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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

tal kell tapasztalnunk, hogy hazánkban 
egész a legutóbbi évekig jóformán  semmi 
sem történt e téren. 

Most végre erre is kiterjesztette 
figyelmét  a földművelésügyi  kormány, 
s ujabbun már hathatós intézkedéseket 
is foganatosított  ezen gazdálkodási ága-
zat fejlesztésére,  ámde mindez intézke-
dések csuk akkor fognak  eredménynyel 
járni, ha a gazdák is rátérnek a nekik 
immár megmutatott helyes útra. 

Németországban különösen a ba-
romfitermékek  értékesítésének fellendí-
tésére sok igyekezetet fordítanak  s 
ennélfogva  a kereslet is oly élénk, hogy 
e czikkekből felette  sokat kell külföld-
ről hozatni. 

így Németország bevitele az utolsó 
tíz évben évenkiut átlag 20 millió ko-
rona volt baromfiért  s 48 millió tojásért. 
Összesen tehát 74 millió korona. Sőt 
pl. 1895-ben már 96 millióra rúgott ez 
az összeg, mig a kivitel csupán 2 millió 
korouát tett ki. Suly szerint pedig 
290.000 métermázsa volt a baromfi  és 
835.000 m.-m. a tojásbevitel. 

Bevitt pedig: 
IinriimMbúI: lojúsl.úl: 

Oroszország . . . l.ö részi 11.4 részi 
Magyarország s Ausztria 0.:l II.] 
Olaszország 0.1 U.l „ 
Más államok . . . U.l 0.1 „ 

Figyelemreméltó, hogy Oroszország 
bevitele Németországba hat év óta tneg-
kétszeresedett, ugy, hogy a magyar ter-
:p;;léLn-;k fokozottabb  gondot kell for-
(lítaniok a németországi piaezokra, ne-
hogy kiszorítsa őket onnan az oroszok 
versenye. 

Az Északamerikai Egyesült Államok-
ban jókor felismerték  a baromfitenyész-
tés nagy jövedelmezőségét s ma már 
tervszerűen s nagy haszonnal foglalkoz-
nak azzal a gazdaságok keretében. 

Kitűnik ez abból, hogy mig 1(5 év 
előtt saját szükségletük fedezésére  kül-
földről  kellett nagy mennyiségben be-
viuuiök a baromfit  s baromfitermékeket, 

addig ma már csupán tojást mintegy 
825 millió korona értékűt termelnek, 
mig az élelmi piaezokon eladott barom-
fiak  után 025 milliót vesznek be, vagyis 
az Egyesűit Államok baromfitenyésztése 
fi890.  évi adat) összesen 1450 millió 
koronát jövedelmez egy évben. 

De még jobban kitűnik az amerikai 
baromfitenyésztés  nagy jövedelmezősége, 
ha szembeállítjuk az egyes termények 
után befolyt  összegeket a baromfiak  után 
befolyt  összegekkel: 

1895. évben befolyt 
Eladott dohány után 177 millió kor. 

„ burgonya után 394 B „ 
„ zab után . 815 „ „ 
„ sertések után 920 „ „ 
„ buza után 1085 „ „ 

gyapot után .1295 B 
„ baromfiak  után 1450 „ , 

Tehát ezen termelési ágak között 
a baromfitenyésztés  vitte a legnagyobb 
szerepet. 

Hogy nálunk is mily jó talaja s 
mily nagy fontossága  van ezen gazdál-
kodási ágnak, azt élénken illusztrálja, 
hogy bár hazánkban még alig foglal-
koznak okszerű baromfitenyésztéssel, 
inégis nagy összegeket veszünk be éven-
kint a külföldtől  ily czikkekért így pl. 
1899. évben 56 millió koronánál több 
volt a bevételünk. 

Látszólag nagy összeg ez, de még-
sem elegendő, nem annyi, a mekkorának 
lennie kellene. Francziaország baromfi 
állomáuya például aránylag csak fele 
akkora, mint a miénk s mégis kétszer 
akkora jövedelmet szereznek belőle, 
mint mi; eunek oka az, hogy a franczia 
baromfitenyésztők  nemcsak tenyészte-
nek, hanem hizlalnak is és a hizlalt 
baromfit,  a termelt tojást és tollat a 
termelők maguk, közvetlenül adják el. 
Tehát ott már a gyakorlatban érvénye-

Szerkes/.tőséi; é s Itlndóhlvntnl: 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
n.int hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Értesítés. 
A belügyminiszter  rendelkezése  foly-

tán uz összes vármegyék  s igy Csik  vár-
megye is külön  hivatalos  lapot  tartozik 
beállítani,  melynek  vármegyénk  eleget  is 
tett  s az ő  hivatalos  lapja  minden  hónap 
első  és  harmadik  szerdáján  a „Csíki  Lapok*-
kai együtt  fog  szétküldetni. 

Ezen intézkedés  miatt  lapunk  homlo-
káról  levettük  a .Csikvármegye  hivatalos 
közlönye'  czimet  s vissza helyeztük  a ré-
git:  ,Politikai,  közgazdasági  és  társadalmi 
hetilap",  mert  a „Csiki  Lapok* a mai nap-
tól  fogva  a vármegye hivatalos  közlönye 
lenni  megszűnt. 

Ezzel  azonban sem működésűnk  iránya, 
sem pedig  elveink  nem szenvednek  válto-
zást.  Maradunk  továbbra is a szabadelvű 
eszméknek  és  a szabadelvű  irányzatnak 
kitartó  munkásai és  a szabadelvű  eszmék 
és  irányzat  által  megvont  határok  között 
n legnagyobb  készséggel,  legjobb  tudásunk 
szerint  és  a tőlünk  kitelhető  igyekezettel 
munkálkodunk  jövőben  is e vármegye és  e 
vármegyében  lakó  székely  nép  anyagi és 
szellemi  téren  való haladása  érdekében. 

Midőn  ezeket  kijelentjük,  kérjük  jö-
vőre  is olvasó közönségünk  és  munkatár-
saink szives támogatását. 

A „Caiki  hajtok" 
nze rkesztőgétfe. 

Okszerű baromfltenyésztés. 
Igen nagy akadálya közgazdasági 

állapotaink fejlődésének,  hogy a magyar 
nép még ma is az egyoldalú szemter-
melést űzi a földjén  s nem lát utánna 
annak, hogy intenzivebb gazdálkodással 
javítsa vagyoni helyzetét s hogy füg-
getlenítse magát a gabonatermelés káros 
esélyeitől más mezőgazdasági ágaknak 
a szemtermeléssel párhuzamosan való 
művelése által. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Hogy szoktam én mulatni menni? 

Kétszer vagyok beoltva óraim, a miért is 
háromszor feküdtem  himlőben, badmeutességi adót 
fizetek,  minden ötödik esztendőben a képviselő-
választáson megpróbálnak szétszedni igénytelen 
szavazatomén. Koromra nézve nős vagyok s családi 
illapotom a következd: egy kis fiam  van, a ki 
mellé egy cselédet fogadtam,  kioek szerződése 
azonban kiterjeszkedik a kerti kapálástól a csoko-
ládé torta készítéséig minden házi ágra, azon-
kívül van egy kormos oziczám egész fehér  szinü 
és van egy feleségem. 

Ne ütődjenek meg, ha azt Irom, hogy egy 
feleségem  van, mert sajnos a házasság színvonala 
nem tudott oly magasra emelkedni, hogy ott is 
már törtekben beszéljünk, itt a legkisebb szám 
az egy. 

• Házasságom boldog avagy boldogtalan vol-
táról elég annyit megjegyeznem, bogy a boldog 
első években én vittem a szét s nóm hallgatott, 
az utolsó években azonban ugylátszik beszédeimet 
fütytyszóra  szedte kedves feleségem,  a melyre 
nekem kell • láociot járni. 

így után egész Wagner cziklusok folynak 
le nálam, el nem feledve  a balettet sem ; osak az 
a rosaa benne, hogy a kritikákat is én hordom a 
hátamon. 

Higyjék el, én is osztozom a kritikusok véle-
ményén, bogy nagyon zţjoeak a Wagner szerze-
mények. Sok bennük a esirrdur. Moll akkord még 
elvétve sem akad. 

Családi araijaim tehát nagyon mozgalmasak, 
amint látják a hangverseny főhelyen  áll; abban 
pedig bizonyosak lehetnek, hogy jó és stakérM 
kezekben van a dirigens pálosa. 

Házi éa társadalmi működésem különben 
pontosan körvonalazva van. Tehetek a mitaka-

Ma már köztudomásu dolog, hogy 
mily nagy előnyöket érhet el a kis gazda 
is az okszerű tejtermeléssel. Most azon-
ban egy másik ily gazdálkodási ágról fo-
gunk beszélni, a melynek okszerű üzése 
oly állandó, biztos és bőséges jövedelmi 
forrást  nyújt a gazdának, a mely busá-
san pótolhatja rossz termés esetén is a 
szemes termények után remélt bevételek 
hiányát. 

S ez az okszerű baromfitenyésztés. 
Ennek előfeltételei  minden gazda-

ságban megvannak. Hazánkban mindenütt 
megtalálja a mezőgazda a jövedelmező 
baromfitenyésztés  főkellékeit,  milyenek: 
a viz, szabad tér, mező, rét, erdő, berek, 
aratás után a tarló, a szérüs kert és az 
olcsó takarmány, a melyek lehetővé 
teszik a dus hasznot bujtó baromfite-
nyésztést. 

Jövedelmező baromfitenyésztés  csak 
is mezőgazdálkodással kapcsolatosan űz-
hető s ennélfogva  az igazi tenyésztő 
első sorban a mezőgazdálkodással fog-
lalkozó kisbirtokos lehetne, a ki gazda-
sága udvarán, vagy majorjaiban kevés 
befektetéssel  kellően kihasználhatná s 
állandó, jó jövedelem forrásává  tehetné 
a baromfitenyésztéshez  birtokán rendel-
kezésére álló eszközöket. 

Sajnos azonban, a gazdák nem hasz-
nálják ki kellőleg ezt a jövedelmi for-
rást s egyes, ujabban létesült nagyobb 
tenyésztő telepeken kivül jóformún  csak 
a kisgazdák s zsellérek foglalkoznak 
baromfitenyésztéssel,  de ezek sem ok-
szerűen, hanem csak ugy szabadjára 
hagyják apró jószágukat; pedig a baromfi-
tenyésztés termékei nemcsak a közeli 
városok piaczain, de a külföldön  is, bár-
mily nagy mennyiségben értékesíthetők 
s ennek révén nagy összegeket szerez-
hetnének magoknak gazdáink. 

Ha figyelemmel  kísérjük a külföldön 
ezen tenyésztési ág fejlesztése  érdeké-
ben kifejtett  élénk mozgalmat, sajnálat-

rok, előleges felsőbb  hováhagyáasal. Tevékeny-
ségem pedig, a kis eziezs fegyelmezése  és a kert 
kapu zárva tartása; idegen hatalmak udvaromról 
való személyes kiűzése s igy elképzelhetik, hogy 
a szomszéd CRirkék, tyúkok és malaczok rettegett 
ellensége vagyok. 

Társadalmi működésem a hivatalos dolgok 
ellátásán összpontosul s miután a mezóváros egyet-
len emeletes házának emeletén dolgozom, kiemel-
kedő tagja vagyok a helységnek. 

