az i g a z g a t ó t a n á c s aug. M iki ülésén a következd ifjaknak kegyeskedett alapítványt
adományozni. Felvétetlek a kolozsvári sz, József
intézetbe: Ádám György, Benrád Hinil, Menyhárt
Délit, Botár Adám, Deregán András, Dobos Ferencz,
(ilósz Miksa, Kovács József, I'ál Gálior, Sánta
Retijamin, Krós József, Görög Aladár, Kóródi Iinre,
Schlelt Gyózó, Korbnly I.có, Tallos Jenő, Issekutz,
János, Felszegi ltóbert, Nagy János, Varga József,
Soó Dénes, 'i'ólli Sándor, Vékony Uyula egyetemi
hallgatók. — l'ajk Antal, Bánili György, Ákontz
János, Beké Gyula, Girsik János, Keicli l.orúnd
ftimn. tanulók. A gyulafehérvári linövelóbc: Duduez Zoltán, Douhoffer József, Flóznik Uyürgy,
Mátyás Károly, Koller György Maros Vásárhelyre:
I'app Ferencz, Vákár József, Herkovics liéla,
Fülöp András. Székely - L'ilvai helyre: Boldizsár
Dénes, Oláh Imro, Apor Ferencz, Ferenczi György,
Borsos József, Ferencz Sándor, Budó l.ázár, Vadász Antul, Csik-Sumlyóin: Tódor László, lliigözi
József, L'obal Imre, Durvus (leruely. Sánta Geró,
Szabó Károly, Csató István, Vaszi Sándor. A nagyszebeni Tcrézárvaluizba: Ferenc/,y István, Matis
Gábor, Gönczy Lajos, Fiilöp Béla, l'uucr Ödön,
Koticza János, Nagy Ákoa, László Liomokoa, Tii
viei Márton. Molnár János, Yinczc József (feltételesen). Leányok: Apor Margit, Orlai Gizella,
Alexi Gizella.

