
XIV. évfolyam. Csíkszereda, 1902. márczius. 1. szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI HETILAP 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . Mc?i* |e le i» ik ri l a p 
M i n d e n S z e r d á n . 

Kéziratok nem adutnnk vissza. 

PKLKI.ÖS t>IKBKKHZTÖ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

N y i l t t ó r l o z i k l c o l c 
Koronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ara 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedéne 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

S z e r l í e s z u ' í a é i ; é s U i n c l ó h i v n l f i l : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedese, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vnla-
ir.int hirdetések s előfizetési  dijak is kflldendűk. 

X i n . Leó. 
Cnuepelt márczius hó 3-án az egész 

kalholikus világ, ünnepelt, mert Krisz-
tus urunk földi  helytartója, Szent Péter 
apostol utóda, XIII. Leó pápa ezen a 
napon tartotta pápává koronáztatnának 
negyedszázados jubileumát. 

XIII. Leó, ki családi néven Pecci 
Joáehim, született 1810. márczius 2-án 
Cnrpinetoban, élete folyama  és pálya-
futása  röviden a következő. Neveltetése 
a Kollégium Komanumban történt. 1837-
ben XVI. Gergely házi prelálusa, 1843-
ban brüsseli nunczius, 1 84G-ban perugiai 
érsek és biboruok, 1877-ben pápai cu-
merlago, IX. Pitisz halála után 1873 
február  20-án pedig pápa lett. 

Az aggastyán, ki most jubilál 92 
éves, ugy látszik, hogy a teremtő ki-
váló szeretete és gondoskodása környezi 
ót, mert ö a pápák között az, a kit az 
ég a leghosszabb élettel áldott meg s 
uralkodása is hosszúságra nézve a 8-ik 
helyen van. 

Hosszú, negyedszázados uralkodása 
alatt, ha nem Í9 müveit valami szem-
kápráztató külsejű tetteket, ha nein is 
tudta az elfoglalt  világi birtokokat vissza-
szerezni, ba nem döntött vérbe trónokut 
s nem müveit világra szóló politikát, még 
is nagy uralkodó, nagy ember XIII. Leó. 

Uralkodása kezdetén békés politi-
kát űzött mindenfelé  s e szellemének 
köszönhető, hogy Poroszországgal az egy-
házi béke helyre állott és hogy itt az 
elgyengült katholiczizinus uj virágzásnuk, 
uj életnek indult. 

A pápaság világi hatalmának keze-
lésében azonban határozott állást foglalt 
el s ily tekintetben főleg  1887. óta sok-
szor nyilatkozott Lassú de czéltudatos 
működéssel fogott  ez irányban a szer-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
á l e a . * 

Volt egyBzer egy kis leány, egy édes 
aranyhajú baba. A hangja lágyan csengett s 
ajkainak mosolygása bűbájosán kedves, igi zó 
volt. És ez a kis lány mindig mosolygott, nem 
azért mintha tudta volna, hogy jól áll neki. 
nem is mintha a férfiakat,  ifjakat  akarta volna 
vele meghódítani. 

Nem! 
Kérdezzétek meg a virágtól, miért nyílik, 

miért mosolyog? Mert arra van teremtve* 
Az a kis lány is arra látszott teremtve 

lenni, bogy mosolyogjon; hisz nem szenvedett 
soha semmiben szükséget s nem volt még soha 
megsiratni valója. Csak napsugaras fényét  is-
merte még az életnek, melynek hogy vannak 
könnyeket osztó sötét felhői  s kegyetlen lelket 
rázó viharai is — nem tudta. 

A szive telve volt rózsás álmokkal, ábránd-
képekkel, melyek titkoB, édes sejtelemként él-
nek a leány szivekben Még alBzik a sziv, csak 
a tündérmesékből szőtt édes álmok betöltik 
ott azt az űrt, melyet boldogság utáni vágynak 
neveznek s mely a szerint, mint sorsunk ren-
delé, üdvöt vagy kárhozatot hoz reánk. 

Sokan, nagyon sokan körűi rajongták azt 
a szőke kis leányt és a sok között volt egy, 
a ki legjobban szerette. Egy ifjú,  a kinek 
szivét s egész lényét betolté a boldogság 
utáni vágy. 

Meglátta a kis leányt; belenézett annak 
ibolyakék szemeibe, melyek ragyogtak tisztán, 
kedvesen ugy, mint a tó csendes tűkre ragyog 
a napsugárban. 

Az ifiu  szive megdobbant Van már tárgya 
vágyainak, feltalálta  keresett boldogságát azok-

vezkedésliez s már mintegy 10 évvel 
ezelőtt annyira megszilárdította volt trón-
jának erkölcsi ulapjuit, hogy bátran hadat 
üzenhetett volna mindazoknak, a kik 
vagy közvetve, vagy közvetlenül világi 
hatalma visszaszerzésének útjában álla-
nak. I)e ő nein viszi dülöre a dolgot addig, 
a mig a szervezkedés és unyaggyüjtéssel 
készen nem lesz. A világi hatalomra 
való tekintetek következtében u pápa 
1890. óta a franezia  köztársaságul szem-
ben modorát megváltoztatta. Mindinkább 
közeledett a franezia  kormányhoz s 1891. 
óta a franezia  köztársasági államforma 
törvényességét nemcsak elismerte, ha-
nem többször felszólította  a franezia  katli. 
papokat, hogy ugyanezt tegyék és mo-
narchikus törekvéseikkel hagyjanak fel. 

Általában véve és politikáját te 
kintve el lehet mondani azt, hogy XIII. 
Leó, a mit tett és ezután is tenni fog, 
azt mind csak egyháza és a kalholikus 
egyház javára tette. 

XIII. Leó nemcsak, mint nagy po-
litikus, hanem mint kitünö író és álta-
lában irodalom és tudomány kedvelő is 
kitűnik. Maga is adott ki egy egész 
kötet költeményt és a vatikáni dúsgaz-
dag könyvtárak és levéltárakat a tudo-. 
mányos kutatások számára megnyitotta, 
a mi által főkép  a magyar történet Írás-
nak nagy előmozdítójává lön. 

Adja az Egek ura. hogy egy pár 
év lefolyása  alatt, a katholikus világ 
újra egy jubileumot tarthasson, a pápa 
születésének 100. évfordulóját.  Adja az 
Ég, hogy ahhoz is, miként most is hó-
dolatunkat lábaihoz letéve énekelhessük 
és énekeljük is a Szentséges Atyáért: 

Tdiistl  meg Iute»  Szent  Atyánkat 
KrlnxtitHunk  Ilelt/tartóját. 

ban a rániosolygó kék szemekben — s ezt 
meg is mondta a leánynak. 

Láttam óket együtt sétálni, édesen egy-
máshoz simulva. A leányka mosolyogva, villá-
imul s az ifjú  büszkén, boldogan. 

Örültem. Láttam óket, de a mint körül-
pillantottam. latiam azt a sok tekintetet is, mely 
féléjük  irányult. 

IMI Istenem, be kevéslxil áradt őszinte 
öröm vngy csak egy kicsike meleg fénysugár 
is. Boszankodó irigységgel vagy gúnyos hideg-
séggel nézték boldogságukat, a melyet ók nem 
titkoltak senki elótt sem, bohó gyermeki szív-
vel azt híve, hogy mindenki részt vesz az ő 
örömükben. 

Sokat gondoltam reájuk s a mikor nyu-
galomra hajtottam fejemet,  felőlük  álmodtam. 

Ismét együtt voltak mosolygó 
vidámsággal s boldog büszkeséggel. Szeme'k-
nek minden tekintete, ajkaiknak minden szava 
boldogságukat hirdeté. 

S a világ, az irigy, a gúnyolódó, nem 
nézhette ezt a boldogságot. 

Mint a kígyó simán, hízelegve jött az 
irigység, hogy láthatatlan szálakból hálót szöj-
jön a férfinak.  Egy csábon tekintet, mely aszonyi 
szemekből jött, egy biztató mosoly, mely a hó-
dító hódolatát jelenti, oh! Iiáuy férfinak  vette 
már el a józanságát s hány családnak dúlta 
fel  szentelyét. 

De a férfi  győzött. Büszkén fölemelt  fő-
vel állott ellent a kísértésnek, erős lelkén s 
szivének szerelmén megtört a csáb hatalma. 
Mindennap jobban, forróbban  szerette azt az 
arauyhaju babát, az ó kicsi feleségét. 

A kicsi asszonyka ia küzd a világ ellen. 
Lassan, lassan megismerte az életet, az em-
bereket, de nem rettent meg tólűk. 

A Magyar Gazdaszövetség és a 
kisgazdák. 