Épen haza készUltem délután, a mikor meg-
szólít Vékouy Gyurka. 

— Névnapom ma tartom a Pipaszurkáló 
korcsmában, szívesen látlak este 6 órára. 

Uegszoritottam barátom kezét, mert szólni 
nem bírtam, azl hiszen az örOm fojtogatott,  azzal 
az ígérettel elváltam tóié, hogy este poutosan 
ott leszek. 

Mig hivatalomból haza inentem mindig valami 
előttem repkedett, hol egy borjú vesés, hol pala-
csinta, nem is említve a finom,  karcsú butéliákat. 

Hanem aztán eszembe jutott a feleségem  is. 
Mert ha én az asszonynak előállók s azt mon-
dom, hogy a Vékouy Qyurka nevenapjára akarok 
elmenni, épen alkalmas idő pontnak vélné az én 
feleségem  a Oyurkát és a nevenapját holmi kötéllel 
és akasztással kombinálgatni, engem pedig a pokol 
fenekére  küldeni B kénytelen lennék az ágy fene-
kére menekülni. 

Ha pedig elmegyek minden szó nélkül, mikor 
haza térek olyan szoprán szóló fogad  laskasodró 
kísérettel, hogy súgni fog  a hátam, fejem-tőle  két 
hétig. Az ilyen fontossabb  ének Bzámokat t. i. a 
feleségem  sajátkezüleg Biokta kísérni, az um 
slagokat pedig én szoktam sajátbórüleg viselni. 

Ilyen kirándulás, a mely testi épségem Ossze-
rándulásával jár, — ártana; pedig elmegyek, fel-
tettem magamban, ha mindjárt karhatalommal is. 

Kezdtem harciiaa lenni, mikor elértem házam-
hoz. Hanem ott aitán egyszerre harozképtelen 
lettem. Szembe néztem a feleségemmel. 

Oda állított a tej mellé, Ügyeljek rá, nehogy 
kifusson.  Szomorúan ültein le a konyhában a tüz 
mellé. A mai névnap motoszkált a fejemben,  a 
mit, ugy látszik, agyon ülölt a hajókötél. 

Gondoltam magamban, fogfájást  szinlrlek 
8 igy kénytelen lesz az asszony a városba elbo-
csátani a fogorvoshoz  éjnek idején. 

Mily nagyszerű is lenne, li mig a feleségem 
azon gondolkozna, hogyan ordíthatok most a fáj-
dalomtól és a műtéttől, addig én ki venném a 
részem az orditásból a pipaszurkálóban legalább 
két hónapra. 

Hanem aztán eszembe jutott, liogy euuél is 
én hagynám otl a fogam. 

Már egy egészséges fogat  hagytam a mú-
latás oltárán s akkor megfogadtam  volt, hogy 
semmi áron nem mulatok többet fog-áron. 

Egy cziubalom művésznő órkezott volt a 
helységbe s eunek vendég fellépte  okozta a fo-
gam kihuzatását. 

Nem tudtam volt hamarjában okosabb dolgot 
kitalálni, elkezdtem fájintui  a fogam  s ezt össze-
kapcsoltam olyan ordítás és vonítással, hogy a 
feleségem  megszánt. 

— Menj be fiacskám  a városba, huznsd ki 
a fogad. 

Először, mint jóravaló szimulánshoz illik, sza-
badkoztam a késő éjszakán kint járni, csak akkor 
engedtem a rábeszélésnek, mikor vettem észre, 
hogy nóm kapaczitáláBa a végét járja. Akkor vet-
tem kabátom s miut egy elszánt halálra itélt, in-
dultam neki — a bájos művésznőhöz. 

Mondhatom kitünőon éreztem magam, — a 
kocsmából is ugy dobtak ki. 

Mikor haza felé  mentem, eszembe jutott a 
fogam.  Az asszony bizonyosan kérni fogja,  mu-
tassam meg s én akkor szószba leszek. 

Halál megvetéssel, de halkan léptem át csen-
des otthonom küszöbét s csakugyan aggódó nóm 
mindjárt a fogam  után tudakozódott. 

— Jézusom, mily dult az arozod, tán fájt 
a foghúzás  ? 

Némán intettem neki, hogy nem beszélhetek. 
— De hát mutasd a fogad  legalább ! 

A inenykő lecsapott: Az asszonynak fog  kellett. 
Ijedt gesztikulálással, a melynél arozom min-

den vonása vonított, kezem-lábam kapálózott, ad-
tam tudtára az asszonynak, bogy baj történt a 
foghúzásnál,  nem tudom a szájam kitátani, mert 
kiakadt az álkapezám, a fog  ott maradt a fogor-
vosnál. 

Nyugodtan hajtottam fejemet  alvásra, — 
mondhatom gyönyörű álom volt. Egész éjjel a 
a bájos czimbalom művésznő a fogaimat  ozibálta. 

Jóreggel felkeltem  a bogy minden magasabb 
skálázásokat elkerüljek, még mielőtt a feleségem 
felébredt  volna, bementem a városba. A fogorvost 
felcsengettem. 

— Doktor ur, fáj  a fogam  huisa ki. 
A doktor ur benéz a szájamba, elóveaii a 

szerszámát s minden kérdezés nélkül a legegész-
ségesebb zápfogam  kihúzta. A végén megmagya-
rázta, hogy igaz ugyan, a fognak  semmi baja, 
de szorította a szomszédait a kikellett hosnl, 
legyen hely a többinek kifejlődni. 

Inuen megtudtam, hogy 29 évem daczára 
kiskorú vagyok, még fejlődés  alatt állok, kifi-
zettem a doktor ur fáradtságát,  bonom alá kap-
tam a fogam  B mentem haza. 

Otthon aztán diadalmasan vágtam kl az ép 
csontot az asztalra. De magamban elhatároltam, 
hogy több fogat  belőlem ugyan ki nem srófolnak, 
még karhatalommal sem. 

A mint elmenetelemen gondolkozom, egy-
Bzerre ugy érzem, mintha egy dnr-akkord simulna 
a nyakamhoz. Feltekintek, a feleségem  áll a hátam-
mögött. 

Előre tekintek, bál a tej kifalott,  • mire 
én befutottam. 

T j j i n n l r g z á t t A l l O Z S g 7 f é l  l v E M U é l c l e t v a a c a a t o l v a . 
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sül a mi gazdáink előtt még csak esz 
ményként lebegő az a czél, hogy a ter-
melő — miden kOzvetitő kizárásával — 
maga legyen a fogyasztóval  egyenes 
összeköttetésben. 

Hogy Francziaország baromfi  állo 
mányánál a miénk számra nézve arány 
lag jóformán  még egyszer akkora, az 
kitűnik a következőkből: 

Hazánk baromfi-állománya,  az 1895 
évben megejtett gazdasági összeirás 
adatai alapján 29,353.773 darabot tett 
ki, Francziaországé pedig mintegy 67 
milliót; ha már most a baromfilétszámot 
a lakósság számához viszonyítjuk, akkor 
látni fogjuk,  hogy Francziaországon 1000 
lakósra 1768 darab, mig Magyarországon 
ugyancsak 1000 lakósra 2320 baromfi 
esik. B szerint a mi baromfi-állományunk 
viszonylag jóval nagyobb, mint a fran 
cziáké; hogy ennek daczára, annyival 
kevesebb a jövedelműnk e téren, az 
csakis abból magyarázható, hogy sem 
az élőbaromfit,  sem a tojást, sem pedig 
a tollat nem tudjuk oly módon értéke-
síteni, hogy abból a termelőnek legyen 
a legnagyobb haszna. 

A fentebb  közölt adatokból is be-
láthatja minden gazda, hogy mily nagy 
fontossági!  czikket képviselnek hazánk 
ban a baromfitermékek.  Az utolsó két 
évben már láttuk is örvendetes jeleit 
annak, hogy az ezen gazdasági ágból 
elérhető előnyöket kezdik is méltányolni 
gazdakörökben, a mennyiben ujabban 
száznál több közép és nagybirtokos vette 
föl  a baromtenyésztést az állattenyész-
tési Özembe. A jó példával előljárt több 
főúri  birtokos, sót a főherczegi  urada-
lom is berendezett Kis-Jenőn gazdasági 
baromfitenyésztést. 

Kétségtelen, hogy ha a birtokos-
osztály tervszerűen foglalkoznék  a ba 
romfitenyésztéssel,  hazánk tízszer oly 
nagy jövedelemre is szert tehetne a kül-
földről,  mint a minőt elért eddig a ba-
romfi  termékekért. 

Kell is tehát, hogy mezőgazdáink 
jövőben az eddiginél nagyobb mértékben 
karolják föl  a baromfitenyésztést  s hogy 
a földmivelési  kormány és az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület által adott 
jó tanácsokat és útmutatásokat megszi-
veljék s ezek szerint rendezzék be ba-
romfitenyésztésüket. 

Attól ma már nem kell félnie  egy 
baromfitenyésztőnek  sem, hogy baromfi 
termékeit haszonnal el nem adhatja, mert 
azok a nagyobb vidéki városokban s a 
fővárosban,  de különösen a külföldön  rop-
pant mennyiségekben elhelyezhetők. 

K. K. 

Futásom eredménye pedig ai volt, hogy a 
siobábau játsió kisfiam  falován  keresztül estem 
s orrom a padlóval meglehetó bensőséggel érint-
kezett. 

— Orvost, ordítottam, a hogy csak a tor-
komon kifért. 

A feleségem  még egy félhanggal  feljebb 
liczitált. 

— Maj.l még én szaladok orvosért a városba 
ugye; ha megcsináltad az ostobaságot, most már 
menj is az orvoshoz. 

Én pedig szaladtam orvosért — a Pipaszur-
kálóba. 

Hosszan tartó általánoa élénk helyesléssel szá-
mosan üdvözöltek s éu siettem elfoglalni  helyemet. 

Kitűnően mulattunk, az már bizonyos. Czi-
gány is volt, olyan jól játszott, hogy nem tagad-
hattam meg homlokától a honfi  csókot. 

De azért bögó-iszonyt kaptam. A nagybőgős 
t i. szintén érdemessé akarta magát tenni egy 
hason osókra s oda állt mellém ugy bógette a 
bőgőjét. 

Az első öt perez jól esett, a második öt peres-
ben azonban dühöngeni kezdtem s ugy neki men-
tem a bőgőnek, hogy az oldala betörött. 

Barátaim közbelépése akadályozta meg a 
nagy bőgő agyonütését. 

Éjfél  ntán haza mentem s miután még egy 
darabig fülembe  zúgta átkait a megroncsolt bőgő. 
elaludtam mélyen és csendesen. 

Reggel aztán kitört as asszony. As a szamár 
bőgős t. i. eljött a lakásomra a bőgő fájdalom 
dijáért s nőm mindent megtudott. Önök ne legye-
nek kiváneaiak * ne tudjanak meg semmit. 

Még as nmalagoláat csak elviselném, de az 
már boaaant, hogy eaután már doktorért sem me-
hetek el személyesen. Különösen moat nem, mikor 
egy hénapi noba áriatromot mért rám a kommandó. 