M e t e o r . Szép égi jelenségnek voltak
tanúi azok, kik folyó hó 25-én este 7 és '/,
órakor sétáltak s megfigyelésük tárgyává a
nyugaton elterülő égboltozatot tették. Mintegy
5 foknyira a láthatár felett egy gyermek fej
nagyságá meteor tinit fel és délnyugatról kiindulva északkeleti irányban mintegy másfél
pereznyi utat tett meg s azután eltűnt, l'tközbeu
lenyes tiizsávot hagyott maga után, sót ököl
nagyságú tüzes cseppek is vállottak le belőle.
Csillagászati szakértőnk ugy nyilatkozik, hogy
az észlel*, meteor az 187(5. évben feltűnt nagy
üstökösnek egy daraboeskája. Megengedjük
neki, hogy talán igaza vau, de inkább hisszük,
hogy a feltűnt meteor is egyike volt azon égi
vándoroknak, a melyek azért kerülnek földünk
légkörébe, hogy abban tüzhalállal megsemmisüljenek.
— A folyó h a l o t t j a . Lapunk mult számában sajnálattal kellett hírt adnunk arról a
végzetes balesetről, mely Szent István napján
Véger Gyula kereskedő tanoneznak fürdés,
vagy állítólag halászat közben az Olt folyóba
történt fulatlasával bekövetkezett. Kz a szomorú
eset különösen testvéreit tartotta négy napon
át szörnyű izgalomban, kik bár kitartó buzgalommal kutattak a szerencsétlenség színhelyén
az Olt folyó medrében, csak a negyedik napon
sikerült egy rögtönzött tutajról a fiu holt testére akadni és felszínre hozni, kinek karjai
mellén keresztbe fonva nyugodtak s minden
más változás, vagy külső sérelem nélkül orrából és füleiből vér szivárgott ki. Miután a hatósági hulla szemle kiil erőszakot nem konstatált, a hulla ott a helyszínén egyházi beszeu
telés mellett kettős koporsóba záratott és halottas kocsin Somlyóra szállíttatott, hol Szombaton délután nagy részvét mellett helyeztetett
örök nyugvó helyére, kinek koporsóját jelenlévő
volt főnöke Merza Rezső kereskedő és neje,
valamint a szeredai kereskedő segédek díszes
koszorúi fedték. Hogy a szerencsétlenség minő
körülmények hatása alatt következett be, azt
fürdő társai eltérő nyilatkozatai folytán valósággal megtudni nem lehetett.
— E r d ő ö r i s z a k v i z s g á k . A földmivelési miniszter által kibocsátott hirdetmény szerint az erdóóri szakvizsgák ez évi október hó
14-én s az erre kővetkező napokon fognak
megtartatni. Budapesten, Pozsonyban, lieszterczebányán, .Miskolczon, Kassán, MármarosSzigeten, Debreczenben, Kolozsváron, SzékelyL'dvarhelyt, Brassóban, Nagy-Szebenben, Temesváron, Zomborban, l'écsett és Szombathelyen. A vizsgát tenni szándékozók hiteles
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat
a vizsgák székhelyére nézve illetékes kir. erdőfelügyelőhöz tartoznak október első napjáig
benyújtani.
— H a r o z á s z a t i l ő g y a k o r l a t o k . A városunkban állomásozó honvédség a Csik-Szentkirály és Zsögöd községek határ pontján álló
úgynevezett „Bajkó* hegyen szeptember hó 7-éu
harezszerü lőgyakorlatokat fog tartani. Hogy
ez alkalommal ugy az emberi, mint az állati
életbiztonságra nézve veszély ne következhessek be, az illető községek elöljáróságainak
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feladata az azon területen való közlekedést a
jelzett napra betiltani.
— T ü z e s e t . Csik-szenttamási Ágoston
Ferencz (Lajosé) csűre folyó hó 23-án este
11 órakor kigyuladt s a benne levő takarmánynyal és gabonával együtt porrá égett. Hogy
a tüz tovább nem terjedt, a szélcsendnek és
a vészjelre korán összegyűlt községi lakosság
oltási buzgalmának köszönhető. Különösen kitűntek az oltásban az iskola építésnél alkalmazott zsögüdi illetőségű kőművesek. A tüz
keletkezésének oka ismeretlen, állítólag szándékos gyujtogatásból származott, mire elegendő
gyanút szolgáltat a kárvallott gazda és 7 testvére között régóta húzódó per. (Az nap bírói
kihallgatás volt). Most derült ki, mily üdvös
intézkedés volt a zsupfedelek leliányatása. C'zélszerü volna a községi tűzoltó intézményt bevezetni.' A kár értéke mintegy 1200 korona.
Végül nem hallgathatom el a községi lakosság
ama méltó felháborodását, Iiogy a községen
átvonuló patakot az utkaparók gyakran más
irányba bocsátják (bizonyára felsőbb intézkedésre). Igy volt ez most is. Esetleg rossz következménye lehet ezen helytelen es jogtalan
intézkedésnek.
E l t ű n t ftu. Rákosi Kiss Annának egy
13 éves Áron nevű kis fia még a hó elején
eltűnt hazulról s a szegény anya azután sikertelenül kutatván utániul, hatóságilag nyomoztatja most eltűnt gyermekét. A közép termetű,
gesztenye szinhajii. sárgás szemű, rendes orrú
és szájú, bal szemére kancsal tiu eltűnése alkalmával szürkeposztó harisnyát, csizmát és
szalmakalapot viselt.
A „Zenélő Magyarország 4 ' zongora és be-
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vábbi eljárás elrendeltetvén, annak az alap- éi
felülfoglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, CsikSzereda város házánál leendő megtartása batáridőéi 1901. évi szeptember hó 14-Ht napjának
d. u. 5 érája kililzelik. a raikora bíróilag lefoglalt ingók és pedig takarékpénztári részvények
és életbiztosítási kötvények és sorsjegyek 580
korona tőke hátrálék és jár. erejéig a legtöbbet
ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén
becaáron alul is el fognak adatni.
Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak,
amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna éa ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tflnik, Iiogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulaszszák, mert kflIOnhen csak
a vételár fölöslegére lógnak utaltatni.
Kelt Csik-Szeredán, 1901. évi augusztus
hó 16-ik napján.
Keresztes Gyula,
l"K>l 1- 1

kir. bir végrehajtó.

Yeress Sándor dr.,
megyei tiszti főorvos ^
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orvosi rendelője és fogorvosi műterme

Csíkszeredában,
Nagy Ferencz dr. házában.