A Magyar Gazdaszövetség munkásságá-
nak javarészét a kisgazdák helyzetének javí-
tására akarván fordítani  egy községi gazdaköri 
alapszaháltervezetet dolgozott ki. melyben a 
gazdakor czéljai az alábbiakban vannak fel-
sorolva : 

a) a község összes gazdasági érdekeinek, 
valamint szellemi és erkölcsi életének éber 
figyelemmel  való kisérése s az ez>:k javítására 
vonatkozó intézkedések kezdeményezése; 

b) a mezőgazdasági ismeretek terjesztése, 
az okszerű gazdálkodás előmozdítása; 

e) a község oktatás, nevelés, iskola, köz-
egészségi, adó, háztartási, közlekedési, köz- és 
tűzrendészet! ügyeinek megbeszélése és irá 
nyitása; 

(I) a közjótékonyság fejlesztése  s a nyo-
morékok és szegények istápolása a nők közre-
működésének bevonásával; 

e) hatósági intézkedések és rendeletek 
ismertetése s azok czéljának és hatásának meg-
beszélése; 

f)  a községi képviselő-testület elé kerülő 
összes ügyek fölötti  előzetes tanácskozás; 

g) a községben lakó kisiparosok érdekei-
nek és boldogulásának előmozdítása; 

li) hasznothajtó házi ipar meghonosítása 
abból a czélból, hugy a mezei munkával fog-
lalkozóknak télen át is legyen keresetük; 

i) a mezőgazdasági munkások érdekeinek 
fölkarolása  s gondoskodás arról, hogy betegség 
esetén jó ápolásban részesüljenek s hogy munka-
képtelenség esetéu is legyen megélhetésük 
biztosítva; 

j) a gazdasági és háztartási szükségleti 
ezikkeknek a tagok részére jó minőségben és 
a lehető legjutányosabb áron való beszerzése; 

k) gazdasági terményeknek, valamint a 
háziiparczikkeknek s a községbeli iparosok ké-
szítményeinek jobb árak elérése ezéljábúl való 
közös értékesítése; 

I) hitel, fogyasztási  és értékesítő szövet-
kezetek létesítése; 

m) a községbeli mezőgazdasági termények 
és ipari készítmények Jó hírnevének és keres-
letének fejlesztése; 

n) jó tenyészállatok és vetőmagvak be-
szerzése a község és a tagok részére; 

Körülrajongták most is sokan, mint lány-
korában, de nem tisztaszivii, ábrándos kedélyű 
ifjak,  a kiknek érzelmeiről csak sóhajtásuk 
beszélt. 

Gavallérok voltak, a kik szívesen udva-
rolnak egy szép asszonynak. Üres szivü léha 
hahók, kik gúnyos mosolyra vonják ajkukat, 
ha tiszta, igaz szerelemről s hűségről hallanak 
beszelni. 

Nagyon érdekesnek találták azt a naiv, 
szép kisasszonykát, a ki örök hűségről s más 
elTéle badarságokról álinadozik a mai világban, 
a felvilágosultság  századában. 

Nagyon sokan megkísérelték az ostromot, 
de hasztalan. Az aszonyka küzdött s győzel-
met vívott ellenük. De a mint lassan, lassan 
megismerte az életet, a rózsás álmok s ábránd-
képek egyenkint tűntek el szivéből s helyüket 
valami névtelen vágyódás töltötte he, melynek 
nem tudta, uem merte keresni okát, czélját. 

S a sok között akadt egy, a ki nem olyau 
volt, mint a többi. Nem azért kereste az asz-
szonyka kpzellétét. mintha megakarta volna 
hódítani, hanem mert valami ismeretlen hata-
lom, bűvös erő vonzotta közelében. Az asszony 
érezte, tudta ezt, miért lett volna tehát ezzel 
szemben is olyan, mint a többivel, a kiket gyű-
lölt, megvetett. 

Nem udvarolt neki az a férfi,  miért küz-
dött volna tehát ellene ? ! 

Nem is az ellen, iinmaga a szive ellen 
vette fel  a küzdelmet azaz asszonybaju baba, 
a kicsi szőke asszony. 

A férjét  szerette, a lelkük össze ölelke-
zett, egymásba forrt,  de azt a végtelen űrt szi-
vében, mely vágyódással van tele s melynek 
helyét, mikor egymáséi lettek, még az álmok 
rózsás képei foglalták  el, nem tudja betölteni 
férjének  képe. 

Azé a másiké, a kit most ismert meg, 
annak a képe lopta be magát a szivébe s ag-

0) intézkedés az iránt, hogy a tagok min-
denféle  ügyes-bajos dolgaikban megbízható 
szakemberektől csekély díjért útbaigazítást 
kapjanak. 

K czélok elérése érdekében: 
a) állandó helyiséget létesít s abba a ta-

gok részére napi lapokat, gazdasági szaklapo-
kat s más tanulságos folyóiratokat  járat; léte-
sít továbbá könyvtárt is, mely megfelelő  rend-
szabályok mellett szintén a tagok rendelkezé-
sére áll; 

b) állandó összeköttetést tart fenn  a Ma-
gyar Gazdaszövetséggel s abba rendes tagul 
belé]); 

c) összeköttetést tart fenn  a vármegyei 
gazdasági egyesülettel s belép ennek kötelé-
kébe is; 

cl) a község gazdasági viszonyainak javí-
tása érdekében előterjesztéseket intéz a vár-
tnegyei gazdasági egyesülethez; 

e) a községet érintő gazdasági, nevelési, 
iskolai, közegészségi, közlekedési, adózási, köz-
és tüzrendészeti ügyekben, továbbá a helybeli, 
nyomorékok, elaggott szegények és szegény 
árvagyermekek segélyezése érdekében a községi 
képviselő-testületnek javaslatokat tesz s ápol-
tatásuk, segélyezésük, illetve neveltetésük érde-
kében társadalmi uton is mozgalmat indit, föl-
kérvén különösen a nőket, hogy a szegények 
és árvák nyomorúságát enyhítsék; 

f)  alkalmas idóben előadásokat és felol-
vasásokat reudez olyan köz-, mezőgazdasági 
és társadalmi kérdésekről, melyek iránt a tagok 
érdeklődnek, s melyek ismerete a tagokra nézve 
fontossággal  bir; 

g) ismerteti a tagokkal előadások és felol-
vasások utján a hitel, fogyasztási  és értékesítő 
szövetkezetek czélját és hasznát, valamint azok 
létesitési módozatait; 

h) gondoskodik a Magyar Gazdaszövetség 
támogatása mellett olyan szakemberekről, kik 
a gazdakör tagjainak adó, illeték, katona, örö-
kösödési és peres ügyekbeu, a hétnek egy meg-
határozott napján csekély dij fizetése  mellett 
tanácsot, útbaigazítást és felvilágosítást  adnak; 

1) gondoskodik a Magyar Gazdaszövetség 
támogatása mellett a felolvasások  és előadások 
megtartásához alkalmas szakemberekről. 

Az alapszabály-tervezet kapható márczius 
hó közepétől kezdve Meskó Pálnál, a Magyar 
Gazdaszövetség titkáránál (lakik márczius hó 
végéig Nyitrán, azontúl Budapesten). 

gódva remeg: vajon üdvösség vagy kárhozat 
lesz-e a sorsa! 

Azok a picziny ajkak nem mosolyognak 
többé s szemeinek tekintete nem ragyog már 
oly tisztán, kedvesen, mint a tó tűkre. Hiszen 
lelkét felkorbácsolta  a szenvedély vihara B ver-
gődő szívvel rettegeti a jövőt, mert lemondást 
vagy kárhozatot hozhat reá csak ez az érzelem. 

Az asszonyka sápad B a férj  homlokára 
árny borul, a mint látja, hogy hervad napról-
napra az ó féltett  kis virága, édes aszonykája. 

Szomorú kép! 
S a sok tekintetben, mely végig nézi bol-

dogságuk pusztulását, nincs az őszinte rész-
vétnek egyetlen Bugára, egyetlen vigasztaló 
szava sem, csak káröröm s gúnyos hidegség 

Felébredtem. Szemeimbe kétköny-
szepp gyűlt s végig gördült arezomon. 

Sírtam. De minek sírok, hiszen ez csak 
álom, nem valóság. Ok holnap is bizonyára 
együtt lesznek, mosolyogva, vidáman, büszkén, 
boldogan. 

Ks mégis 
Ugy szeretnék bűvös szellő képében el-

röpülni hozzájuk. Megcsókolnám annak a szőke 
kis leánynak üde, bársonyos arczát s megsimo-
gatván az ifjú  magas büszke homlokot s kö-
nyörögve, suttogva szólnék hozzájuk. 

Szeressétek egymást, de ne mondjátok 
el; rejtsétek el boldogságtokat, mert megirigy-
lik s elrabolják tőletek az emberek! 

Nem repülhetek el hozzájuk, csak keb-
lemből száll fel  egy sohiţj B ajkamról egy esdő 
fohász,  hogy az a szőke kis leány maradjon 
meg mindig édes mosolygó babának s annak 
az ifjúnak  magas büszke homlokára soha se 
boruljon áruy. 

Ne legyen soha megkönnyezni valójuk, 
legyenek boldogok mindig örökké I 
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I i U l á i i a í m m p Ü t . 
A keress tény katholikns világ egyhái fejé 

aek Xlll-ik Leó pápa A nentaégéoek pápasága 
96-lk évfordulója  alkalmából a katholikus hivek 
álul világoerte kifejeséare  jottatott Srömünnep-
Ml a esik-somlyól ketlóa Uolatéaet tanári kara 
éa iQaaága ia kivette a maga réaiét a folyó  bó 
8-áa rendeseit ünnepély urán. 