=• A delegáczlók. A képviselőház elaő 
számú üléstermében a magyar delegátusok f. 
hó 2-án este hatodfél  órakor értekezletet tar-
tottak. Az értekezleten, a melyen Harkányi Fri-
gyes báró elnökölt, a delegáczió idei Üléssza-
kára kijelölték a magyar delegáczió elnökének 
Andrássy Gyula grófot,  alelnökének Szapáry 
Gyula grófot,  háznagynak Wodianer Albert bá-
rót, jegyzőknek pedig MUnnich Aurélt Kud-
nyánszky József  bárót és Kristóffy  Józsefet. 
A delegáczió egyes albizottságaiba igy osztot-
ták be magukat a delegáczió tagjai: költség-
vetési albizottság: Wodianer Albert báró Szerb 
György, Rudnyánszky József  báró; naplóbiráló 
albizottság: Kussevics Szvetozár, Gaál József, 
Fluger Károly, Kubinyi Géza, Teleky Sándor 
gróf;  külügyi albizottság: Andrássy Tivadar 
gróf,  Apponyi Lajos gróf,  Beksics Gusztáv, Brr 
zeviczy Albert, Brankovics György, Dedovics 
György, Gaál József,  Falk Miksa, Hadik-Bar 
kóczy Endre gróf,  Hódossy Imre, Holló Lajos, 
Keglevich István gróf,  Klobusitzky János, Kris-
tóffy  József,  Láng Lajos, Nikolics Fedorbáró, 
l'erczel Dezső, Pap Géza, Kakovszky István, 
Samassa József,  Spevecz Ferencz, Széchenyi 
Manó gróf.  Szemere Miklós, Tisza István gróf, 
Zichy Jenó gróf,  Zichy János gróf;  pénzügyi 
albizottság: Bohus Zsigmond báró, Dókus Ernő, 
Fluger Károly, Harkányi Frigyes báró, Josipo-
vich Imre, Szerb György, Wilczek Frigyes gróf 
és Wodianer Albert báró ; hadügyi albizottság: 
Bolgár Ferencz, Cziráky Antal gróf,  Dániel 
Gábor, Ernuszt Kelemen, Eszterházy Miklós 
herczeg, Franciad Henrik, Hierooymi Károly, 
Hegedűs Sándor. Lukacs Antal, Miklós Ödön, 
Münnich Aurél, Jakabffy  Imre, Kakovszky István 
Kudnyáuszky József  báró. Szerb György, Széc-
henyi Imre gróf,  Tallián Béla, Szentiváuyi Ár-
pád, Okolicsányi László, Zichy János gróf; 
tengerészeti albizottság: Bolgár Ferencz, Dániel 
Ernő báró, Kussevics Szvetozár, Kubinyi Géza, 
Pallavicini Ede őrgróf,  Itosenberg Gyula, Teleki 
Sándor gróf,  Okolicsányi László, Zichy Ágost 
gróf.  A magyar delegáczió első ülése május 
6-án volt, a mikor a megalakulás után a szak-
bizottságok tagjait választották meg. A bizott-
ságok nyomban tárgyalás alá veszik a közös 
kormány javaslatnit s általában az a fölfogás, 
hogy a magyar delezáczié nagy szorgalommal 
fog  nekilátni munkájának. A ház munkarendjét 
ez idő szerint ugy tervezik, hogy a delegáczió-
val párhuzamosan szintén ülések legyenek, inert 

képviselőháznak még le kell tárgyalnia a 
pénzügyi tárcza költségvetését, a főrendiháznak 
pedig az 1902-iki egész budgetet, s végül mert 
a kormány kívánságára a bosnyák vasutakról 
szóló törvényjavaslatot is tárgyalni fogják  hogy 

vasút építését az idén még kellő időben meg-
kezdhessék. Ezután az appropriáczió kerül na-
pirendre. 

= A csendőrség uj beosztása. A 
csendőrségi szolgálat czélszerübb ellátása ér-
dekében a belügyminisztérium vezetésével meg-
bízott miniszterelnök a jelenlegi csendőrségi 
órsök deczentrálizáczióját vette tervbe. Ezen 
tervbe vett szétosztásnál alapelvül szolgál, hogy 
sem a meglévő és leszállítandó őrsöknek, sem 
pedig az újonnan felállitandóknak  létszáma öt 
lőnél kisebb ne legyen. Széli Kálmán minisz-
terelnök e végből valamenuyi vármegye közön-
ségéhez leiratot intézett, melyben május hó 
30-ig indokolt javaslattételre utasítván a vár-
megyéket az iránt: a) hogy a közbiztonság ér-
dekeinek szem előtt tartása mellett a várme-
gye területén hol lesz szükséges uj csendőr-
ségi őrsök felállítása?  b) hogy az ajánlatba 
hozandó uj őrsök közül, mely őrsök lennének 
első sorban és melyek másodsorban felálli-
tandók? c) hogy a jelenlegi órsök közül nem 
lennének-e egyesek a közbiztonsági viszonyokra 
való tekintettel áthelyezendők, illetve a vár-
megyében elhelyezett őrsök nem volnának-e 
, árásonkint aránylagosabban és elónyösebben 
csoportosíthatók ? d) Idegen államokkal határos 
vármegyék részéről az újonnan felállítandó,  va-
lamint az áthelyezendő őrsök állomás helyei a 
közbiztonsági viszonyokra való tekinteteken kí-
vül még különös figyelemmel  a határvédelmére, 
illetve őrizetére lesznek megállapitandók ? e) 
Azon községek nevei is bejelentendők, melyek 
hajlandók egy csendőr őrsnek ingyen, vagy ked-
ező árban elhelyezést nyújtani Mindezek fe-

lett pedig csak oly községekbe ajánlandó az 
órsök felállítása,  a melyekben arra tényleg el-
odázhatlan szükség van. 

= AB oraaággyüléBi képviselőt vá-lasatók összeírása. A vármegyék központi 
választmányainak egyik kiváló feladata  lévén 

törvényben meghatározott határidőkön belől 
évenkint a képviBelő választók névjegyzékének 
kiigazítása, vagyis az időközben elhaltaknak 
kihúzása s az igényjogosultak felvétele,  köz-
jonti választmányunk a jövő 1903. évi ideig-
enes névjegyzéket a kebeléből kiküldve volt 

bizottságok utjáu összeállította s április bó 15-én 
és folytatólag  tartott ülésében megállapította. 
Intézkedett egyúttal a központi választmány a 
névjegyzéknek közszemlére leendő kitétele iránt 
hogy a felvételre  netán jogosultak abbeli igé-
nyeiket megfelelő  időben érvényesíthessék. E 
szerint a névjegyzék Csik-Szeredában a köz-
ponti kiadóhivatalban május hó 5-től 25-ig köz-
szemlére ki lesz téve, hol az a hivatalos ór&k 
alatt bárki által betekinthető; továbbá Csík-
szereda városban a város házán, nagy közsé-
gekben a községházán, kisközségekbeu pedig a körjegyzőség irodájában lesz a fenti  idő alatt 

kitéve. Ezen névjegyzékek ellen az 1874. évi 
XXXIII. t.-cz. 44. szakasza értelmében fel  le-
hetvén szólalni és az esetlen» felebbezésekre 
észrevételt tenni, & felszólalások  május hó 5-től 
15-ig, a felszólalások  ellen teendő észrevételek 
májns 16-tól 25-ig, mindenkor Írásban, a szük-
séges .okiratokkal felszerelve  és a központi vá-
lasztmányhoz czimezve adandók be, városban 
a tanácshoz, nagy községben az elöljárósághoz, 
kisközségben pedig a körjegyzőhöz. 

Adófizetők  jutalmazása és adó-
végrehajtások megszüntetése. 

Ilyen czimen Ericsfalvi  (Kricsa) Lukácsa 
müveit világ népeinek és államainak erkölcsi és 
anyagi hasznára egy érdeke» kis munkát irt, 
melyben egy „Adósorsjáték" tervezetét dol-
gozta ki törvényjavaslat alakjában, melynek tör-
vénynyé emelése által - szerző szerint — óriási 
haszon és Bdr származik nemcsak a népek, ha-
nem az államok hasznára is. 

A javaslat témája a következő: A ki az 
adóját rendes időben megfizeti,  az sorsjegyet kap 
és ezzel részt vesz az állam által idöközOuként 
rendezendő adósorsjálékokban. 

Ezt a témát szerző a magyar állam adó-
zási rendszeréhez a következőkép alkalmazta : 

A ki az évnegyedek első felében  az odáig 
esedékes adóját megfizeti,  vagy a kinek adóját 
hivatalból havonkint előre levonják, sorsjegyet 
kap és tekintet nélkül az adó összegére, ha leg-
alább évi hat koronára rng, a sorsjegy értéke 
egyenlő s a nyeremény 30 koronától egész 200000 
koronáig terjed. A nyeremények összege évne-
gyedenként 1 millió koronára, a nyereméuyek 
száma pedig évenként 66,740. 

Az adósorxjátékban résztvevők javára év-
negyedenként a kóvetkező nyereményösszegek 
sorsoltatnak ki: 

1 nyer. 900000 kor., összesen 200000 k. 
1 n 100000 n « 100000 fi 
1 II 50000 fi fi 60000 fi 
4 n 10000 f» n 40000 ti 
8 n 5000 fi fi 40000 fi 

30 • 1000 fi «» 30000 • 
40 n 600 fi fi 20000 ii 

200 n 100 fi n 20000 fi 
400 ti 50 fi n 20000 n 

16000 n 30 » fi 480000 fi 
Összesen 10685 nyeremény l.OOO.OOO k. 

Ezek a nyeremények teljes összegben fi 
zeltetnek ki, mert az adósorsjegyek bélyeg és 
illeték mentesekuek vannak tervezve s igy a 
nyeremények is nyereményadó mentesek. 

Az adósorsjáték életbe léptetése mellett a 
kővetkező okok szólanak: 

1. hogy jntalmat nyerhessenek azok, kik 
önként, rendes időben fizetik  meg adójukat; 

2. bogy az eddig tnlnyomóan, vagyis 95'/o 
arányban rendetlenül, vagy csak kényszer alján 
fizető  adózókat rendes fizetésre  ösztönözze, hogy 
igy az állam az eddig behajthatatlanság czimén 
törült 15°/o arióveszteséglől megkíméltessék ; 

3. bogy azokat, kik eddig 15% arányban 
kibúvás által — habár vagyoni helyzetők engedte 
volna — nem veitek részt a közterhek viselé-
sében, hanem azt a pthizt, a mit adóba kellett 
volna flzetniök,  szerencsejáték-szenvedélyük ki-
elégítésére fordították:  törvényszabta kötelessé-
gük teljesítésére — játékszenvedélyük kielégítése 
kapcsán — serkentse ; 

4. az 1. o. k. adó alá tartozó munkásokat, 
iparos és kereskedősegédeket, kik a folytonos 
gazdacserélés folytán  eddig 95% arányban ki-
kerülték a megadóztatást, de adójuknál többe 
kerülő erkölcsteten szerencsejátékokban vesznek 
részt: a sokkal kevesebb pénzt igénylő s mégis 
nagyobb összeg nyerését lehetővé tevő adófize-
tésre utalja. 

Az adósorsjáték életbe léptetésétől szerző 
még a következő előnyöket várja: 

Elsősorban 30 millió állami adó bevételi 
többletet, mîlyet egyfelől  kulturális czélokra, 
másfelől  a tanítók és kis hivatalnokok javadal-
mazására lehetne fordítani. 