Rendes orvosi tanácskozási idö naponta
délután 2—4 óráig.

gedii zenemű ("Ivóiral luost megjelent l.Ylk füzete
Szám (»003. 11H11.
(184) 1 - 2
a kövi-ikezo szép zenemű újdonságokat I arlahiuizza:
i.
1. I ) I ' J I - / . V - I I ' I Z S I ' I ..Nim scii p á r j a g a l a m b o m n a k ' , ..Tiszán iiMi'-h. Tiszán t ul" m a g y a r dalát. II. Lányi Lrnó
JlirdetiiKMiv.
..A j.'isn.i" jellem d a r a b j a i . ' III. S t r a u s s József
szilén" l'i.lku mazurkát, IV. l.oewe Károly „Az úru"
A törvényhatósági bizottság legtöbb adótJ a l b a l l a l á l . Ily g a z d a g l-irtalommal jelenik meg a
fizető tagjai névjegyzékének alapját képező
„Zenélő Magyarország" minden íózelo, miért az minden zonguráió és beged iisink ki a legjobb m a g y a r adóhivatali kimutatások az 188li. évi XXI. t.-cz.
dal, ooi.lal. r n | d é , salon. lánrzzenét s liegedil újdon- 25. szakasza értelmében betekintés és a neságokat kedveli különösen ligyelmébe a j á n l h a t ó k taláni felszólamlások megtehetése végett folyó
niiiuik. liavoukiiit kétszer ne-gielenó lll —10 oldalt évi szeptember hó 1-tól kezdve 8 napon át a
tartalmazó liiz.<-tel. F g y negyedévben li liiy.rt liO old.
I ártalommal 3 korona 'ebiliz'tésérl ka|diató s elötize- vármegyei kiadóhivatalban közszemlére leszlés.-k a most lolyó n e g y e d r e s .-gyéli h a n g j e g y e k r e nek kitéve s ezen határidő lej-írta után, azaz
szóló m e g r e n d e l , W k «'.'Zenélő Magyarország" (Klük- szeptember hó ',1. és 10-ik napjain a megyei
ner 1-; • l. • | zi-neluü kiadóliivat alába liuda|iest, V l l l .igazoló választmány fogja azokból a legtöbb
.lózsel-korut 2+. iolé/i-ndok. a h o n n a n m u t a t v á n y tüadótfizető törvényhatósági bizottsági tagoknak
zelői 1,0 lillér b e k i d J é s e ellenében megismerésre bér1902. évre érvényes névjegyzékét összeállítani,
ütve küldenek.

HIVATALOS HÚSZ.
Marosvásárhelyi kir. erdófelügyelóség.
Sz. llöli-P.HH.
Kopár területek beültetése.
Az erdőtörvény lliö. S-a értelmében azon
kopár-, vízmosásos- és suvadásos területek, a
melyeken a talaj megkötése közgazdasági szempontból szükséges : licerdösiteudők és azután
mint erilök kezelendők és tartandók fen. Tekintetbe véve azt. hogy ezen területeknek mielőbbi sikeres beerdósitését és megkötését, nemcsak az illető tulajdonosok jól felfogott magán
érdeke teszi kívánatossá, hanem Iiogy az általános nemzetgazdasági szempontból is szükséges és figyelembe véve az ezen területek
heerdősi lésével és megkötésével járó költségeket és munkát: in. kir. föliltnivelésügyi miniszter ur ö nagyméltósága ezekre való tekintettel
azon birtokosokat, a kik a tulajdonukat képező
kopár vízmosásos területeket rendesen beerdó
sitik, nemcsak a szükséges facsemetéknek dijmentes adományozása, hanem megfelelő és a
kopár minősége' szerint Ili—30 korona között
változó pénzsegélyben is szokta részesíteni.
Hogy tehát a miniszter ur ó nagy méltóságához a segélyezés iránti javaslat idejében
megtehető legyen, megkeresem a t. cziniet.
hogy szíveskedjék ezen kir. erdő felügyelőséget legkésőbb folyó évi november hó 15-ig értesíteni, hogy a tulajdonát képező és
község határán fekvő kopár területéből az l'J02.
év tavaszán, mely helyzajzi számalatti területből hány holdat óhajtana beültetni és ezen
ezélra mely fanemekből és hány ezer darab
csemetére volnaszüksége, megjegyezvén, hogy
az árokmartok, szakadások és teljesen kopár
területek megkötéséhez legalkalmasabb a gyorsan növekedő és jól sarjadzó akácz, a nem teljesen kopár helyekre a tölgy, zöld juhar, erdei
és fekete fenyő ültethető, az északos fekvésű
helyeken pedig a luezfenyö is elegyíthető s
Iiogy egy kát. hold kopár terület beültetéséhez átlagban (1000 darab csemete kell.
Marosvásárhelyt, l'.Kll. aug. hó 1-én.
K i r . erdőfelügyelő.
Luptulajdouos:

GTÖROTJAKAB ÖRÖKÖSE.
Szám 780/1901.