NagysiAmn elókeló kőiőoség osstoiott as 
ünnepélyben ások kSsül, kik élénkebb érdeklő 
désael ssokták kísérői elAforduló  alkalmakkor a 
tanuló ifjúság  ssellemi tevékenységét éa elóhala-
dáaát, melynek utóbbiak esottal iaaiép tanújelét 
aiolgiltatták a egy Igaián élvesetes napot aier-
lettek ai finaepélyen  megjelenteknek. 

A tanitóképesde éa a főgimnázium  tanári 
kara állal rendeiett programaseră elóadáaokat a 
Bient Perenosrendiek nagy templomában délelőtt 
0 órakor megkesdAdAleg tartott ünnepélyes aaent 
mise eióate meg, melyet Karácsony Jósaef  ké-
peadei igmsgató a agy segédlettel véglett s a mely 
alatt a képeade ének- éa senekara Domáayánoi 
képesdei tanár veietésével igen síép senés mise 
betétekben gyönyörködtette a nagyasámu hallga-
tóságot, melyek erre nemcsak as újdonság inge-
rével Uruk, hanem a asabatoa előadással nagy 
hatást is gyakorollak. 

Mise ntán a tanitókópesdébea vette kesde-
tét as elósdás, melyet a* ifjnság  senekara által 
ssépen elóadott nyitány vesetett be. Majd Kassai 
Lajos plébános, egysiersmint képesdei tanár fog-
lalt helyet a felolvasó  aastal mellett s részle-
tességgel vásolta XIII ik Leó pápának egyhási 
uralkodása alatt kifejtett  sikerdus tevékenységét 
és áldásos müködéaét, mel)lyel egyebek kdiött ta-
pintatos és valóban diplomatikus fellépésével  Po-
rossoraaágbaa a kulturharcx megssiintetésére. 
Svájciban as egyhási fildSstetések  elhárítására, 
Oroasorsiágban a katholikusok helysetének tiir-
hetóbbé tételére kiváló sikerrel közbenjárt, vala-
miot SIÓD barátaágos viasony megteremtését, me-
lyet as BDgol kormányayal, sót egyes Mohamedán 
és pogány nralkodókkal ia: mint a török szultán-
nal, a persaa sahhal, Khiaa éa Japáa császárai-
val létesített, végül aion asimpatikus érdeklődést 
Magyarország iránt, melyet annak idején a sze-
gedi árvisveszedelem által sújtott lakósság anyagi 
támogatásával, majd a Millenáris nemseti Ünnep 
alkalmából a oemsettel ssemben kifejtett.  A mind 
végig magaa asiavoaalon tartott előadásért felol-
vasót a kösöuség lelkesen megéljeneite. 

Ezután az ifjúság  éaekksra Tima Dénes ta-
nár vezetése mellett a .Pápai himnusz'-t adta 
eló, majd Mindssentitól a .Szentek unokáihoz" 
oiimö költeményt Simon Benedek IV-ed éves ta-
nítójelölt szavalta el síép sikerrel; Beaedek Imre 
éa Albert József  duettben harmónium és seneki-
séret mellett a latin azövegö .Ave Máriá'-t, Ador-
ján Imre haaonló kiséret mellett Sujánsskitól a 
.Mennyei vágyat" köstetaséa mellett énekelték; 
továbbá Varga Fereacz siavalatával, as énekkar 
a .Salve Reginá'-val, végezetül a Domanyánci 
tanár által vezetett senekar .Onnepi indulójá'-val 
a közönség teljes elismerését vívták ki. 

A gimnásium tanári kara és ifjúsága  által 
az intézet nagytermében délután 3 órakor kezdd 
dAleg rendeseit ünnepély még nagyobb közönség 
részvétele mellett folyt  le s a programon minden 
egyes pontja igen nagy tetazést aratott. 

Pál Gábor igasgató ssép beszédben méltatta 
a pápaaágnak a katholikus hitélet a a szabadság, 
egyenlőség és testvériség fogalmának  fejlesatése 
s külöaösen Magyarorsiágnak a keresitény álla-
mok aorába helyezése körül kifejtett  elévülhetlen 
érdemeit. 

Est követte a Bálint György régens által 
szövegezett éa a vegyeskar résséról Bisiner Ödön 
tanár vezetése mellett igen ssépen elóadotl .Ma-
gyar ifjak  üdvözlő dala a pápához", a miért aser-
sót a kösönség a podiumon kívánta látni s meg-
jelenésével élénken megéljenezte. 

Ezután a most ovácsióban részesült Bálint 
György régens ült a felolvasó  asstalhos s olvasta 
fel  gyönyörű nyelvesettel és mély tartalommal 
megirt ünnepi beszédét, melyben élénk azinekkel 
mutatta be a pápáknak periodusonkéati kiiidolem-
teljes életét, többeknek a hitért való vértanusá-
gát éa száműzetését s a ssentirásból vett gyO-
nyörü hasonlatokkal bizonyította be a kalholikus 
anyaasentegyhásnak örök időkre való létjogo-
sai faágát. 

A .Próféta"  ezimü operából a zenekar szép 
fiesihangban  adott elA egy részletet; majd Oroaa 
Vilmos II. osst. tanuló meglepő késsültséggel és 
bátorsággal szavalta el Kémenes Ferencinek a 
.Pápaaág" ezimü asép költeményét, a mit • kö-
zönség zajos tapsokkal jutalmazott a bátorította 
aa ügyes kia flot  a további ssép jővöt mutató 
szereplésre; továbbá a gyermekkar- Bissnei Ödön 
vesetése alatt énekelt Kreutzertól egy ssép dalt, 
minek elhaagsáaa után Balló látván tanár ismer-
tette a Gróf  Majláth püspök által kitüsött 20 ko-
ronás pályadíjra & tanuló által beadott éa megbírált 
alkalmi dolgosatok melyek kösfil  a Dávid Dénes 
VII. oait. tanuló 08 oldalra terjedA munkája talál-
tatott a pályadíjra érdemesnek, a az neki oda ia 
Ítéltetett. U betegsége miatt az ünnepélyem rész-
vételben éa munkája felolvasásában  akadályoiva 
volt A többi négy pályásé kSsBI még két munka, 
a Kardos Árpád és Bogádi Gábor Via osztályos 
tanulóké találtattak dicséretre méltóknak. 

Még Kotta Salamon VIL oszt tanuló zenekí-
séret mellett hsassus hangon énekelte ssép sikerrel 
as aAve Mária" axólót, aiután Csergő Gábor sza> 

valta el Endrödl Sándornak .Éjiiaka* csimfl  ssép 
költeményét nagy hatással s as ünnepély a férd 
kar .latén jóságod . . ." czimü dalával befejezést 
nyervén, a kösöaaég a asereplók lelkea éljenzése 
ntán egy kellemes nap benyomásával osilolt asét 
az ünnepély helyiségéből. Nem hagyhatjuk emli-
téa nélkül, hogy egéss ünnepély, de különösen a 
felolvasás  alatt néhány hölgy hangosan társalgott, 
a mi zavarólag hatott nemoaak a ssereplókre, ha-
nem a köiönség figyelmesebb  réssére is. As ilye-
neknek azt tanáosoljuk, hogy maradjanak otthon. 

Kidobott krajezárok. 
Wekerle Sándor, Magyarország volt mi-

niszterelnöke, a ki ma is vezető egyéniség 
minden téren, legutóbb több beszédet tartott 
Budapesten, mely beszédek a legkülönfélébb 
kombinácziókra adtak alkalmat Általánosság-
ban leginkább az a nézet terjedt el, hogy 
Wekerle Sándor újra vissza akar térni a poli-
tikához, mely mindenkor első ideálja volt. Bár-
miként áll azonban a dolog, akár visszatér 
Wekerle a politikához, akár nem, mindenesetre 
országszerte megszívlelendő az a dolog, melyet 
közvetlenül a tőzsdei beszéde utál hangozta-
tott. Nem politikai jelentőségű eszmék voltak 
ezek, hanem inkább társadalmi szempontból 
tárgyalta korunk, e rohanó századnak egyik 
sajátos, alig észrevehető jelenségét. Annál na-
gyobb Wekerle érdeme, hogy e szocziális je-
lentőségű kórra reámutatott, mert ez esetbén 
a baj megállapítása egyértelmű annak gyógyí-
tásával is. 

A kidobott krajczárokról van szó. Jellinek, 
fővárosi  villamos közúti vasúti igazgató, Korn-
feld  Zsigmond — ugyan ki nem tudná, hogy 
kicsoda Kornfeld  — és Lánczy Leó, a pesti 
magyar kereskedelmi bank igazgatója előtt mu-
tatott reá Wekerle Sándor arra, hogy mit je-
lent voltaképen a kidobott krajezárok kifejezés. 
Csekély, jelentéktelenségnek látszó dolog ez, 
de voltaképen e szerény krajezárok a maguk 
összességében milliókat jelentenek. Ám hadd 
szóljon a nagy férfiú  gondolatmenete. 