Az adósorsjáték életbe léptetésével járná-
nak ezeken kivfll  még a kővetkező előnyök is: 

a) el fog  maradni évente három millió adó-
végrehajtási eljárás s e kOzött 100,000 árverés. 

b) 3000 adóvégrehajtó népszerűtlen fog-
lalkozása alól fölszabadul,  hogy a közigazgatás 
más ágaiban érvényesülhessen. 

c) 2000 adófelügyelőségi,  pénzttgyígazgató-
sági, rendőri, igazságügyi és adókezelő hivatal-
nok mnnka ereje is más hivatali ágazatoknál 
vehető igénybe; mert az eddigi adókezelési mun-
káknak kétharmadrészét az adófizetés  rendet-
lensége okozta. És igy már ezen a réven is bő-
ven megtérül az évenkint kiadandó négy millió 
korona nyeremény. 

d) Az évi 30 millió korona bevételi több-
let folytán  5 év múlva az adó leszállítható lenne. 

A Ericsfalvi  Lakács eszméje és tervezete, 
melyről a lapok már eddig is a legnagyobb elis-
meréssel nyilatkoztak, tagadhatlanal megfonto 
lásra méltó s mindenesetre ajánlatos, bogy azok, 
a kiknek hivatása a nép sorsán segíteni és a 
nyomoraságot enyhíteni, foglalkozzanak  vele. 

Ezért ajánljak a terveietet as országos 
képviselők és a törvényhatósági bizottsági ta-
gok figyelmébe  is, annyival inkább, mert a mint 
halljak, a tervezet a legközelebbi törvényhatósági 
gyűlésen nálank is tárgyalás alá kerül. 

Bit, remény, szeretet. 
Irta: Kritaa Klán. 

Vannak elegen, kiket a Mindenható ke-
gyelme elhalmozott földi  javakkal, kik kénye-
lemben, jólétben úsznak, de az emberiség nagy 
részének a létért való küzdelemben folyik  élete. 
Soknak csak nélkülözés, nyomor jut osztály-
részül, Azonban az élet kesertt cseppjeiből íz-
lelnie kell minden halandónak kivétel nélkUI. 
Igaz, hogy a szegényeknek, a nyomorral küz-
dőknek nagy adagokban jut ki ebből, de a gaz-
dagoknak, a pazarfényü  paloták lakóinak is 
meg kell izlelniök olykor. 

Ám az Istenember érettünk fenékig  űri-
tette ki a kcserilBég poharát 1 

Nincs ember a földön,  kinek szive elzár-
kózhatnék az aggodalom, a bánat befogadása 
elöl. Soknak azonban egészen elözönlik szivét 
a fájó,  gyötrő érzések; élete egét gyászos 
felhóként  elborítják a nehéz megpróbáltatások 
okozta szenvedések s ha a sürü felhőkön  nem 
bir áthatolni a hit tündöklő csillaga, hogy élet-
útjára hintse fényes  sugarait, az ilyen embert 
a kétség Bötét démona ejti hatalmába. 

Gyakran olvashatni az újságokból égbe-
kiáltó, rémes bűntényekről, hallhatni megren-
dítő híreket. Hányan vetnek véget önkezűleg 
életüknek a társadalom minde:i osztályából, 
hányan tőrnek a mások életére 1 

Az olyanoknak, kik nem rettennek vissza 
a saját, vagy más életének kioltásától, nincs 
vallásuk, nincs hitük I 

Kinek életén egész gyémántként tündöklik 
az igaz szent bitnek hószín tiszta fénye,  az 
ilyen el tudja viselni a nélkülözést, a nyomort, 
a szenvedéseket; kiállani a legnehezebb meg-
próbáltatásokat, mert hite világánál látja ama 
dicső lényt, a ki tudja miként lesz a halálból 
élet; kinek hatalmában áll egy tekintetével 
szétoszlatni a sötét felbőket,  egy mosolyával 
felderíteni  a szenvedő lelket!.... 

.Legyen hited s tiéd a menny, ha hittél. 
A te hited megtart tégedet 1* 
A hitnek társai: a remény és a szeretet 
A remény biztatóan hinti szét BUgarait, 

tündöklő fényében  mintegy olvashatni e sza-
vakat : 

Ne csüggedj! Nézz bátran szembe az élet 
viharaival! Sugárzó arezom eloszlatja lelked 
sötét bánatát; derűt fényt  áraszt életed útjára. 

A remény gyakran megcsalja a szegény 
halandót, gondolhatják erre többen. 

Nem azt a fényes  tüneményt nevezem a 
hit társának, mely csábos mosolygással integet 
felénk,  majd meg fut  előlünk s elmarad után-
nunk, mely csalóka, mint a délibáb. 

Nem olyan reményről akarok e helyen 
beszélni, milyen például egy ifjú  leányt kecseg-
tet, az általa forrón  szeretett férfiú  iránt; vagy 
a milyent valamely szorongatott, kétes ügyünk-
ben, mely aggodalmat szomorúságot okoz, egy 
barátunkba helyezünk; nem olyan reményről 
akarok szólani, milyen valamely kilátással, va-
lamely kedvencz terv sikerével kecsegtet 

A forrón  szeretett férfiú  elfordulhat  az 
ifjú  leánytól, hogy egy másikat boldogítson 
szerelmével; a hűnek, igaznak vélt barát vissza-
élhet bizalmunkkal; a kilátás semmivé válba-
tik, a kedvencz terv dugába dőlhet 

Ilyféle  reményben sokBzor csalatkozhatni. 
A hit társa, mely soha meg nem csalhat, 

az Isten iránt való remény! 
Nincsen olyan bánat nyomor, szenvedés, 

aggodalom, epesztő szomorúság, fájdalom,  me-
lyeket a gondviselő Isten jóságába helyezett 
remény nem enyhítene I 

De a kinek élete egén a hosszú, kinos 
szenvedés szülte kétség vészes sötét felhői  el-
borították a remény fényes  csillagát s a duló, 
romboló vihar egy iszonyú mélységet ás, az 
olyan ember a borzasztó sötétségben tévelyegve, 
belebukik a mély örvénybe. 

Kinek élete egén ragyog az Isten jósága 
iránt váló remény csillaga, azt a legnagyobb 
nyomor, elhagyatottság, bánat szenvedés sem 
ejtik kétségbe; a kinek e csillag élete egén 
ragyog, azt nem szédítik le a bűnök csábító 
ingerei, mert ez égifény  széthinti tündöklő su-
garait, megjelölve az utat, melyen haladni 
üdvös. 

Legjelesebb a szeretet 
Az anya szeretete határtalan / Gyermeke 

jólétéért mindenre képes. Ha boldognak, tudja 
gyermekét egész valója túlárad a gyönyörtől, 
ha gyermeke lelkét bánat dúlja, vasmarokkal 
szorítja ösBze szivét a fájdalom.  Gyermeke 
mellett virraszt ha ez beteg, nggódva figyeli 
lélekzetvételét s ha ennek lelke elhagyja a por-
hüvelyt bánatában majdnem eszét veszti. A 
szerető fétj  nejéért küzd, fárad,  bogy vágyait 
betölthesse. Az ifjú  leány lelkének minden gon-
dolata, szivének hő érzelme a rajongásig sze-
retett férfiú  alakját veszik körül. 

Az anya szereti gyermekét, mivel ez ér-
zés Bzivébe van oltva; a félj  szereti nejét, 
mert viszont szeretve hiszi magát; az ifjú  leány 
szeret, mert boldogság után vágyik. 

Az ilyen szeretet emberi. 
A szeretet, melyről szólani akarok más-

nemű. 
Az Isten Fia az emberiség iránt való sze-

retetből szállt a mennyből alá, hogy a meg-



^ H E L L I S K L E T A „ C S Í K I L A P O K " l O - l k S Z Á M Á H O Z . 

váltás nagy művét végbevigye; szeretetből 
szenvedett a jászolytól kezdve a keresztig. A 
szeretet volt tanításainak főpontja.  Tanait ha-
lálával pecsételte meg. 

A szeretet mely társa a hitnek és a re-
ménynek, tiszta, ment minden önzéstől. A szi-
vén viselni, védeni az embertáre igazát, segí-
teni tanácscsal, tettel, adománynyal, kiknek 
ezekre szIlkségUk van; felszárítani  a nyomor 
és a bánat sajtolta könnyeket; még áldozatok 
árán is jót tenni mással. Az ilyen szeretet 
isteni I 

Kinek élete egén ragyog az isteni sze-
retet Bzép csillaga, az már itt a földön  érezi 
az égi boldogságot, mert a bála könnyei, me-
lyeket nemes jó tettei által fakasztott,  ragyogó 
gyémántokká változnak fenkölt  lelke előtt és 
e gyémántok oly igaz örömet, oly lelki gyö-
nyört szereznek, milyenhez hasonlót a világ 
hia örömei, gyönyörűségei nem nyithatnak. 

Az Istenember eszményének fényéből 
eredt a bit, remény, szeretet. 0 megmutatta a 
a tökély felé  vezető utat. Tanai előtt hajoljunk 
meg szent áhítattal! 

TUndökö|jön éltünk egén, 
Vezérelve bennünket, 
E három isteni erény: 
Hit, remény és szeretet! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Adakozás a gyergy ó-alfal  vi tüz 

károsultak számára. A csiksomlyói fögim-
náziam tanári karának adominyakép Pál Gábor 
főgimnáziumi  igazgató 30 koronát küldött. Ezen 
összeghez járultak: Pál Gábor 5 kor. Wasyl-
kiewicz Viktor1 3 kor., Biszner Ödön, Herberger 
Béla, Balló lutrin, Sipos Sándor, Csató János, 
Jakab Antal, Bálinth György, Balog József, 
Szász Károly, Fazskss Gáspár éa Rádnly Simon 
9—2 koronával. Csíkszeredából adakoztak: Csip-
kés Árpid kir. törvényszéki biró, özv. Kiss Anulné 
8—2 koronát. Jelen számunkban nyugtatvinyozva 
van 34 k. Eddigi gyűjtés 41 k. összesen 75 k. 
A szíves adakozóknak tűzkárt szenvedett vérs-
iok nevében hálás köszönetet mondunk, a kegyes 
adományt pedig rendeltetisi helyére jutatjuk. 