Árverési hirdetmény.

illetőleg kiigazítani.
lirröl az érdekeltek azon figyelmeztetéssel értesíttetnek, hogy azok, kik az idézett
törvény 20. szakasza értelmében adójuknak
kétszes beszámítására igényt tartanak folyó évi
szeptember hó !). és 10-én a főjegyző irodájában iiléseló igazoló választmány elótt a hivatalos órák alatt jelentkezzenek és ott szóval
vagy írásban jogosultságukat azért is igazolni
igyekezzenek, minthogy különben az adó kétszeres beszámításának kedvezményétói ezen
egy alkalommal elfognak esni.
Csíkszereda, 1901. évi aug. hó 21-én.
Becze Antal, alispán.

Szőlő eladás.
Tisztelettel értesítem, hogy a saját termésű tliiuii/c- és
imratlii-nom-nxáUltáM
megkezdhetem.
Nemesfaj görögdinnye kilója 08 fillér.
sárgadinnye
10 .
Paradicsom
„ 10 „

A curm i'tjfsxőlő-sxáJl

it<ÍHÚt

augusztus

hó 20-án kezdem, és pedig:
Mézédes fehérszőlőt kilónként 30 fillér.
Othelló
„
40 „
Fehér és piros chasseles kilója 50 „
Muskolatfajok
54
Szőlőim a neves v i s o n t a i hegyen termettek, s igy zamatosak és édesek.
Ha a fent említettekből egyszerre egy métermázsánál nagyobb rendelés tétetik, 10Vo-al
olcsóbban számítom.
A kosarak a gyöngyösi indóháznál, ha
jókarban bérmentve 8 uap alatt megérkeznek,
a felszámított árban visszavétetnek.
A megrendelésnél a nevet, lakást, utolsó
postát vagy vasúti állomást tisztán olvashatóan
kérem kiírni.
Tisztelettel
[2üI ] 2

.'!

Csomor Kálmán,
szóló nagybirtokos G y ö n g y ö s ö n .

Sz. 457—1901.
ker. betegs. pénztár.
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ITeliiiTrsLS.
A csíkszeredai kerületi betegsegélyzö pénztár tagjaihoz.

A folyó évi augusztus hó 25-re
összehívott közgytllés a tagok határozat
képtelensége miatt megtartható nem lé-

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel vén, folyó évi szeptember hó elaó
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás- napjának délelőtt 10 órájára Csíkbíróság 1901. évi V. 427 sz. végzése folytán szeredába, a városház nagyterDr. Tiltscher Ede ügyvéd állal képviselt Merza mébe uj k ö z g y ű l é s t hívunk egybe,
Kristóf gyó.-szenlmiklósi lakós végrehejtató ré- melyen a tagok a meghívóban jelzett
szére Mihály Gergely s társai karczfalvi lakós tárgyak felett végérvényesen határosai
végrehajtást szenvedő ellen 1530 kor. követelés
B jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fognak.
Csíkszereda, 1901. augusztus 2&-én.
folytán alperestől lefoglalt és 155G kor. "90 fiII.
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. évi V. 427/, sz. végzésével a to-

Az igazgatóság.