— A budapesti ember kilép lakásából az 
utczáro, bogy elmenjen törzskávéházába, mert 
eszmecserére van szüksége. A kávéház ugyan-
csak a huszadik házban van, öt pereznyi lassú 
séta után odaérhetne, de mivel a villamos szin-
tén arra vezett, kényelmi, vagy inkább lusta-
sági szempontból nem megy gyalog. Hátvagy 
uyolcz krajezár fölösleges  kiadás ez, sót két 
krajezár borravalóval is jár, mert uri ember 
— és a magyar ember mindig ur, sót gaval-
lér — nem veszi vissza a két krajezárt a ka-
lauztól, ki a jegyet adja és a ki ferde  szem-
mel néz az utasra, ha borravalót nem kap. 

De ez csak a villanyos. A rikkancsok hada 
ezután következik. A bány rikkancs, annyi lap. 
Valamennyi krajezáros lap. Igaz ugyan, hogy 
az ember a lakasára is járat ujdágot, talail 
reggeli és esti újságot is járat, hanem azért 
mégis megveszi a rikkancs kínálta utcza-sze-
mét lapot is. Miért? Mert csak egy krajezár. 
Arra senki sem gondol azonban, hogy napjában 
hány krajezárt dob ki igy újságra s hogy az 
igy kidobott krajezárok mennyire rúgnak. 

Ám hadd jöjjenek sorra a kávéházak. A 
horribilis árakról szó se essék, csak a borra-
valókról legyen említés. Három krajezár jut 
csupán mindenik pinezémek, de három, sót 
négy pinczér is van sok helyen. Még jó, ha 
czigányzene nincs a kávéházban, mert akkor 
a végletekig szaporodik a kidobott krajezárok 
száma. 

Jó, kedvező esetet véve Tói, a fővárosi 
lakos a kávéházból hazatér otthonába. Már a 
színházi és egyébb mulatságbeli kiadásokról, 
mint ruhatár, látcső, színházi újság, színlap, 
ezukorkák, buffet,  ne is tegyünk említést. Ma-
rad a villamos hazatérés, a kapupénz — ugyan 
ki lenne olyan fösvény,  hogy éjfél  előtt bár, 
de ne adjon tiz krajezárt a házmesternek — és 
ezzel lezáródott a napi fölös  kiadások sorozata. 

Végeredményben az a fekete  kávé, a mi 
a legdrágább kávéházban is legfellebb  husz 
krajezár s a mit otthon két-három krajezárért 
eló lehet állítani jobban és izleteaebben, egy-
két koronát emésztett fel.  Igy lesznek akido-
bott krajczárokból milliók. 

Ilyen eljárás mellett nem csoda, ha egyes 
állások, bárha csak szolgai állások, jövedelme-
zőbbek sok másnál, melyhez hosszas előtanul-
mányok szükségesek. Manapság akárhány ház-
meBter nem cserél sok miniszteri hivatalnokkal. 
Egyetemi szolgák, portások házat építenek; 
pinczérek milliomosok lesznek éB ha a pénzes 
levélhordók helyzetét nézzük, valóban érthetet-
len, hogy mi indította Falkayt a sikkasztásra. 

Fölösleges itt példára hivatkozni. A rideg 
tény az, hogy a magyar nép tul gavallérosan 
dobálózik a krajczárral. Nem csoda tehát, ha 
a ravaszul számító ész egyenesen reáutazik 
erre a gyöngeségre. 

— Esti Hírlap I Csak egy krajezár. 
Milyen csekélység ez az összeg éB mégis 

inenyire szaporodik, ha sok gyűl össze belőle. 
ISs hogy sok gyűlik össze belőle, azt az bizo-
nyítja, hogy az ilyetén könyelműség kihaszná-
lására vadaszó egyének szátna mindinkább sza-
porodik. 

Krajczárból lesz a forint  és a ki a kraj-
ezárt nem becsüli meg, az forintot  sem érdemel. 

Ez a kidobott krajezárok elmélete. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Klneveaések. A belügyminiszter a 

Ill-ad osztályú kereseti adó, bányaadó, valamint 
a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
és egyletek adóját illetőleg az adókivetés al-
kalmával megállapított adó összegek mérve 
ellen benyitandó felebbezések  elintézésére az 
udvarhelyi pénzügyigazgatóság székhelyén ala-
kított adó felBzólamlási  bizottság elnökeűl Dá-
niel Lajos nagybirtokost és helyettes elnökéül 
Nagy Sándor csiksseredai ügyvédet nevezte ki. 

— AZ igazságügymíniszter Takács József 
fogházőrmestert  a csikszeredai kir. törvényszéki 
fogházhoz,  fogházfelügyelóvé  nevezte ki. 

— A közigazgatási tanfolyamok  nj 
vezetője. Tudvalevőleg dr. Ruffy  Pál ország-
gyűlési képviselő a közigazgatási tanfolyamok 
vezetői állásáról közelebbről lemondott, mivel 
ezen megbízatása a képviselői állással össze-
férhetlen.  Biztos kutforrásból  vett értesités 
szerint erre az állásra a belügyminiszter dr. 
Bocskor Károly egyetemi tanárt, vármegyénk 
szülöttjét nevezte ki ideiglenesen. 

— UJ doktor. UjfaluBi  Jenő közigazga-
tási joggyakornokot mult bó 8-án a kolozsvári 
tudomány egyetemen az állam tudományok 
doktorává avatták. 

— Tánozmulasággal egybekötött 
műkedvelői előadás. Gyimes állomás műked-
velő társasága a gyergyói ínségesek javára a gyi-
mesí állomás éttermében folyó  évi márczius 9-án 
zártkörű tánczmulatsággal egybekötött műked-
velői előadást rendez. E« alkalommal színre kerül 
a dolovai Nábob leánya. Színmű 5 felvonásban, 
irta Herczegh Ferencz. Személyek: Jób Sándor 
Baranyai László, Vilma leánya Magyari Vilma, 
Özv. Domaházyné Cs. Zakariás Anna, Szent-
irmsy százados Magyari István, Szentirmayné 
Éltes Anna, Tarján főhadnagy  Kiss Lajos, Ló-
ránt hadnagy Dr. Márton László, Bilitzky Ma-
rólh berezeg hadapród Baranyay László, Merlin 
báró Csedő Áron, Szklabonyai, Jób ügyvédje, 
Jób házi orvosa Szántbó István, Merlin ügyvédje 
X. R., Miska tiszti szolga Baranyay László. Idő 
jelenkor. Történik a harmadik felvonás  Tarján 
lakásán, a többi a Job kastélyban. Kezdete este 
fél  8 órakor. Helyárak: Körszék 1 korona 60 
fillér.  Zártszék 1 kor. Állóhely 50 fillér.  Jegyek 
előre válthatók Pótsa Sándor gyógyszerésznél 
Gyimesen. Felülflzetéseket  a jótékonyczél érde-
köszöneltel fogad  és hirlapilag nyugtáz a ren-
dezőség. 

— Gyászrovat Csik-pálfalvi  születésű 
Fülöp Alajos nyugalmazott áldozó pap mult hó 
28-án 72 éves korában Marosvásárhelyt elha-
lálozott. 

Ifj.  Jakab Alajos f.  évi február  hó 98-án 
életének 36-ik évében rövid szenvedés után meg-
halt. Földi maradványait e bó 4-én helyezték 
örök nyucalomra a csik-szeniimrei kS/t<-melőben. 

— Uj gazdasági tudósító. A földmi-
velési miniszter Nyerges Gyula gyó-tölgyesi 
körjegyzőt a tölgyesi járásra nézve a gazda-
sági tudósítói tiszttel bízta meg. 

— Segedjegyső választás. A Kászon-
Altiz, Feltiz és Impér községekben rendszere-
sített s Balázs Jánosnak Jenófalván  helyettes 
jegyzővé történt alkalmazásával megürült se-
gédjegyzői állásra nevezett községek közös 
képviselő testülete közfelkiáltással  csik-szent-
mártoni Márton Benedeket választotta meg. 

— ínség máskak ellenőrzése. A ke-
reskedelmi miniszter a székelyföldi  vármegyék-
ben fellépett  inség alkalmából a munkanélküli 
lakósságnak némi keresethez juttatása végett 
megfelelő  államsegély mellett ínséges uti mun-
kát engedélyezvén s igy vármegyénkben, ne-
vezetesen anyergesi útnak 80000 korona költ-
séggel való áthelyezését elrendelvén, ezen mun-
kák főfelügyeletével  DicsóA Kálmán budapesti 
kir. főmérnököt  bizta meg. 

— Mozgalom a székely vasutak ki-
építése I rán t A Szászrégen vidéki Székely-
társaság e bó I én ülést tartott,, melyen egyebek 
között a székely vasutak kiépítésének kérdése 
is szöba került s elhatározta a társaság, hogy 
szövetkezve a marosvásárhelyi székely társaság-
gal a napokban Szászrégenbeu népgyűlés tartas-
sák, melyen Kemény Kálmán báré főrendiházi  tag 
fog  elnökölni s czélja az, hogy egy 800 tagu 
küldöttség alakittassék, a mely Hegedűs Sándor 
kereskedelmi miniszternél a székely vasutak ki-
építését kérelmezni fogja. 