— Püspöki körút. Lapunk mait számá-
ban az erdélyi püspöknek vármegyénkben meg-
kezdett körútjáról közölt tudósítást még a kővet-
kezőkkel egészítjük ki. Csik-Szépviz végén diadal 
kapu volt felállítva,  melynél nagyszámú közön-
ség jelenlétében Deák Elek községi biró éa  egy-
házmegyei főgondnok  üdvözölte a püspököt csi-
nos beszéddel, melyre a püspök igen szívélyesen 
válaszolt különösen a hívek közti egyetértést 
és békeséget hangoztatva. A püspök tiszteletére 
este a ktsségi iskola tanítói és tanulói szerenidot 
rendeztek. Hétfőn  délután az iskolákat látogatta 
meg a főpásztor.  9 miután némelyik iskolának 
levegője az iskola kicsinysége és alkalmatlan 
volta miatt meg volt romolva, a gyermekeket 
künn az udvaron állíttatta fel  s itt hallgatta 
meg azok üdvözlő beszédeit, énekeit és a hittanból 
adott szabatos feleleteit.  A püspök a gyerme-
kekhez szeretteljes beszédet intézett s azokat 
a szülök, tanítók és elöljárók iránti engedelmes-
ségre intette. Iskolalátogatás után a püspököt 
vármegyénk szeretett tőispánja Mikó Bálint láto-
gatta meg aa örmény szertartású plébániáiig 
lakáson. A csikszépviziekuek a püspök iránti 
tisztelete és szeretete abban is megnyilatkozott, 
hogy a főpásztort  mintegy huszonnyolcz kocsin 
egész Gyimes-Középlokig elkísérték. Az erdélyi 
róm. katholiknsok főpásztora  április bó 30-án és 
május 1-én Qyimes-Felső- és Középlokon, május 
3-án és 3-án Gyimesen, 4-én és 6-én Szentmi-
bályon, 6-án palig Rákoson osztotta a bérmálás 
szentségét, mi közben más vallásos cselekmé-
nyeket is végzett és mindenütt iskolákat látoga-
tott a ezen alkalmakkor meggyőződést igyeke-
zett szerezni a növendékeknek különösen a hit-
tanban való előhaladisáról. A kegyes főpásztort 
mindenütt a legnagyobb tisztelettel és a leg-
őszintébb székely szeretettel fogadják,  a hol meg-
jelenik, ott a vallásos élet szokatlanul felpezs-
dül és szeren meg ezeren hallgatják szent be-
szédeit és szivhez szőlő oktatásait. Gyimes-Felső-
és Középlokon I500an, Gyimasen 460en, 8zent-
mihályon majdnem 400-an, Bákóson szintén olyan 
számbsn bérmálkoztsk meg. Körutjábsn, mint 
egy valódi apostol teljesili szép és fontos  köte-
lességeit, a tévelygőket hitökben megerősíti, a 
szerencsétleneket vigasztalja, a szegényeket gyá-
molítja, a jótékony egyesületeket bőkezűen meg-
ajándékozza és egyetlen egy ember sem jön el 
tőle, a ki akár anyagi segélyért, akár lelki ta-
nácsért folyamodik  hozzá, üres kézzel és üres 
szívvel. 

— Bírósági kinevezés. A csíkszeredai 
kir. járásbíróságnál nem rég alkalmazva volt 
Kovács Károly albirót, később marosvásárhelyi 
ítélőtáblai tanácsjegyző! ö felsége  a kézdi-vá-
sárhelyi kir. törvényszékhez biróvá nevezte ki. — Berendelés. Aa igasságügyi m. kir. 
miniszter Bodő Farkast a helybeli járásbíróság 
tehetséges és munkás albiróját tanáosjegyzőül a 
marosvásárhelyi Ítélőtáblából rendelte be. A mi-
niszter esen Intézkedése folytán  járásbíróságunk 
egy kitáló munkaerőt, társasköreink pedig egy 
kedvelt embert veszítenek el. — Esküvő. Dr. Nagy Béni csíkszeredai 
jeles és keresett Ügyvéd folyó  bó 8-án eskü-
dött örök hűséget Nagy Miczikének, bethlen-
falvi  Nagy Imre gazd. felsőnépiskolai  igazgató 
és neje Orbán Brigitta kedves leányának. Ugy 
as anyakönyvi bejegyzés, mint as egyházi kötés 

a szép menyasszony h ülésből származó gyön-
gélkedése és a kellemetlen raeles idő miatt az 
örömszűlők lakásán történt. Az anyakönyvi be-
jegyzést Tamás Béla helyettes polgármester, 
az egyházi szertartást pedig Nagy Honorius 
nagyszebeni Szent-Ferencz-rendl názfónök,  a 
vőlegény nagybátyja végezte. Násznagyok vol-
tak : Mihály Ferencz vármegyei főjegyző  és Pap 
Domokos a helybeli államépitészeti hivatal fő-
nöke, koBzorus leányok: Pap Mariska, Molnár 
Ilonka és Köllő Sárika, vőfélyek:  dr. Nagy 
Jenő, dr. Tauber József  és T. Nagy Dinike. 
Az esketési szertartás után gazdag ebédhez 
ültek, mely alatt számos szebbnél-szebb pohár 
köszöntő hangzott el az ílju párra, örömszü-
lőkre és a vendégekre. A nász Ünnepély, melyen 
részt vett Mikó Bálint főispán  is, a legszűkebb 
családi és baráti körben folyt  le. Az ifjú  pár 
folyó  hó 6-én a déli vonattal nászútra indult. 
TartÓB szerencsét és állandó boldogságot kí-
vánunk. 

— Nyugalomba vonult tábornok-
hadbíró. ő felsége  e hó 1-én kelt legfensőbh 
elhatározásával csík-bánkfalvi  Keresztes Károly 
ideiglenesen szabadságolva volt tábornok had-
bírónak a III-ail osztályn vaskoronarend díj-
mentes sdómányozása mellett, saját kérelmére 
történt nyugdíjazását engedélyezte. 

— A kereskedelmi iskolák érettsé-
gi biztosai. A közoktatási miuiszter a kereske-
delmi iskolák es ivl érettségi vizsgálatainak veze-
tésére a biztosokat már kiküldötte. Ezek között 
van dr. Bochkor Károly egyetemi tauár is, kit a 
budapesti Aranyosi és Rőszler féle  uyilvános magán 
felsőkereskedelmi  iskolához küldött ki. 

— Keresztjáró napok. A katolikus anya-
szentegyházban szokásos, áldozó-csütörtök előtti 
három keresztjáró bucsu szertartás hétfőn,  kedden 
és szerdán folyt  le. A somlyói tanuló ifjúság  az 
elsó nap keresztek alatt Taploczára, másod nap 
a kissoudyóliegyi Szent-Antal kápolnához, harmad-
napon a Szent-Péter temploma és a hegyi Szál-
vátor kápolnához, tette meg körútját, ünnepélyes 
szent miséket is hallgatván. 

— Az iparos ifjúsági  önképzőkör 
által folyó  hó 4-én a .Csillag" vendéglő nagy-
termében rendezett műkedvelői előadás éstáncz-
mulatság minden tekintetben a legszebben si-
került. A beküldött tudósítást térhiány miatt 
csak lapunk jövő számában hozhatjuk. 

— Matiné. A csiksomlyói r. kutli. főgim-
názium ifjúsága  gróf  Májláth (iusztáv Károly er 
délyi püspöknek Somlyón való idézése alkalmával 
pünkösd Bzombatjáu fényes  matiuét rendez az ifjú 
sági kiránduló egylet javára. Pál (iábor főgimná-
ziumi igazgató már meg is hívta a püspököt az 
üunepélyre, ki készségei Ígérte meg az ünnepélyen 
való megjelenését. Az üuuepély szombaton május 
17 én lesz délelőtt 11 órakor s műsorán — mint 
órtésülünk — a római zarándoklat beszámolója 
mellett szavalat, éuek és zeue is lesz. Még a kuruez 
világból is feleveleuedik  a tárogató, a inonuyiben 
egy magyar ábránd keretébeu tárogatón az eredeti 
Rákóczy nótáját adják elő, teljes zenekar kísérettel. 
Az ünnepély — eltérólog az eddigi szokástól — 
ai internátus nagytermében fog  megtartatui, a 
mely alkalomra a termet fényesen  kidiszitik. Külön-
ben külön meghívókat is boosátanak ki s jövő 
számunkban a részletes programmot is adni fogjuk. 

— A marosvásárhelyi székelytársa-
ság április 29 én reudkivüli összejövetelt tartott. 
Felolvasták Hegedűs Lóránd dr. ujonuan válasz-
tott tiszteletbeli tag köszöuó levelét és az Kuike 
átiratát, mely szerint a társaság czéljaira 000 
korona segélyt adott. Azután egyhaugnlag tiszte-
letbeli taggá választották Deésy Zoltánt, Szolnok-
dobokam. uj főispánját,  ki marostordai alispánsága 
alatt számtalan jelét adta annak, hogy erős tá 
olasza leu a nemzetiség között Bzorongó magyar-
ságnak. Mithé József  titkár előterjesztette egy 
ujabb szervező körút tervesetét, mely szerint a 
magyar társadalmat a nemzetiségek által fenye-
getett erdélyi vidékeken szervezni kell, hogy tovább 
oiéljainknak megfelelő  egységes muukásságban 
tarthassuk. E szerint a pünkösdi ünnepek alatt 
három irányban szerveznek székely társaságokat. 
Első irány: (iyulafehérvár.  Szászváros, Vajdahu-
nyad, Déva, Piski, Petrozsény ; második : Maros 
ludas, Bessteroze, Deés, Siamosujvár, Turda; har-
mt.dik : Nsgyenyed, Nagy-szeben, Medgyes, Erzsé-
betváros ós Segesvár. A társaság részéről az első 
útra Máthé József  titkár és Papp Sándor tag; a 
második útra Sieutgyörgyi Dénes m. titkár és dr. 
Sárkány Miklós tsg; a harmadikra pedig László 
Gynla alelnök és dr. Sebess Dénes orsz. gyűl. 
képviselő küldetett ki. A társaság megkere-
sést intés az érdekelt városok vezető embereihez, 
hogy a kitüsött napokra .az érdeklődőket alakuló 
gyűlésre hívják. Minden dicséreten felül  áll oz az 
erdélyi magyarság számba vételét és munkába 
hívását ozólzó akozió. Ideje volt már összeköttetést 
keresni. S hogy azt oly Agilis társaság teszi, mint 
a marosvásárhelyi székely társaság, az minket 
a biztos siker reményével kecsegtet. Az indítvá-
nyok során ugyancsak Máthé József  titkár két 
indítványt terjesztett elő. A társaság elfognia 
és as indítvány szellemében felhívást  intés. 1. a 
többi székely társaságokhoz, pénzintézetekhez és 
a lapok utján a nagyközönséghez, hogy a lüzká-
rosnlt és véginségre jutott gyergyóslfslviak  segé-
lyezésére adakozzanak; 2. s székely vármegyék 
alispánjslhos, hogy a vasárnapi korcsmásás tilsl-
mazása iránt Intézkedjenek, nevezetesen: vasár-
nap d. e. 0 órától d. u. 4 óráig okvetlenül zárva 
legyenek a korcsmák és esen idő alatt házhoz se 
sdjanak ki ssesses italt. Kapcsolatosan Rosnyai Ist-
ván főssolgabiró  a siegény nép hiteligényeinek ki-

elégítését tette szóvá, mit szerinte a társadalmi szer-
vezet erősítésével, a közalapok bevonulásával és fő-
leg állami támogatással kőnnyeu elérhetni. Illusz 
trálja, liogy a megyei alapokat, miknek kezelésére n 
mostani rendszer mellett ráfizetünk,  mily szépen 
lehetne az alapok rendeltetését is tiszteletben 
tartva, értékesiteui. Szólt a szövetkezeti akczióról, 
a mngynr föld  mentéséről stb. Dr. Sebess Dénes 
a székely takurék pénztárak és pénzintézetek 
zárszámadásaiból és mérlegeiből nyeri tapasztala 
tok «lapján szintén szükségesnek tartja, ltoiry a 
nagyarányú mozgalom indittnssék meg a hiteligé-
nyek kielégítése ezéljából. Hofbnuer  Aurél, Máthé 
József,  Szentgyörgyi Dénes, Fekete Jakab, 1'ap 
Sándor és Farkas Izsák hozzászólása után a tár-
saság c kérdés tanulmány ozâsâval dr. Seboss Dénest 
Hofbauer  Aurélt és Kosuyai Isiváut bizta meg és 
elhatározta, hogy a jolontés beérkezte után a 
további lépéseket a szükség mérvéhez képest meg-
teszi. Végül elhatározták, hogy a pünkösdi ünue-
pek alatt a msros-szentgyörgyi sósfürdón  a tár-
sasig javára mulatságot rendezuek és e czélbnl 
egy bizottságot küldtek ki. 