zt

C S Í K I
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Árverési hirdetmény.
A csik-szentdomokosi közbirtokosság tulajdonát képező Csik-Madaras II. határ részben
.Muhos* nevii dlllóbcn a nagyméltóságú ro.
kir. főldmivelésUgyi miniszter ur 1844)1/1901.
számú magas rendeletével .Kecskebükk" Szálka
nevQ erdórészben (A. li. o. I. v. s. 2. osztag)
186 82 k. holdon — és Muhos oldal nevű erdórészben C. ü. o. 20., 22., 23. osztag 287.34 k.
holdan rendkívüli fahasználatokat engedélyezvén — ezeknek értékesítése czéljából 1901.
é v i szeptember hó 14 én d. e. 9 órakor
nyilvános BZÓ éa zárt írásbeli árverezés fog
tartatni Csik-Szentdomokos község hivatalos
házánál.
Az értékesítésre engedélyezett .Kecskeblikk" Bz&lka nevü erdórész 1811.82. k. hold,
összes fatömege kihasználható.
A kihasználási idő tnrtam 6 az az Hat
évben állapittatik meg — kezdetét veszi az értékesített terület számba adási napjától.
Az értékesítendő haszonfa tömeg mintegy
29848 köbméter, melynek kikiáltási ára 30.000
korona az az Harminczezer koronában állapittatik meg.
Az értékesítésre engedélyezett .Muhos"
oldal nevü erdórészben 287.34 k. holdon csak
is szálalás eszközölhető és pedig kihasználha
tók a 32. illetve 40. cz. méternél vastagabb
fenyő törzsek.
A kihasználási időtartam 2 az az Kettő
évben állapittatik meg — megjegyezvén hogy
a kihasználásnak a szerződés jogerőre emelkedésétől számított 1 (Egy) éven belül meg
kell kezdetni és a megkezdés napjától számítva
tart 2 (kettő) éven át.
Az értékesítendő haszonfatömeg kitesz
mintegy 31446. köbmétert, melynek kikiáltási
ára 53148 az az Ötvenháromezer egyszázncgyvennyolcz koronában állapittatik meg.
A két erdórész külön-külön bocsátatik
nyílt árverés alá s a zárt ajánlatok is a két
erdőrészre külön-külön adandók be.
A .Kecskebükk" Szálka erdórésznél árverezni kívánok kötelesek a becsárnak 10" ,-át
az az Háromezer koronát, a .Muhos oldal"
erdőre vonatkozólag pedig 5314 koronát az
árverezést vezető bizottság elnökének kezéhez
letenni.
Zárt irósbeli ajánlatok csak akkor fogadtatnak el ha 1901. évi szeptember hó 14-én
reggel 9 óra elótt adatnak be az árverési bizottság elnökéhez és ha a következő felírással
vannak borítékaik ellátva.
1. Ajánlat a csik-szentdomokosi .Kecskebükk" Szálka nevü erdőség megvételére.
2. Ajánlat a csik-szentdomokosi .Muhosoldal" nevü erdőség megvételére.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A zárt írásbeli ajánlatok beadására vonatkozó egyéb feltételek a részletes árverési és
szerződési feltételekben foglaltatnak s érdeklődő által bár mikor betekinthetókj, vagy az
összes árverési feltételek kívánatra másolatban
beszerezhetők.
VégUl mejegyeztetik, hogy a részletes
árverési és szerződési feltételek és az erdők
állapotára vouatkozó bóvebbi felvilágosítások
megtudhatók a csíkszeredai m. kir. erdőhivatalnál és Csik-Szentdomokos község hivatalos
házánál mindennap a hivatalos órák alatt.
Csikszentdomokoson J901. aug. 25-én.
Böjté Lajos,
Dániel József.
bíró, mint bírt. cluök. ltH!P]l-2

joji.ixii.

Árverési hirdetmény.
A csik-szent-domokosi közbirtokosság tulajdonát képező Csík-Madaras Il-ik határ részben Muhos dűlőben .Opcsora" nevü helyen
mintegy 486 hold legelő területen lévő fak
kihasználatát a közbirtokosság 1901. évi julius
hó 6-án tartott gyűlésében elhatározván, —
ezeknek értékesítése czéljából 1901. évi szeptember hó 14-én d. e. 9 órakor nyilvános
szó- és Írásbeli árverezés fog tartatni a CsikSzentdomokos község házámU.
Az értékesítésre határozott 480 hold legelő területen előforduló összes fatömeg kihasználható.
A kihasználási időtartam 2 (kettő) évben
állapittatik meg — kezdetét veszi az értékesített
terület számbaadási napjától.
Az értékesítendő haszonfa tömeg mintegy
25000 köbméter, melynek kikiáltási ára 30,000
azaz harmincz ezer koronában állapittatik meg.
Árverezni szándékozók kötelesek a becsárnak ltP/o-át azaz három ezer koronát az árverezést vezető bizottság elnökének kezéhez
letenni.
Zártirásbeli ajánlatok csak akkor fogadtatnak el, ha 1901. évi szeptember hó 14-én
reggel 9 óra elótt adatnak be az árverezést
vezető bizottság elnökéhez s ha a kővetkező
felírással vannak borítékaik ellátva:
,Ajánlat a csik-szentdomokosi Muhos Opcsora nevii legelón levő fák megvételére".
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverezésre vonatkozó egyéb feltételek
az érdeklődők által Csik-Szentdomos község
elöljáróságánál bármikor betekinthetők vagy az
összes árverezési feltételek kívánatra másolatban beszerezhetők.
[ims] 1—2
Csik-8zent-Domokoson, 1901. aug. 26-án.
Böjto Lajos,
Dániel József,
Mrt. Utlţl. Mit. elaM.
Jegy«a
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S. 3236-901.
ki.