— Veszett sertés. Borszéken a napok-
ban egy sertés veszett meg; melyet nem rég 
egy kutya meg mart volt, s a mely azóta zár 
alatt tartatott. Sérelmet sem emberen, sem 
állaton nem okozott, mennyiben szabadon nem 
mozoghatott. 

— Síremléket Köllő Miklósnak. A 
Köllö síremlék bizottság a kővetkező felhívást  in-
tézi az olvasó közönséghez: Egy éve, hogy elhang-
zott felhívó  szavunk, de a kűzbejött politikai harca, 
— a képviselőválasztások zaja miatt nem jut-
hatott a nemzet szivéhez a kegyelet angyala. Nem 

szobrot akarunk, csak egy méltó síremléket jeles 
művészűnk: Köllő Miklós szobrász sírja fölé.  Ki 
volt Köllő Miklós? A .segesvári Petőfi  szobor", 
a .marosvásárhelyi Kossuth szobor", a nemzet 
ezen kél oliárának alkotója, számos remekmű 
teremtője, a mi büszkeségünk I Két éve, hogy 
pihen a művész. Egy éve, hogy a Köllö síremlék-
bizottság felhívása  bejárta az országot. Az ered-
mény oly csekély, hogy azzal a síremlékhez szük-
séges anyagot sem szerezhettük be. Éppen ezért 
a nyilvános nyugtázások is késnek. Pedig csak 
az anyagra van szűkség, mivel az elhunyt művész 
barátai teljesen díjtalanul mintázzák és készítik 
el Köllő siremlékét. A kegyelet nevében még-
egyszer felemeljük  szavunkat jeles művészünkért. 
A .Köllő síremlékére szánt adományok a bizott-
sági pénztárnok czimére (Péterfy  Tamás, Buds-
pest.IX. ker., Köztelek) küldendők. Gyűjtőivek 
ugyanitt kaphatók. Budapest 1902. márczius hó. 
Hazafias  tisztelettel a .Köllő síremlék-bizottság". 

— Nyilvános elszámolás, á Csik-Szent-
mártonoa 1902. évi január hő 6-áu. a ssegény-
tanuló gyermekek felsegélyezésére  rendezett hang-
versenynyel egybekötött tánczestély alkalmával 
felülűzettek:  Gróf  Majláth pflspük  50 koronát, 
Dr. GyórfTy  Uynla, dr. Fejér Antal országgyűlési 
képviselők é< Török Ferenci plébános 10—10 
keronát, Becze Antal alispán, Gaál István ügy-
véd és dr. Résaegh Lajos ügyvéd 4—4 koronát, 
Cseh Vilmos tak. péustári igazgató, ifj.  Molnár 
József  országgyűlési képviselő, Vaszke József 
könyvelő, d. Nsgy Jenő ügyvéd, Polovszki Jóisef 
kereskedő, dr. Szsbó Alsjos kir. albiró, Zakariás 
LukácB szolgabíró 2—2 koronát, Balázsi Lajos 
városi jegyió, Sándor (Jábor jogáss, Hsopos Lajos 
joggyakoruok, dr. Ujfalusi  Jenő közig, gyakornok 
1 — I koronát. A bevételből lessámitva a mulat-
Rág rendezési költségeit, 64 korona 16 fillér  jutott 
a jótékony czélra. á tisztajövedelemból 5 legsze-
gényebb fiútanulónak  1—1 pár csiima, 6 leány-
tanulónak 1—1 rend ruha éa 6 leánytanulónak 
ÍBmét 1—1 fejre  való kendó szerestetett be és 
osztatott ki. A t. felülflsetók  fogadják  a rendezd 
bizottBág hálás köszönetét. 

— Ismeretterjesztő összejövetel. A 
helybeli iparos ifjúsági  önképzőkör folyó  hó 2-án 
tartotta meg 6 ik ismeretterjesztő összejövetelét 
eiutlal a Romfeld-féle  nagyteremben. A réssletes 
tudósítást csak lapunk jövő számában köszölhetjük. 

— Elgázolta a vasúti vonat Mult hó 
27-én a tusnád fürdői  és tusnádi állomások közötti 
vasúti vonal szakaszon megrázó szerencsétlenség 
adta magát elő. Tnsnádi Éltes Ferencz siket-
néma fé:ű  a sínek között folytatta  útját haza-
felé  nem vévén észre a< ugy 10—11 óratájban 
alulról fölfelé  törekvő vonatot. Egy kanyarulat 
által elfődrttt  embert bár a vonat vezető ha későn 
is észrevette s erős sipolás és vonat lassít á* által 
igyekezett a katasztrófát  elhárítani, de ezt a 
szerencsétlen siketnéms észre nem vévén, a loko-
motív által elgázoltatntl s egyik lábát lemetszették 
és a másikat, valamint karját is össze roncsol-
ták a kerekek. A szegény ember még élve hsza 
szállíttatott s jelenleg a szeredai korházban ápol-
tatik, de aligha élete megmenthető lesz* 

— A történelem félhomályából  szó-
peu lassan bontakoiik ki egy különös, rassera a 
többiektől egészen elütő nemzet. A* országuk is 
ép olyan különálló, mint nemzeti Jellemök az európai 
népcsaládtól. Vérea erkölcsű, meréis és számító 
nép ei. munkabírása a síiklából ia kioaikarja a 
aikert. Van benne müvéssi hajlam is, sót nagy 
mértékben, de hideg, finom,  kimért s kimértségébeu 
is bájos és megragadó a művészetük. Gondosalt 
utak mellett kedves, régi mezei lakok, a miket 
egészen befut  a Ionos, régi házak a nagy városok-
ban, egy-egy családnak puha, meleg féaske  min-
denik. Óriási tengerjáró nagy hsjók a kikötőkben 
és mindeu hajó egy darab a uemiet földjéből, 
Ezek ai emberek a oiipóik talpán magukkal hordják 
a hazájuk földjét;  nyers erélyű nép ei, de munkáa 
és megállapodott kedély. Tudományra, kereake-
désre, iparra éa művéaietre egyaránt egéaz lélekkel 
adja magát. Kereskedelme 1 sasaként első lesi a 
világon, ipara ia müvéasl, lelke a legoagyobbal 
dicsekssik, a mi a müvéaset mezején valaha a 
világon volt, övék a legnagyobb aiobor as emberi-
ség művelődéstörténetében, a neve: Shakespere. 
Ennek a történelmi sierepe ott kezdődik, tulajdon-
képen kifejlődése  ott indul meg igaián, mikor 
Európával szoros és állaudó öassekötteléabe lép, 
miután Stnart Máriának, a skótok sierenoaétleu 
síép királynőjének sorsa felkeltette  ai egéss föld 
figyelmét.  Enel a korral foglalkoiik  a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 161. füzete.  A 12 
kötetes nagy munka saerkeaitAje Marosali Henrik, 
egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet Írója ia. Bgy-
egy gaidagon illusitrált kötet ára diues félbór-
kőtésben 16 korona; fűsetenkiat  ia kapható 60 
fillérjével.  Megjelea minden héten egy fűiét.  Kap-
ható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 



Márczius 5. C S Í K I L A P O K 10. szArt. 

Réasvéaytársaaág Budapest, VIII.. Üllői ni 18 u.) 
• minden hasai könyvkeretkedés utján, havi részlet-
Sietésre is. 

— Nyilvános köszönet, i csiksseredai 
iparos ifjúsági  önképzökör 1902. február  23-án 
tartott 1901. évi II. félévi  közgyűlésén mindazon 
nemes adakozéknak. kik as önképzőkörnek lapo-
kat, könyveket és egyéb tárgyakat kegyeskedtek 
adományozni ez uton is köszönetet szavaz. Dresz-
nándt Viktor és Szwoboda József  nyomdatulajdo-
uosoknak, kik a Csiki Lapokat, illetve Csikmegyei 
Hiradét kiildötték a kör számára. Úgyszintén azok 
nak, kik könyveket adtak. Ilyenek: Miohna Ru-
dolf  32 kötet, 78 koroua 00 fillér  értékben, Ambrus 
György 3 kötet, 12 korona, Vitos Mózes plébános 
1" kötet, 12 korona, Opris Demeter 6 kötet, 6 
korona, Jakab Jóssef  4 kötet, 6 korona 60 Hllér, 
Bresina Ferencz 3 kötet, 8 korona, ifj.  Fekete 
Frigyes 2 kötet, 4 korona, Mautner Sándor 2 kötet, 
4 korona, Szemerjai Ferencz I kötet, I koroua, 
Oyönös Gyula I kötet, 1 korona, összesen 64 
kötet, 132 korona 60 Hllér értékben. Lux Sándor 
I darab tükör üveg, 4 korona, ösv. FridmanJa-
kabné 2 darab függőlámpa  tartó 6 korona. Klein 
Hugó és Solymosi Károly 1 darab nagy kép, II. 
Bákécsi Ferencz diadala, 10 korona. Mindezen 
nemesszivü adakozók, valamint Merza Ressö ke-
reskedő, a mult hó M-án rendezett mulatságra a 
terem szép feldíszítéséért  fogadják  az önképző-
kör bálás köszönetét. Kelt az önképzőkör február 
23-iki koizyülésébdl: Jakab József  elnök. Karda 
Lajos jegyző. 