— Gyászrovat. Üzv. Szentpéteri Kris 
lófné,  született Joseffí  Mária Gyergyó Szentmik-
lóson folyó  év április hó 27-éu délután 0 órakor 
kevés idővel végzett Bzont gyónás után életének 
86-ik évében végelgyengülésben csendesen jobb 
létre szenderült. Hiilt tetemeit folyó  hó 29-én d. 
u. 4 órakor helyezték őrök nyugalomra, nagy 
részvét mellett a gy. szentiniklósi örrn. szert. róm. 
kalh. sírkertben. A megboldogultat nagyszámú ro-
konság g)ászolja. 

— Mezőgazdasági tanfolyam  a nép 
tanítók számára. A in. kir. fóldmivclésiigyi 
miniszter a gazdasági ismétlő iskolák vezetésére 
hivatott néptauiték guzdosági kiképzése czéljáhól 
folyó  évi julius hó Iá-tói augusztus hó 10-éig 
1. adai, 2. algyógyi, 3. csAkovári, 4. c.iubai, ő. 
hódmezővásárhelyi, 0. jászberényi, 7. karezagi, 
8. komáromi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-
szentmiklósi, 12. rimaszombati, 13. szabadkui, 14. 
szentimrei, 15. breznóbányai, Ili. pápui iskolákon 
20—20, összesen 320 néptnnitó számára, négy-
hetes gazdasági tanfolyamokat  rendez. A négy-
hetes tanfolyam  tartamára miiidcu felvett  néptn-
nitó 100 (egyszáz) korona átulánybau részesül, 
melyből utikiiltség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő.  Tanfolyamokra  tényleg alkalmazásban 
lévő oly néptanítók vétetnek fel,  kik mezőgazda-
sági tanfolyamon  meg részt nem vettek. A ltan-
folyamokra  való felvételre  a tanítók csakis az ille-
tékes vármegyei tiinfeltigyelóhégok  utján folyó  évi 
május hó 15-éig jelentkezhetnek. 

— Az időjárás ós a vetések állása. 
Azok után a fagyos  ós hideg szeles máreziusi s 
áprilisi napúk után, melyek ez idén, még nz ősszel 
rosszul és gyéren kelt vetéseket is tünkre tették s 
nagy részbuu újra votetlék, a mult héten valósá-
gos téli képet öltött az időjárás. Majd havazott 
majd fagyott  annyira, hogy a kelő tavaszi veté 
sekuek elpusztulását"! is tartani kellelt. l3ár ez 
a szomorú kép uuincsak nálunk, liaucin az ország 
nagyobb részében is szemlélhető volt, bol a fej-
lelebb növényi életben megbecsülhette» kárt 
okozott, de hatásábun aligha a legvégzetesebb 
nem lesz reánk nézve, kik egy esés, terméketlen 
évűek sulyes következményeit most is alig alig 
bírjuk viselni. Itt amott alig láthatni kelővetcat. 
A csirába indultukat is veszély fenyegeti,  A fej-
letebb gyümölcsfa  virágriigyek pusztulásnak indul 
tak, szóval, ha az időjárásban javulás nem áll be 
gyorsan, a jövő kétségbeejtően áll előttünk. 

— Halálra itélt gyilkos. V Kuiozsvúrt 
meggyilkolt Uiirger ucvii levélhordó tettesei felett 
mult héten ítélkezett a kolozsvári esküdtbíróság, 
mely azok közül Fridriehet halálra. Szócsőt 8 évi 
és Szabót 15 évi fegyházra  ítélte. Az Ítélet kihir-
detése nagy izgulmut okozott. Fridrich zokogva 
kérte a bíróságot, hogy számára a királytól kegyel-
met kérjenek. Az ítélet indoklásában ki lett emelve, 
hogy Fridlichnél bűnhalmazat forog  fenn  és eny-
hítő körülmények nincsenek. Szócsnél enyhítő kö-
rülményül tudta be a bíróság, hogy elcsábították, 
Szabó mellett több enyhítő körülmény szólott. 
Szőos az Ítéletben megnyugodott, ellenben Fridrieb 
és Szabó védője semmiségi panaszt jelenteit be 

— Népkönyvtárak létesítése. Kozmás, 
Liiirfalva  községek a földmivelési  miniszterhez 
népkönyvtárak adományozásáért fordultak.  A mi-
niszter a kérelem teljesítését kilátásba helyezte 
s megígérte, hogy ha a községek képviselőtes-
tületei a népkönyvtárak létesítését elhatározzák 
s azon határozatokat u törvényhatóság jová hagyása 
utin felterjesztik,  uépköuyvtiri czélokra alkalmas 
könyvgyűjteményt s annak elhelyezésére szüksé-
séges könyvszekrény beszerzésére 20 korona se-
gélyt fog  utalvinyozni. 

— Igaz barátság. Tiz év után a minap 
találkozott először két jó barát a Teréz-kör-
uton. A viszontlátásnak mindketten nagyon 
megörültek. Miután a váratlan találkozás a 
Török A. és Társa ismert baukháza előtt tör-
tént, ezt a sors útmutatásának tekintették s 
közösen egy sorsjegyet vásároltak Tőrük bank-
házában. Az idő csak haladt, a sorsjegyet azon-
ban nem húzták ki. A játszók egyike elvesz-
tette türelmét és midőn fizetni  kellett volna, 
bejelentette barátjának, hogy ő nem játszik 
tovább. Rövid gondolkodás után a másik elha-
tározta, hogy ö maga flzeti  az egész sorsjegyet 
azonban ugyanezen alkalommal felszólította 
barátját, hogy egy meg nem nevezhető jóté-
kony czélhoz járuljon hozzá 12 koronával. Ezen 
kérelmet a régi jó barát készséggel teljesítette. 
Nyolcz nap múlva a sorsjegy tulajdonosa öröm-
mel jelenti, hogy .számunk nagy nyereményt 

nyert!* .A mi sorsjegy link?* —. kérdi a jó 
barát meglepetve — hiszen én már nem ját-
szom !" — „De igenis, kedves barátom, mert 
a jótékony czélra átadott pénzt sorsjegyünk 
megújítására fordítottam.  Ugyanis nagy osto-
baságnak tartottam, hogy elhagyjuk a játékot 
éppen a főhuzás  előtt!" — így kellene minden 
játékosnak gondolkozni. Mert ritkán fordulhat 
elő olyan eset, hogy egyik barát titokban meg-
újítsa a másik barát sorsjegyét 

— A csik-somlyói róm. kath. főgimná-
ziumban az 1901. évben érettséget tett ifjakat 
tiszt élettel felkérem,  hogy a tagsági dijakat f. 
évi julius hó 15-ig küldjék be. Fodor János I 
éves önkéntes, 82. gy. ezred, 8. század Besztercze. 

— A tizedik osztálysorsjáték. Sohase 
volt szerencsére olyan nagyon szükségünk mint 
most. Nagyon időszerű tehát a m. kir. szab. 
osztálysorsjáték tizedik sorsjátékának bekö-
szönte. Már nem uj intézmény hazánkban az 
osztálysorsjáték, hiszen kilencz sorsjátéka meg-
kedveltette közönségünkkel, és meggyökerez-
tette a beléje vetett bizalmat. Kifogástalan  mű-
ködése, kezelésének abszolút korrektsége, sze-
rencse esélyeinek rendkívül kedvező volta, 
nyereményeinek sokasága és nagysága, a sors-
jegyek vásárlását mindenki számára könnyítő 
osztályrendszer a magy. kir. Bzab. osztálysors-
játékot népszerűvé, sőt egyenesen közszükséggé 
tették. A most kezdődő X. osztálysorsjáték elsó 
osztályára szóló sorsjegyek már kaphatók. 
Ennek nz osztálynak húzását az idén május 
±2. és :23-án tartják meg. 

— Mozgó fényképek.  Egy a legnagyobb 
és pontosabb gép, mely a párisi világ kiállítás tar-
talma alatt a legnagyobb sikerrel működött élethűen 
bemutatja a valódi mozgó fényképeket  életnagy-
ságban, természetes mozgásban. Körutat tévén 
egész Európában igy minden egyes városban egy 
nagy disz előadást tartunk ; igazgatóságunk elha-
tározásából bemutatjuk gazdag műsorunkon kívül 
az Angol Uur háború részleteit (ne tessék össze 
téveszteni előadásunk a vetített képekkel vagy 
inás eliez hasonló üzemmel.) Ez uton tisztelettel 
meghívj» a nagyérdemű közönséget e hó 17-én 
reudezeudó előadásra a .Csillag" nagytermébe. 
Az igazgatóság. 

— Felhívás, A nagyméltóságú m. kir. 
pénzügy minisztérium az 1902. évi V. t-cz. 2. §-a 
alapján bevonandó és konvertálandó 4'/,0/o regále, 
4,".'«> magyar államvasút ezüst kölcsön. 41/s°/l 
tuâ yar államvasút arany kölcsön, 41/,0/, m. va-
súti beruházási kölcsön és az 1876. évi 5°/, m. 
keleti vasút arany kölcsön konvertálását folyó 
évi április lij 24-én kelt 30831 számú rendeletével 
folyó  hó 10 ig konvertálni rendelte el. Minthogy 
a névre szóló kötvények is, kivévén a 47i'/o 
regálé kötvényeket, melyek a községek birtoká-
ban vannak, konvertilandók, felhívatnak  a köz-
ség elöljárói, miszerint a névre szóló kötvényeket 
fizetési  Ívvel együtt, az egyesek pedig kötvé-
nyeiket az illetékes kir. adóhivatalnál személye-
sen még e hó 10-éig saját érdekükben váltsák be. 
Csíkszereda, 1902. évi május bó 6-áo. M. kir. 
adóhivatal. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe ! Az Országos Pályázati Közlöny szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rokk-Szilárd-utcza 27. szám. 

— Ingyenes diszmü-ajándék. Aki e 
czítnet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a kép-
telenség hazájára gondol. Pedig esuttal sokkal 
közelebbről, Uudapestről, kél szárnyra e hir. A 
Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, pártoktól 
klikkektől teljesen független,  szabadelvű és sióki-
mondó napilapja lepi meg vele karácsonyra ólva-
sóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a 
gyönyörű kötésű, remek illusztráoziókkal díszített 
Zichy Mihály Album-ot. E valóban értékes és nagy 
irodalmi becscsel biró müvet — melynek ai Athene-
enm kiadásában megjelent eredetije 90 koroniba 
kerül — a Pesti Napló uj kvirt kiadisiban kará-
csonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden 
állandó előfizetője.  És magkapják díjtalanul azok 
az uj előfizetők  is, akik égési éven át fél,  negyedév 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül flsetnek 
elő a Pesti Napló-ra. 