3 . szám.

L A P O K

Egy jó családból való 2—3
gimnáziumot végzett fiu

Pályázati hirdetmény.

Törköly, szilvórium, n i ésfinom likőröket

bárki hideg uton minden készülék nélkül kitűnő
minőségben elő állíthat.
(t T< >j 4-:.
Kezelési könyv és Arlapok Ingyen.

Csikvármegyében a gyergyói járáshoz tartozó Gyó-ltemete, (iyó-Várhegy és Ciyó-Salamás községekből alakult egészségügyi körben
a körorvosi állás — Gyó-Hemete község székWATTERICH A.,
helylyel — üresedésben lévén, annak betöltése
felvétetik MERZA REZSŐ
Ul'hAPKST, VII., DOIÎÂNY-l'TC/A
czéljából, ezennel pályázatot hirdetek.
Sörmérö készülékek, csikkek a borkeselóshez,
női- és férfi divat-üzletébe,
A körorvos évi fizetése 1736 korona, lakminden bőrbetegség elleni szerek. Első és legréCsik-Szeredában.
gibb üzlet e szakmában. Fennáll 30 év óta.
bére 200 korona látogatási dijak váltsága évi
li korona, végül Gyó-Várhegy és Salamás közr
* -Jf
% w w w
vf? w
vp W
ségektől 104 korona évi fuvar-váltság.
Felhívom mindazon orvostudorokat, kik
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy törvényes ^ i a a i a i s i a a i s i B i a i s i B i a i 5 i B i a i 5 i B i a i B i B i ^
képesítésüket, valamint eddigi alkalmazásukat
igazoló okmányokkal felszerelt szabályszerű
folyamodványaikat folyó évi s z e p t e m b e r
hó 15-ig hozzám adják be.
Gyergyó-Szentmiklóson, 1901. évi auguszVan szerencséin mély tisztelettel értesíteni a főtisztus hó 5-én.
Dr. L á z á r János,

gyakornoknak

l e s z A L L I T A . S I 11

telendő lelkészi hivatalokat, mélyen tisztelt ügyvéd, tanitó
és körjegyző urakat, valamint a községi elöljáróságokat
is, hogy raktáron levő mindennemű nyomtatványaim

ínS/.olpil n in

CZEIJL FRIGYES ÉS FIAI

ÁRÁT 50VKAL LESZÁLL1TT0TAM

HOlt.N'AGYKKltKSKKUKSI: MF.IKiVKSK.V

VALÓDI ERDELYI HEGYI
Arak
hekliilit.-r.-nklnt
kiironAliiiii

t'vhér borok
liiiriliihlm 11.

1900 Kiiküllómenti
1899
1896 Marosmenti
189(1
1890
1892
1889'
1890
1889
1895
1895
1895
1892
1894
1892
1892

1880

1894
1893
1889
1892
1892
1889
1894
1892
1889
1889
1894
1889
1892

3 korona 60 fillérre.

Mindazon nyomtatványokat, melyek történetesen
liiányzanának raktáromból 24 óra alatt minden áremelés
nélkül bárkinek is kívánságára a fentebb jelzett árakban
készséggel elkészíttetem.
Mindennemű papírok, iró- és rajzszerek, iskolai
könyvek és egyéb szerelvények jutányos árakban és
nagy választékban kaphatók!
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását és támogatását kérve maradtam kitilnö tisztelettel

30-44
44—18
04
48—08
72
90

O Kiiküllómenti
l'ecsenyebor
Leányka

100
200
100

különlegeség
Iiizlingi I-a . .
„
különlegesség
Kiiküllöi-virág.
Olasz rizling
Som

140
100

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznandt Viktor

70

80

100
140

Tramini .
Muskatály
Asszú

C8T.K&7KRI:

120

130

Iiiii'i/i'iK'Iiiih.