— Magyarországi magvak Kelet 
Ázsiában. Azon összeköttetlek, in-lyeket ifi. 
Müble Vilmos Temesvárról, több évi vilázutia 
alatt Észak- és Közép-Ameiikában, Kelet-Ázsiá-
ban, a Straits-Settlementekben. Siamban, Indiá-
ban, stb. létesített, egyéb örvendetes eredmények 
mellett magyarországi magvaknak az ezen orszá-
gokba való époly érdekes, mint em'itésre méltó 
exportálására vezettek. Japán, China és Koreában 
például ezentúl majdnem kizárólag a magyarhoni 
MQble Vilmos, cs. és kir. ndvari szállító temes-
vári czég magvai vettetnek és osztatlan kedvelt-
ségén-k örvendenek ngy a gyarmatosok, mint a 
bennszülötteknél. — Az összes magvak Temes-
várott kis csomagokban lesznek megmérve, min-
den csomagon rajta vau a magyar ezég angol 
és német nyelven és a mag eredeti hazája: 
Magyarország. — Tekintettel azon relativ igen 
csekély kivitelre, melyet. Magvarország azon or-
szágokkal folytat,  talán általános elismerésre 
méltó, hogy megkísértjük ezentúl a magkereske-
delem részére is uj fogyasztó  területet nyitni és 
kz „exotikus1' világot a mi magvaink részére 
lépésről-lépésre meghódítani. Gondoltuk csak el 
azon sok ízer magcsomagot, m-lyek sok ezer 
kezébe kerülvén, ép oly sok ezerszer hirdetik 
azt. bogy Magyarországitól eredn-k és nem tér 
hetünk ki annak beismerése elől. hogy e niag-
csomagok is hivatva vannak a magyar keres-
kedelemnek és a magyar termeivényeknek a ten-
geren tnli országokban jó hírnevet szerezni. 

— Dóozy József,  kitűnő zeneszerzőnktől 
ujabban egy eredeti magyar dal gyűjtemény jelent 
meg „Hat ni eredeti magyar dal" czim alatt. 
A Déczy dalok eléggé ismertek már. semhogy 
azokat dicsérni kellene. Ezen u|abh, Blabánénak 
ajáult, egytfil-egyig  szép dalgyűjteményét is ajánl-
juk a magyar zene kedvelői figyelmébe.  Ara a 
6 dalt tartalmazó füzetnek  2 kor. Megrendelhető 
a Corvina könyvkereskedésben Temesvárt, vals-
mint minden hazai könyv- és zenemükereske-
dés Utján. 

— Hirdetmény. A csíkszeredai honvéd-
ségi laktanya ás legénységi bódéban összegyűld 
szemét kifnvarozásának  1 évi időtartamra, vagyis 
1902. április 1-től, 1903. márczius hó végéig 
terjedő időre vsló biztosítása iránt f.  év márczius 
hó 5-én délelőtt 9 órakor a zászlóalj kezelötiszti 
irodájában árlejtés fog  tartatni. A vállalkozni óhaj-
tók tájékoztatása végett közöltetik, bogy az 
ajánlat vagy fnvaronkénti  összegben vsgy pedig 
egy egész évi átalány összegben tehető. A sze-
mét a várostól mintegy 3 kilóméter távolságra 
fekvő  a véss kapa helyén levő bekerített dög-
térre lesz lavírozandó. Biztosíték gyanánt vállal-
kozó által keresményi ősszegének 10 százaléka 
ovadéknl letéteményezendő. — A parancsnokság. 

A kladóbivmtal kérelme. KiadóUvatalunk 
mindent elkövet arra nésve, hogy ugy a lap bél-
tartalma, mint kiállítása kielégítse a lap 
mélyen Uamtett alófisetóft,  ennek tudatában blaa-
lommal fordnl  a kösönaéghea arives támogatáséit 
• felkéri  aaon tfaatett  elóflsetöket,  kik elöfl  «ötö-
seikkel hAMUkban vannak, hogy a hátrálékokat 
poéta fordultával  beküldeni satveeke^Jenek. 

K Ö Z G A Z D A S Á G «» I P A R . 
Állatdijazások ós bikavásár. 

A csikvármegyei gazdasági egyesület a 
folyó  évben is álladijazásoknt és bikavásárt 
rendez a következő programmal: 

I.  Bikadijazások. 
A Csíkszeredában április hó 9-én rende-

zendő tenyészbika kiállítás és vásár alkalmával 
a bemutatandó legjobb testalkatásu és legjobban 
fejlett  erdélyi magyar fajta  bikák tulajdonosai 
a következő dijakkal jutalmaztatnak: 

Két évesnél idősebb, tle még nem öt éveB 
bikákért: 

I. dij 00 korona. 
II. d(j 40 . 

III. dij 20 
Egy évesnél idősebb, de még uem két 

éves bikáért: 
I. dij 50 korona. 

II. dij 30 
III. dij . .. . 20 
Ezen dijakért versenyezhetnek a vármegye 

területén lévő községek és közbirtokosságok, 
valamint magán tulajdonosok nz általuk köz-
tenyésztésre tartott vagy ezen czélra nevelt azon 
teuyész és növendék bikákkal, melyek Csikvár-
megyében születtek és neveltettek. Idegen vár-
megyék területén nevelt és onnan behozott 
bikák a díjazásból ki lévén zárva, a díjazásra 
állítandó községi vagy közbirtokossági tenyész-
bikák származásáról a kerületi kir. állattenyész-
tési felügyelőtől  vagy a járási főszolgabíró 
avagy a gazdasági egyesülettől kiállított szár-
mazási bizoiiyitványnyal igazolandó, hogy a bika 
Csik'varmi'gyébtíit született és neveltetett. 

Dijakban csak azon községek, kiizbirto 
kossaguk es tuagau tenyésztők részesülhetnek, 
kik a gazdasagi egyesületnek legalább évdijits 
tagjai, vagy a bírálat megkezdése előtt tagul 
beiratkoznak. 

Az odaítélt dijak bélyeges nyugtatvány 
ellenében a helyszínén nyomban kifizettetnek. 

II.  Ilikavasár. 
A bikavásár is április hó 9-én Csikszere-

dábau a gazdasági felső  népiskolánál tartatik. 
Azon községek elöljáróságai vagy megbí-

zottai, mélyek tenyészbikát kívánnak vásárolni, 
ezen szándékukat előlegesen az egyesületi 
irodának jelentsék be, avagy a képviselő testület 
meghatalmazásával ellátva az egyesület irodá-
jában a vásár napján reggel 8 órakor jelentkez-
zenek s hozzák magukkal a község pecsétjét. 

A bíráló bizottság által alkalmasunk talált 
tenyészbikák tenyészigazolványnynl láttatnak 
el, melyek közül a községek elöljáróságai vagy 
megbízottai szabadon választhatnak s a vételart 
illető tulajdonossal kialkudhatják. 

Oly községek helyett, melyek a vételárt 
egyszerre nein tizetik, azt a gazdasági egyesület 
fizeti  ki a tulajdonosnak s a község csak a 
vételár egynegj ed részét köteleles az átvételkor 
fizetni  az egyesület pénztarába. 

A vételár hátramaradó részéről a községi 
elöljáróság vagy a megbízottak kötelezvényt 
adnak, melyben a fizetetten  maradó rész ki-
fizetésére  két évi kamatmentes határidő adutik. 

Azon szegényebb sorsú községek, melyek 
igényt tarthatnak arra. hogy az általuk kial-
kudott tenyészbikát kedvezmenyes áron kapják, 
a kerületi kir. állattenyésztési felügyelő  ur köz-
bejöttével és be leegyezésevel 20%-át vetelár 
leengedésben s ezeu kívül a llzetetlen maradó 
vételár lefizetésére  másfél  évi kamatmentes 
határidő eiigedméuyben részesülnek. 

A gazdasági egyesület csak olyan tenyész-
tőktől vásárol, kik az egyesületnek legalább 
évdijas tagjai, azért azon tenyésztők, kik az 
egyesületnek nem tagjai, ha megvizsgálandó 
tenyészbikájuk után igazolványt akarnak nyerni, 
kötelesek az egyesület pénztárába 2 koronát a 
vizsgálat megkezdése előtt befizetni. 

A bírálatokat, djjnzásokat és a vásár ügyeit 
az állattenyésztési szakosztály intézi. 

III.  Cszödijazás. 
Tartatik Csíkszeredában. 
Ennek határideje annak Idején az igazgató 

választmány által állapíttatik meg. 
Két  éves  üsző  borjakért. 

Egy I. dij 30 korona 30. 
Két II. dij 20 . 40. 
Három III. dij 12 . 36. 

Egy éves  üsző  borjukért. 
Egy I. dij 20 korona 20. 
Két II. dij 15 . 30. 
Három III. dij 8 . 24. 
Ezen díjazáson a bírálatokat és a dijak 

kiosztását a m. kir. álattenyésztési kerületi 
felfigyelő  ur közbejöttével az állattenyésztési 
szakosztály intézi. 