— Eladás vétel és bérlet legeredmé-
nyesebb, ha nz Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvilágosítást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra néne, hogy vgj a lap bél-
tartalma, mint annak kiállítása kielégttee a lap 
mélyen tisztelt elöflaetöit,  ennek tudatiban U n -
tommal fordul  a köaönséghea arivea támogatásért 
s felkéri  azon tisate.lt előfiaetőket,  kik előflaatf-
Beikkel bitrátákban vannak, hogy a hátralékokat 
posta fordultával  beküldeni salveskedjenek. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖ8E. 
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Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. törvényszék az 
1874. XXXV. t-cz. 15. §-a értelmében 
ezenneT közhírré teszi, hogy dr. Fodor 
Antal csíkszeredai kir. közjegyző írás-
ban tett bejelentése szerint irodáját folyó 
évi május hó 7-én nyitja meg. 

A kir. törvényszéknek 1902. évi 
május hó 6-án tartott zárt üléséből. 
Dr. Perjóssy Mihály, Veress Árpád, 

elnök. jegyzi. 

Sz. 170-1902. 
v. árv. 

[132| 2—2 

Hirdetmény. 
Alulirt városi árvaszék ezennel köz 

birré teszi, hogy Csíkszeredában a kőhid 
közelében néhai Erőss Ignácz tulajdonát 
képező üres telek folyó  év május 
hó 10-én reggel 9 órakor kezdődöleg 
4000 korona kikiáltási ár mellett Csík-
szereda város házánál nyivános árveré 
sen a legtöbbet ígérőnek örök áron el-
adatik. 

Felhivatnak sz árvezezni sẑ ndéko 
zók, hogy a kikiáltási árnak 10%>-át az 
árverezés megkezdése előtt az árverel-
tetőnek fizessék  le. 

Csíkszereda, 1902. április hó 25-én. 
Tamás Béla, Jakab Ferencz, 

h. elnök. tanácsos. 
Szám: 3806/1902. 

llkvi. 
[143] l - l 

Árverési hirdetmény kivonata. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy Csikinegye 
árva pénztára végrnhajlatónak Bors György és 
neje végrehajtást szenvedő elleni 400 korona 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terüle-
tén lévő, Csik-Zsögöd község határán iekvő, a 
csik-zsögödi 2651. sz. tjkvben foglalt  A f  1. 
rendsz. 4831. hrsz. belsőségre 1200 koronában, 
2748. sz. tjkvben foglalt  A f  1. rendsz. 4830. 
brsz. szántóra 6 korona, 3761. sz. tjkvben A 
f  1. rendsz. 4832., 4833. brsz.szántóra 9 ko-
ronában ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte éis hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1902. évi május hó 31-ik nap-
ján délelőtt 9 órakor ezen kir. törvényszék 
mint telekkönyvi hatóságnak hivatalos helyisé-
gében megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartozoak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságűgyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1902. évi április hó 4-én. 
Geoző Béla, 
kir. trvszéki bíró. 

Sz. 358-1902. végrb. [129| l - l 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, bogy a csiksszeredai kir. törvény 
szék 1901. évi 5938. számn végzése következ-
tében Dr. Fejér Antal ügyvéd álul képviselt 
Csíkszeredai Takarékpénztár részvénytársaság 
javára Hamburg Arnold és neje és Sárosi Karoly 
ellen 260 korona s jár. erejéig 1901. évi jannár 
hó 8-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján leloglalt és 1509 koronára becsült követ-
kező ingóságok, n. m.: házi bátorok, sertésék és 
csikók nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 582/5. számn végzése folytán 
260 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi jannár 
hó 8-ik napjától járó 8°/, kamatai, >/a°/o váltó 
díj ás eddig összesen 64 korona 75 fillérben  bíró-
ilag már megállapított költségek erejéig végre-
hajtást szenvedők lakásain Csik-Szépvizen és 
Csik-Gyimesen leendő eszközlésére 1902. évi május 
M M-fc napjának deMőtti 8 Arája határidőül 
kiUzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
máaok is le éa felilfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi április hó 
la. napján. Ábrahám Márton, 

kir. blr. végrehajtó. 

Sz. 86r1902. [1391 l - l 
Árlejtési hirdetmény. 

A gyergyó-várhegyi gör. szert. kath. 
hitközségének közhírré teszi, hogy egy 
kő templomot szándékozván építeni, mi-
nek kiadását folyó  évi május hó 15-én 
d.u. 2 órakor a helybeli gör. kath. iskola 
házánál nyílt árlejtésen határozta el. 

Kikiáltási ár 14,303 korona 96 fillér 
az egyház község részéről adandó építő 
anyag é& földi  munkálatok mellett, u. m.: 
kő, homok, 200 drb boronafa,  viz, 60 igát 
mész és tégla szállításra és az alap ki-
ásatása — melynek 5'/o-át árverezni szán-
dékozók az árverező gör. kath. egyház 
tanács elnöke kezéhez az árverés meg-
kezdése előtt letenni tartoznak. 

Az elkészítendő munkára vonatkozó 
tervrajz, költségvetés és árlejtési fel 
tételek a gör. liath. plébánián betekint-
hetők. 

Kelt Oy.-Várhegyen, 1902. évi április 
hó 28-án. Moldován Péter, Uráka Miklós, 

gör. kath. plebáuos, fűegyház  gondunk. 
miut elnök. 

Sz. 2101/1902. tlkvi. [145] 1 — 1 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmárloni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré leszi, bogy Péter 
Antal és neje Antal Anna végrehajtatóknak. 
Dr. Nagy Jenő ügyvéd ügygondnok Mtal kép-
viselt Pál József  hagyatéka végrehajtást szén 
vedő elleni 630 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék a csikszentmártoni kir. járásbíróság 
területén lévő a Kászon-AI- és Feltiz község 
határán fekvő  a kászon al- és feltizi  366. sz. 
tjkvben foglalt  s az ifj.  Pál József,  Dodó D'nes 
tulajdonát képező A f  1060/,. brsz. ingatlanra 
7 korona, 2477. hrszám ingatlanra 2 koroua. 
2702. brsz. ingatlanra 17 korona, 3515. hrsz. 
ingatlanra 30 korona, 3555., 3556. hrsz. ingat-
lanra 28 korona, 3910., 3911., 3912. 3913., 3914 , 
3915, 3916. hrsz. ingatlanra 118 kor., 5483. 
hrsz. ingatlanra 43 kor. 32 fillér,  5484. hrszám 
ingatlanra 21 kor. 68 fiilét,  6522 , 6523. brsz. 
ingatlanra II korona. 8134, 813S. hrsz. ingat-
lanra 47 korona, 8391., 8392., 8393., 8394., 
8395. brsz. ingatlanra 50 korona, 8141., 8442., 
8445., 8446., 8449.. 8450. hrszám ingatlanra 
II korona, 8481., 8484. brsz ingatlanra 4 kor., 
8543., 8544. Insz. 6 korona, 8736. hrsz. ingat-
lanra 44 korona, 8834. brs/. ingatlanra 1 kor.. 
9069. hrsz. ingatlanra 8 korona, 9078. hrszám 
ngatlanra 2 korona, 10795. hrsz. ingatlanra 
1 korona, 10799., 10800. hrsz. ingatlanra 2 ko-
rona, 12153. hrsz. ingatlanra 4 korona, 12229. 
ingatlanra 7 koroua, 12373. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 12 J80. hrsz. ingatlanra 13 korona, 
12588., 12589. hrszám ingatlanra 13 korona. 
A kászon-al- és feltizi  3191. sz. tjkvben foglalt 
s a Pál József  tulajdonát képező A f  2913. hrsz. 
ingatlanra 13 korona, 3964 hrsz. ingatlanra 
7 korona, 4502., 4508., 4512. brsz. ingatlanra 
15 koi ona, 4252. brsz. ingatlanra 5 korona, 
5402. hrsz. ingatlanra 8 korona, 10621. hrsz. 
ingatlanra 39 korona, 13190. hrsz. ingatlanra 
14 korona. A kászon-al-és feltizi  1188. száma 
tjvben ioglalt s a Pál József  és ifj.  Pál József 
tulajdonát képező A f  13197/,. hrsz. igatlanra 
32 korona. A ká»zon-al-és feltizi  211. száma 
tjkvben foglalt  s a Pál József  tulajdonát képező 
A f  14499., 1450. hrsz. ingatlanra 68 korona. 
A kászon-al- és feltizi  1435. sz. tjkvben foglalt 
s a Lukács Mária és ifj.  Pál József  talajdonát 
képező A f  11813. hrsz. ingatlanra 13 korona, 
12197. hisz. ingatlanra 4 korona. A kászon-
al- és feltizi  3075. sz. tjkvben foglalt  s az ilj. 
Pál József  tulajdonát képező A f  3640. hrsz. 
ingatlanra 5 korona, 9761., 9762. hrsz. ingat-
lanra 5 korona, 12813. hrsz. ingatlanra 7 kor. 
A kászon-impéri 2436. sz. tjkvben foglalt  s a 
Pál József  lulajdonát képező A f  5132., 5133. 
hrsz. ingatlanra 48 koronában ezennel megálla-
pított kikiáltási árban a kászon-al és feltizi 
3075. sz. tjkvben C. 1 alatt özv. Pál Józsefné 
szül. Bodó Teréz és az odavaló 1435. sz. tjkvben 
C. 1. alatt Bodó Rozália, Pál Józsefné,  valamint 
az odavaló 365 sz. tjkvben C. 8. alatt Pál József 
javára bekebelezett élet fogytiglani  baszónélve-
zeli jogok sérelme nélkül elrendelte, ég hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi Julius 
HA 7-ik éi következő napján délelőtt 9 Arakor 
Kászon-Altiz s folytatólag  az atóbbi nap délntáni 
3 órájákor Kászon-Impér községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10%>-át vagyis belvennyolcz 
korona 40 fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1 én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 

elölt ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróüág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1902. márczias bő 15-én. 

Dr. Szabó, kir. albiró. 

Sz. 3925—1902. [120] 3—8 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
Az arányosított csik-madéfalvi  közhelyeket 

az általános helyszinelési állapntezerint feltüntető 
Csik-Madéfalva  község 40 és 731 számn telekjxgy-
zőkönyvi arányosítás következtében az 1869. 
évi 2579 számn szabályrendelethez képeit átala-
kít tátik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatla-
nokra nézve a melyekre az 1886 XXIX az 1889 
XXXVIII és az 1891 XVI t. czikkek a tényleges 
birtokos talajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX t. czikben szabályozott eljárás, a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcso-
latosan foganntosittatik. 

E czélhól az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás Csik-Madéfalva  köz-
ségben 1902. évi májas hó 12-én fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általá-
ban a helyszíni eljárás foganatosítása  végeit 
Gecző Béla kir. törvényszéki bíró és Ki itsa Izidor 
kir. telekkönyv vezetőből álló bizottság küldetik 
ki. Ennélfogva  felhivatmk  1. az összes érdekel-
lek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen 
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az 
uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevé-
teleiket annál bizonyosabban adják be, mert a 
régi telekjegyzőkönyv végleges átalakítása ntán 
a téves átvezetéstől eredhető kifogásokai  jóhi-
szemű harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik. 

2. mindazok a kik a telekjegyzőkönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt előter-
jesztést kívánnak lenni, hogy a telekkönyvi ható-
ság kiküldöttje elölt a kitűzött határnapon kez-
dődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg és az 
előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel. 