40
44

Siller.
. .
Erdélyi vörös bor
Vörös asztali bor
Carbenet noir.

Tiszta kíseingzéfci

52
80

J-aktar.

BUZA L1SZT1H

1.
1.10 —.60

1.40 —.80
1.30
2.40 1.30
1.00 -.90
1.30 -.75
•). 1.10
1.00 —.90
1.30 -.75
1.00 -.90
1.30

UqJ)

a

a legolcsóbb árak mellett kiszolgáltatnak.
Továbbá ajánlom a nagyérdemű közönségnek a naponta tó

frissen megérkező

csemege-szőlőt Muskatárfajok és csemege-dinnyék

Rohonczy Török-Becse-t'élo telepről, u. ni. Tiszagyöngy,
Rohonczy muskatár és Turkesztán.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve maradok
mély tisztelettel

l'örön borok
jniliírzlnih'lmii.

1897 Erdélyi vörös bor 1 lit.SOfill.
1889 Carbenet noir

uşii ••!-«

1.20 - . 0 5
Hendelményeket közvetít
GYÖRGY J A K AB MÁRTON UTÓDA
CSÍKSZEREDÁBAN.

Eladási hirdetmény,
f
Egy jó karban levő üzem- ;
képes 8 lóerejü Robey-féle !
3-4
használt

azonnal eladó. Bővebbet
Szopos és Botár Csikszeredában megtudható.
?

I

Mmmmmsm*

4

i

f g g g f f f II
^•ÉíÉnfiTifflHi i
rmr'l'll'lt vW i
I
1

/fli /nv ^ ^ ^ ^

feuza

Ha*ap't^rog-el
férfisza'bó-'ű.zlete

lisat

Mózes.
lajtár.

X^ereaa.cz
Brassóban

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

URI-RUHA

elkészítésére. Kedvező összeköttetésiül által, melyeket szállítóimnál elértem, azon
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15—20" o-al
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak, szállítok:
1 zakó-öltöny finom seviot szövetből .
40 —50 korona.
1 zakó-öltöny finom kamgarn szövetből
48—60 korona.
1 zakó-öltöny finom angol szövetből
. . . 56—08 korona.
1 zsákot társalgási öltöny finom kamgarn szövetből 55—70 korona.
1 szalon-öltöny finom kamgarn szövetből
.
05—ţio korona.
1 Kerencz József kabát öltöny fekete, szürke- és
kék, finom angol szövetből
. .
.
7 0 - 9 0 korona.
1 finom tavaszi felöltő világos és sötét színben
30—48 korona.
1 tavaszi felöltő finom angol szövetből
52—65 korona.
1 nadrág finom szövetből
12—18 korona.
1 nadrág linóin angol szövetből
16—22 korona!
M » J ó t á l l á s I s i f o g r á e t a l a n . k i v i t e l é r t "Ma
Gyors kisiolgálás.
Versenynélküli árak.
Kiváló tisztelettel

«
í
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./'ro/tper

Tiszta háromszéjti

í
i
i
íj
í i

HV /flV ^V /RV/fr /flv/flv /J^ /Jţ»

Iţuza liszt

Van szerencsém a nagyúrdemll helybeli és vidéki közönségnek
becses tudomására hozni, hogy üzletembe a helybeli piaezon a
takarékpénztárral szemben a legfinomabb háromszéki

J-'rher borok
jiitlitrzh'itlt'lntii.

Küküllőmenti, 1 l't. K —.80
Asztali bor
1
1.—
Küküllőmenti
l'ecsenyebor
Muskatály
Leányka . .
különlegesség.
Küküllói finom vegyes
Wizlingi . .
különlegesség
Tramini
Som
Sauvignoii
Kiskükülőmcnti szemelt
Assz 11 . . V, lit. K1.30
gyógybor >/> , - 3,—

M Á H A

angiEfl^iiiijBiiáiniirc^

l'örös borok

1898
1897
1890
1892

és pedig a kisebb alakú nyomtatványok árát 100 ivenkint 1 korona 50 fillérre, a közép nagyságunkét
2 korona 80 fillérre és az egészen nagy alakuakét

[Ki] 21—:«

Hauptvogel Ferenez.

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901.