A dijak elnyerésénél a gazdasági egyesület 
tagjai hasonlók közt előnyben részesülnek. 

Kelt Csíkvármegye gazdasági egyesüle-
tének, miut vármegyei mezőgazdasági bizott-
ságnak 1902. február  hó 26-án tartott üléséből. 

Az igazgató  választmány. 

Laptulajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖBB. 
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Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeleten [4] 9-10 

rendeli»  naponta  1!«'!-töl  4-ijf. 

Száin 84/1902. |63| 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíksszeredai kir. törvény 
széknek 1900. évi 6369. p. sz. végzése folytán 
ifj.  Molnár József  ügyvéd által képviselt Alcsiki 
bank részvénytársaság végrehajtató részére Sza-
kács Gyárfás  és Szakács Imre végrehajtást szen-
vedő ellen 436 korona követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás lolytán alperes 
tői lefoglalt  és 838 koronára becsült ingóságokra 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1900. évi V. Gti8;6. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap és felülfoglaltatók  követelése ere-
jéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedők lakásán O'sik-
Szenlléleken leendő megtartása határidőül 1902. 
évi márcilus hó 12-ik napjának délután 3 órája 
kilnzetík, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: gazadasági eszközök, ló és széna A leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szűkség 
esetén hecsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivntnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
ain-nii) ilien rés/ükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsölihségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mnlaszs/.ák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  lógnak utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi február  hó 15. 
napján. Keresztes Gyula, 

kir. Iiir véfjrehujtó. 

Faeladási hirdetmény. 
Csíkvármegye közönsége tulajdonát képező 

Gyergyó Felső-Tölgyes Il-ik htlArrészében lekvő 
Uz és Veresviz völgyi erdőségeiben 1050.05 k. 
holdon megbecsült mintegy 77913 tömör köbméter 
gömbölyű luezfenyö  haszonfa  és mintegy 42377 
tömör köbméter gömbölyű jegenye fenjő  haszonfa 
és mintegy 109125 lömör köbméter, külön nem 
választékolt, gömbölyű bükk mll- és tűzifának 
az 50665—1900. számú magas miniszteri ren-
delettel zárt Írásbeli ajánlati versenylárgyalással 
eg) bekötött nyilvános szóbe'i árverésen egyszerre 
való eladása engedélyezi eteti. 

Kikiáltási ár 237879 korona 90 fillér  azaz 
Két.'zAzbai minczhétezei nyolczszazheivenkilencz 

korona és 90 fillér. 
Az árveres 1902. évi márczius hó 19-én 

d. e. 9 órakor a megyei maganjavák igazss-
lojának a várm> gyehazan lévő helyiségében fog 
meg tarlat ni. 

Árverezni szándékozók felhívatnak,  hogy 
a kikiáltási ar 10"/o at báiiaipenz gyanAnl az 
arverezö-bizottsAg kezéhez hetegyék, iráshel-
/.artajánlalokboz pedig, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt uyuitandók he, szintén fenuti 
összegű bánatpénz, vagy megtelelő értékű óvadék 
képes érlékpagir melléklendő. 

Az Ajanlatbau a vételár számokkal és be-
lükkel olvashatóan kiírandó és kijelenieudő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési leltéleieket 
ismeri s magát szoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árverési és szerződési teltételektől elté'ő 
kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem 
látott, valamint utóajáulatok tekintetbe nem 
vétetuek. 

Az árverési és szerződési fellételek,  valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a magán-
javak igazgató hivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. [02] 1—3 
Csíkvármegye magánjavainak igazgató tanácsától 

Csíkszeredán, 1902. évi február  hó 24-én. 
Beoze Antal, Mihály Ferencz, 

alispán, t-lnök. jegyző. 

Sz. 317—1902. [45J 3 - 3 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-Impér közbirtokossága köz-

hírré teszi, hogy a tulajdonát képező 
„Répáti — Báthory" égvényes savauyu 
és gyógyvíz forrást  tartozékaival együtt 
1902. évi julius 27-től kezdódóleg 1 9 0 2 . 
április 1-én d. e. 8 órakor Kászon-
Impér község házánál egyinásutáu 
következő tiz ivre, haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 4000 korona, melynek 
lUVát árverezni szándékozó az árverés 
megkezdése előtt készpénzben, vagy el-
fogadható  értékpapírokban a bizottság 
kezéhez letenni köteles. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői 
irodán megtekinthetők. 

Kászon-Impéren, 1902. február  1-én. 
Pálffy  András, Balázs Sándor, 

jegyző. bírt. elnOk. 

Képes levelező-lapok 
a legnagyobb választékban kap-
hatók Györgyjakab M. utódánál, 

Dresznándt Viktornál. 
Hz. 50Ö/902. [66] 1—2 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentgyörgy és Bánkfalva  községek 

közbirtokosságának tulajdonát képező „Bencze" 
és „Saj* patakra hajló erdőterületen azaz össze-
sen 054 85 k. holdon található 60760 tömör 
köbméter gömbölyű luezfenyő  haszonfa,  vala-
mint 327 tömör köbméter jegenyefenyő  haszon-
fának  a 11124—1/2—900. számú földmivelésllgyi 
m. kir. miniszteri magas rendelettel zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános Bzóbeli árve-
résen egyszerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 115000 korona, azaz EgyBzáz-
tizenötezer korona. 

A versenytárgyalás 1902. évi márosiiu 
hó 2i-ón d. e. 9 órára Csik-Szentgyörgy— 
Bánkfalva  község házához ujolag kitllzetik. 

Árverezni szándékozók felhivatnak,  bogy 
a kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz gyanánt az 
árverező bizottság kezéhez letegyék, írásbeli 
zárt ajánlatokhoz pedig, — melyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyújtandók be — 
szintén fennti  összegű bánatpénz, vagy meg-
felelő  értékű óvadékképes értékpapír mellék-
lendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és 
betűkkel tisztán és olvastóan kiírandó, továbbá 
határoznttan kijelentendő, hogy ajánlattevő as 
árverési és szerződési feltételektől  eltérő kikö-
téseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem látott, 
valamint utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
csik-szentgyörgyi körjegyzői irodában és a 
csíkszeredai m. kir. erdógondnokságnál a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Kelt CBik-Szentgyörgyön, 1902. márczius 
hó 1-én. 
Puskás Lnjos s. k., 

körji-pyző. 
Basa Dénes s. k., 

kSzségi bíró. 
Sz. 11—902. (59) 2—2 

Faeladási hirdetmény. 
A melylyel közhírré tétetik, bogy a gyó-

csoniafalvi  közbirtokosság árverésen eladja a 
nagyméltóságú löldmivelésűgyi m. kir. miniszter 
urnák 51381. szám alatt rendkívüli kihasználásra 
engedélyezett 422/* hold kiterjedésű hegyes uti 
erdőrész összes fáját.  Az áruba bocsátott fából 
van a megejtett becslés szerint mell magasságba 
mért 15 — 31 czm. átméretü Inczfenyő  87210 
drb ta, 17032 köbméter, 32—90 czm. átméretü 
luezfenyő.  31283 drb fa,  26943 köbméter 16—5g 
czm. álmérelü liükk 3628 drb fa,  1638 köbmé-
terre becsült falömeggel. 

Az erdőrész Csomafalva  községtöl, a tuta-
jozlialó Maros folyótól,  a legközelebbi gőzfűrész-
tői mintegy 10—13 kiléméternyire van. 

A kihasználási idő tart az eladás jogerőre 
emelkedése nspjálól számított (6) hatodik év 
végéig. 

A kikiáltási ár 126446 korona azaz egy-
százhuszonhalezernégyszáznegyvenbat korona, a 
melyen alul eladás nem történik. 

Bánatpénz 12600 korona, a melyet a ver-
senyzők készpénzben, vsgy ovadékképes érték-
papírokban az árverést vezető bizottság elnö-
kének kezéhez kötelesek letenni, azzal a kije-
lentéssel, bogy az árverési feltételeket  ismerik. 

Zárt írásbeli ajánlatok a szükséges bélyeg-
gel és bánatpéozzel ellátva as árverési feltéte-
lek ismereteinek igazolásával, csak a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt nynjthatók be, a köz-
birtokosság elnökének czimzett és postán érkező 
ajánlatok is csak a szóbeli árverés megkezdése előtt 
fogadtatnak  el. 

Ismeretlen versenyzők Írásbeli ajánlatukon 
aláírásuk közjegyzőileg hitelesítve legyen, el-
késve érkezett, a feltételektől  eltérő ajánlatok, 
valamint utóajáulatok nem kerülnek tárgyalás alá. 

Az árverés Gyó-Csomafalva  községházánál 
1902. évi márczius hó 31-én d. u. 2 órakor 
kezdődik. 

A részle>e« árverési feltételek  a közbir-
tokosság elnökénél megtekinthetők, ugyan ő in-
tézkedhetik az erdő megtekintése ügyében a hozzá 
forduló  érdeklődők megkérésére. 

Gyó-Csomafalva,  1902. február  21-én. 
Rokaly Alajos, Baxtalis Imre, 

kb. elnök. b. jegyzA. 

„Magyar közélet" 
Politikai, Társadalmi, 

Közgazdasági, Jogi, Irodalmi ás Művészeti Szemle 
legjeM moitiit kétsier, n ü a U 1-ü h l S i 

Szerkeszt ik: 
Dr. Halmai Elemér éa Zlginy Árpád. 

Előf izetést  árak: 
Egész évre 20 korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Györgyjakab M. 
utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedése Csíkszeredában. 



Márczius 5. C S Í K I L A P O K 10. szám. 

IQOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOO I 
Országszerte elismert, erős csontú 
gyorsfejlödésd  és edzett elsőrendű 

Magyar bikák 
kiválóan tiszta csiruképes és olcsó 

oberndorfl  [«]5 -» 
I ^ é p a •xtt.SLg 
50 kilón felül  minden mennyiségben 

kapható 
Gr. Teleki Arvéd ur 

dxaaaól uradalmában u. p. Konoaa. 

mmmsmm „Erdélyi erdöipar részvény-
társaságnak romániai határon le vő 

I kezelóségnél [a] í—;» 

Egy nős kantinos 
kerestetik. Oly egyének, kik a 
román nyelvet tökéletesen birják, 
előnyben részesülnek. Sajátkezll-
leg irt ajánlatok a családi állapot 
feltüntetésével  „Erdélyi Erdő-
ipar részvénytársaság Ko-

v á s z n a 2" czimre küldendők. 

Árleszállítás Î 
Boraim árát a nagy készlet 
miatt tetemesen alább szál-
lítottam. Kiskendi gr. Vay Ábra-
hám-féle  kitűnő minőségű asztali 
bor literenkint borvizzel 8 8 fill., 
a háztól elhordva 72 fillér. 
Ó-borok szintén leszállitott 
áron kaphatók. Kimérés sze-
mélyes felügyeletem  alatt történi k. 

Tisztelettel 
HELVIG 6. JÁNOS, Csíkszereda. 

Egy szalon berendezés 
igen szolid kivitel külföldi  g y á r t -
mány 2 ablak 1 ajtó drapériával 
és 1 zongora szabad kézből eladó. 
Tudakozódni: Adler Józsefnel,  Csík-
szeredában. [62] :i-4 

A kölcsönt igénylők tájékoztatója 
czimü könyv átolvasása után bárki maga 
eszközöllhet házára, földjére,  vagy épít-
kezésre 4—íV/o-os kölcsönt. 
Közvetítőre  nincs szükség!! 

Mindenki maga eljárhat ügyében, mi 
által megtakarítja a magas közvetítési 
dijat és nincs kitéve a pénzügynökök 
zsarolásának. Ismerteti a könyv a sze-
mély hitellel foglalkozó  budapesti szövet-
kezetek működését is, tehát azoknak is 
ajánlatos, kik ingatlan vagyonnal nem 
bírnak ugyan, de hivataluk, vagy iparuk 
után személy hitelre igényt tarthutnak. 

A könyv ára 1 korona, mely-
összeg beküldése után portómentesen 
küldetik meg. 

Megrendelések küldendők: 
Ingatlanforgalmi  és Bankirodának 

Budapest, VI., Dessewffy-utcza  16. sz. 

Állást nyernek. 
As Orasógos Pályáaati Köilöny utján, mely 
az országban In'töltiíDilö összes Állásokat 
közli, állást nyernek, ipuri és kereskedelmi, 
raczü és erilögaztiusápi és műszaki tisztvi-
selők, közsépi jegyzők és jegyzői rnokok, 
uőtisztviselők, kereskedelmi ulkuliiiuzoilitk 
és gyakornokok. Előfizetési  áru '/4 évre 
4 koronu. Mutatványszámokat 30 Hllér be* 
küldése ellenében küld a kiadóhivatal Bu-
dapest iiökk 'Szilárd-utczn 27. Álláskeresési 
beiktatásnál minden szóért 2 lillér. vustngabb 
betűvel 4 Hllér, nyilt térben pedig minden 
szóért <> fillér  fizetendő,  mely hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig fogad  cl u kiadóhivatal. 

[65] 1 Iá 

e l i s m e r t leg-Jo"bb é s leg-lcIt"CuaÓ"b"b 

Cséplőgépek 
szabad, uj Kenőgyürüvel ellátott görgős 

csapágyakkal kézi-, járgány- és gözliajtásra 

A n n á l o V Ó V 2, 3 éa 4 baráa- | A l i f i C l  C&CJ i . dáauak 
R é t m o d h ű g o ^ r ° " é a B o r o n á k ' 

Gyűrűs és sima aciél lemez, földi  hsngsrek, 
A g i i e o l a T e t Q g é p e k e 

A r a t ó - g é p e k 
fűnek  herének, 

Szénagyüjtök és arató gereblyék, Szénaforditók 
Szabat-aszaló készülék s ^ r 

B e s é s g y u m e l G ® eaítófe» 
O - y n m ő l c s é s e z f i l ö  z i a z ó l z 

ts liogyúmorzsolúk, 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„ S T F K ö í l I A " 
Tormáncs és vértetü pusztításra, 

Szállítható takarék tűzhelyek 
Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók, imja-m 

valamint minden más fujtu  gaadaaági gépeket legújabb aaerkeaetben kézitenek és szálliunak 

^ f e ^ r f e u r t l a -  P l i . é s T á r s a 
c. és kir. biz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vasháinormUvek 

a1»p- 1972- BÉCS, ü l Taborstrasse 71. 750 munkáa. 
Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst éB brona éremmel, aa öasaea nagyobb kiállításokon. 
Itészletes árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. - Képviselek és viszont elárusítók keresletnek. 

Járgányok 
1—O v o n ó i - i l l a t 1 >efo<r,-'i^.-'ira, 

Legújabb gabona-tiaztitó-rosták, 
TRIEUREK ÉS KÜKORICZA MORZSOLOK, 

SaeoBka vágók, darálók répavágók 

3 Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utczában, 
2 SZOROS BENI házában levó minden igényeket kielégitőleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

om és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlom. 
Raktáron tartok mindenféle  rugányos divánokat 40—200 koronáig és 

garnitúrákat; ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron 
mint bármely nagyób városban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak. 

elvállalom 

hogi' 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 

kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 
Magamat a n. é. közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel B á j e r Ferencz, nyerges és kárpitos 
[2 ] c~10 Csíkszereda, piacz-utczában. 

T. Bájer F e r e n c z urnák Csíkszeredán. Tisztelettel értesilem, hogy az ön által ké-
szítetett Esztcrliázy liajtókocsi ugy killsö csín, miut jóság tekintetében teljesen kifogástalan 
Úgyszintén a kocsiíodéllel és szánjavilássul teljesen megvagyok elégedve. Minélfogva  munkáit 
bárkinek ajánlhatom. Csik-Szent.iiártoH, 1901. deczember 1. Bartatla Agoat, főszolgabíró. 

n • v v v v v • • • • • • •..< i> • • 
Elv mindig kevés haszon, nagy forgalmi 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruezikkek tulhalmozottsága miatt 

tetemesen leszállitott áron árusítok. 
a Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 
áruimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni állí-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 

Székelyhidy Sándor [304] 10-52 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elv mindig kevés hsszon, nagy forgaloml 

xx: y v v v v v v y v v v 

n 

E E a . - c i . p t - v o g ' e l r @ x e a a . c z 
f é r f l j s za "bó - \ i z ; l e t e  B r a s s ó l o etn. 

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

U R I - R U H A 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árukat még 16—2Q°/o-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből 
1 zsnket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből . . 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből 
1 finom  téli kabát . . 
1 finom  téli kabát angol szövetből 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág finom  angol szövetből 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é r t . ^Wtm 
Gyors kiszolgálás. Versenynélkűlí árak. 

40 —50 korona. 
48—60 korona. 
56—68 korona. 
55—70 korona. 
65—90 korona. 

70—90 korona. 
35—55 korona. 
60—95 korona. 
12—18 korona. 
16—22 korona. 

Kiváló tisztelettel 

(Ki] 87-38 Hauptvogel Ferencz. 

i i » 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési 
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

alakitottam át. 
Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 

~ M i n d i g d/ujs T r é b l a s z t á l s ' 
étm és £ftBkepesee&feita»  e i E k e s a e e m k t e a © m î e â e l e k e 

p á s a á f e  é e eaa l age&feam. 
N a g y k « p o r t i 6 k 3 f w r i n l ó l  f ö l f e l é . 

Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget tehessek, a ravatalok 
felállítására,  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós SZOI'OS DOMOKOS urat vettem fel,  ki a gyászoló 

feleknek  éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll. 
Temetkezési intézetemnél főelvem  a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
100 darab  gyászjetentés  nyomtatva  késsen  . . , , , ' < frt  50 kr. 

1 „ szalag  felirat,  arany vagy fekete  betűvel  1 „ 50 ,. 
A nagyérdemii közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 

[258] 8-12 Merza Rezső, 
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F e r e n c z pálinlva 
(SÓSBORSZESZ) |9] 8-50 

Yórtes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Kgy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszprkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

ihan József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-
kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

Nyomatott Csik-Bzeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 
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