3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak de telekkönyvi bekebele-
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átíratásra az 1888 XXIX t. cz. 17—18 és az 
1889 XXXVIII t. czikk 5—7 és 9 §-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni iparkod-
janak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt 
igazolják avagy odabassanak, bogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét 
a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tnlaj-
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ezen az aton nem érvé 
nyesitlietik és a bélyeg és illeték kedvezménytől 
is elesnek és 4) azok, kiknek javára tényleg 
már megszűnt követelésre vonatkozó z&logjog 
vagy megszűntét egyéb jog van nyilvánköuyvi-
leg bejegyezve, agy szintén az ily bejegyzések-
kel terhelt ingatlauok tulajdonosai, hogy a be-
jegyzett jognak kitörlését kérelmezzék, illetőleg 
hogy kitörlési engedély nyilvánítása végett a ki-
küldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben 
i bélyeg mentesség kedvezményétől elesnek. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszereda 1902. április hó 4-én. 

Geoző Béla, 
kir. törvényszéki biró. 

Sz. 299-1902. USD 2-2 
Paeladási hirdetmény. 

A csik-jenőfalvi  közbirtokosság tu-
lajdonát képező Csik-Madaras Il-ik rész-
ben fekvő  „Hosszú havas" nevQ erdő-
részben 672-66 k. holdon megbecsalt 
mintegy 116.348 m'-nek talált gömbölyű 
luezfenyő  és 217.79 m'-nek talált göm-
bölyű jegenye fenyő  haszonfának  eladása 
czéljából folyó  évi május hó 12-én 
délelőtt 9 órakor zárt Írásbeli ajánlati 
versenytárgyalással egybekötött nyilvá-
nos szóbeli árverés fog  Csik-Jenőfalva 
község házánál megtartatni. 

A kikiáltási ár a közbirtokosságnál 
megtekinthető becslési kimutatás szerint 
276.000; azaz kettőszázhetvenhatezer 
korona. 

Árverezni szándékozók felhivatnak, 
hogy a kikiáltási ár lOVát bánatpénz 
gyanánt az árverező bizottság kezéhez 
letegyék, írásbeli zártajáulatokhoz pedig, 
melyek a szóbeli árverezés megkezdése 
előtt nyújtandók be szintén fenti  összegű 
bánatpénz vagy megfelelő  értékű óva-
dékképes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal 
és betűkkel olvashatóan kiírandó és ki-
jelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árvezezési és szerződési felté-
telektől eltérő kikötéseket tartalmazó, 
bánatpénzzel el nem látott ajánlatok, 
úgyszintén az utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverezési és szerződési felté-
telek, valamint a becslésre vonatkozó 
közelebbi adatok a közbirtokosság elnö-
kénél és esetleg a m. kir. járási erdő-
gondnokságnál vagy a főszolgabirói  hiva-
talnál is megtekinthetők. 

Csik-Jenőfalván,  1902. évi április 
hó 23-án. 
Bálás János, 

kjzo. 
Kovács Lajos, 

birtokossági i-lnok. 

A ki W* birtokára "VI rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
forduljon  „Pénzintézet" jelige alatt 
a .Csíki Lapok" kiadóhivatalához. 

K 

* 

Elvem kevés haszon, nagy forgalom! 

Van szerencséra a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NÖI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i I d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélUl, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szíves jóindulatukat továbbra 
és szíves látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

[304] 19—52 Székelyhidy Sándor 
nói és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevés haszon, nagy forgalom  I 

n 

u 

f é x f l s z a ' b ó - ' ü L z l e t e 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 

Hogy minden versenyt felülmúljak 
Készpénzért Maliitok: 

1 szép zakó öltönyt kdlönbözó színben 90—40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brQnl Scheviot szövet 42—60 k. 
Ifin.  zakó öltönyt brünl kamgarn szövet 48—80 k. 
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet 56—68 k. 
Ifin.  zsaket társalgási öltönyt k&ragarn 55-68 k. 
t fin.  szalon öltönyt finom  kamgarn 65—85 k. 

1 fin.  Ferencz József  öltönyt kék, szOrke és fekete 
angol Scheviot 70—90 k. 

1 fin.  felöl  tót 34-50 k. 
1 fin.  felöltőt  valódi angol szövet . 50—SO k. 
1 nadrágot finom  szövetbal . . • 10—15 k. 
1 nadrágot finom  angol szövetból . 16—22 k. 

M * T ó t á l l d e l E l í o r á s t a l a n k i v i t e l é i t . " M i 
Cyoro kiszolgálás. Ver—ayéfcOU  árak. 

Kiváló tisztelettel 
[71] 7—40 H a u p t v o g e l F e r e n c z . 



MájuB 7. G S I K I L A P O K 19. szám. 

Budapest 1BOO. Állami érem. 

Allatok minden fajainak  Mttmérire vállalkozik 

KATONA MIHÁLY 
nyilv. állatpraeparáló és tansserkéssitö ültésete BUDAPEST, József  körút 13. 
K.nlósök és madarak ter mészét hűen a legújabb 
módszerrel (model)lrozással) készíttetnek: szebben 
jobban, olcsóbban, miut bármely hasonló intézetben. 

AB állatok ki tömése nagyság raerint kerül : 
EMLŐSÖK: madarai t : KgvrBagyiiga — 0 80-1 írt Menyét . 3 . 

Nyesi . ( , Réka . 9 . VaddbsnófoJ  — 15-90 . BsarvufeJ  — 35—40 

Plstyoagyaigu — 0 80—1 fii Qalaab . — a . Ertet bagoly — 8 . Nagy aabsly (Dka) 6 . Ru (nagy) — - 12 , Kesely Q — — 6ikedr«jdbaka« dDigd belyaetbea igoa faldtaiBl  — 10 . Nyír . . . erdfl  rwleiei aláatö élv. 7 . Siketfajd  fej  éa tarok farmgoit  tablettán — — — 5 , v>ir . . . . ,, 4 a 
Az intézetbeu készülnek mindenféle  Tadá-

asati tropheák, ki9ebb, nagyobb biológiai csopor-
tok, ÍQggÓ vadak, emlős fejek;  művészileg faragott 
tablettákon, mint szobadíszek, madarak, mint fal-
diszek, emlósbőrök tepieheknek természetiül o u 
utánzott fejekkel,  ő s , ssairas , agancsok inon-
dirozása tablettákra, levetett agancsok kopouya-
atánzatokra helyezése és minden egyéb praeparatori 
inunkák mQvészi és gondos kivitele jutányoson 
számíttatik. 

As Intését kitoméai osélra frissen  lőtt 
r i tkább állatokat minden Időben vásárol: sus-
íujobftt.  fajdkakasokat,  uhu és túzokokat Medvét 
és medve-bocsot, hiuzt, vad macskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve Ls szállíthatók, a legmagasabb árakkal 
lesznek tizetve. [ 1 S 8 ] j _ 1 ( ) 

Állást nyernek. 
AsOrsságos Pályása ti Köslőny utjáu, mely 
az országban betöltendő összes állásokat 
közli, állást nyernek; ipari és kereskedelmi, 
mező és erdőgazdasági és műszaki tisztvi-
selők, községi jegyzők és jegyzóiruokok, 
nütisztviselók, kereskedelmi alkalmazottak 
és gyakornokok. Előfizetési  ára '/4 évre 
4 korona. Mutatványszámokat 80 fillér  be-
küldése ellenében küld a kiadóhivatal Bu-
dapest Rökk Szilárd-utcza 27. Álláskeresési 
beiktatásnál minden szóért 2 fillér,  vastagabb 
betűvel 4 fillér,  nyílt térben pedig minden 
szóért 6 fillér  fizetendő,  mely hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig fogad  el a kiadóhivatal. 

[66] 9 - 1 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 

1900. évi termésű 200 
véka kitűnő 

eladó. Tudakozódni a kiadóhi- J* 
; vatalban. [i40] i_a >5 

Szám 252/1901. 

V A G Y O N . 
Vezér-Mérleg. 

i cslktnasádi irterflnli  birlotai si&retkeutének 19U01901. iizleleml 1900, évi innins l-iól 1901. évi december 31-i?. TIHHMI 

E ^ É e g m e v e z ó e Kgyesen | Összesen 
koromi ónóklu'ii 

Pénztárkészlet. 
Készpénz 
Itnlmérési kártalanítási kötvény . 
Aradi polg. takarékpénztári könyv 
Csíkszeredai takarékpénztári könyv-
Váltóban az ügyész kezén . . . 
Elszámolás alutt az ügyész kezén 
Magy. korona járadék kötvény 
Nyugtákban 

Adósok  tartozásaiban. 
Telekdijak számlán 
Haszonbérek számlán . . . 
Jelzálog-kölcsön töke számlán 
Rovatai számlán . . 
Adók, illetékek számlán . . . 
Itegále kötvény kamat számlán . . . . 
Káhán Rozentál és .Tusnád község számlán 
Epitó anyag termelés számlán 
Ipardijak számlán 
Különbféle  tartozások követelésében 
Ingóságokban 
Beruházásokban 
Biztosítási alap 
Törzs vagyon . 
Veszteség száralán . . 

;Í:Í7 01 

l!HI2 -

373 
1200 
23!l!Hi 

ltKJO -

C>0 331112 ll'.l 

U47 70 
2014420 
8773 5!) 
5152 — 

515̂ 5.") 
64S -

74li -

246 — 

2744 
7783:76 47700 80 

1464(136 
357740 84 
4̂11000 — 

215000 _ 
56I1-7'. 1 

1518566 Hí-

Î 2 s £ e g - n e - s r e z é s Egyesen II összesen 

Kórndn alap számlán . 
Kápolna alap számlán 
Kolyumkő alap számlán 
Óvadékok számlán. . 
.lelzalog-külesön számlán 
Tusnáii község számlán 
Hann és lleller számlán. 
.M. A. V. számlán . . 

'J liiztositási alap .-/.ámlán 
II) Törzsvagyon 
11 Mérleg többlei 

korona értékben 

4Í9299 
6341 
373 

8(i97 
31202041 

803 76 
138 72 

2866:24 
84ÍMJOO— 
-1 óCKK) — 
11846681 

1518566 Öt 

Csik-Tusnádfürdőn,  l'JOl. évi deezember 31-én. 
A csik-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének igazgatósába: A csík-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének felügyelő-bizottsága 

Mikó Bálint s k., Vajna István s. k., Jesaenazky István s k , \ f,.„ti  mérleget átvizsgáltul; és helyosuek találtuk 
elnök. igazg tng. ipu/.p. Csik-Tusnádlui ilőn, l'.JÜ'J. márczius 4-éu. 

Aronaohn Henrik s. k., Dr. KQnnle Tivadar s. k., Dr. Csiszér Miklós s. k., i n c z e Lajos -. k., Szemerjai István s. k., 
ifinzg.  tag. ignzg. tag. iguzg. lug. I. li. Mit. f.  1). tng. 

N y e r h e t ő : 
Efly  jutalomdíj 600.000 kor. 400.000 kor. 200.0(10 kor. 

2 á 100.000 „ 1 á 90.000 „ 1 A 80.000 
1 á 70.000 u 2 á 60.01)0 „ 1 á 40.000 
5 á 30.000 „ 1 á 25.000 „ 7 20.000 
3 á 15.000 „31 á 10.000 „67 á 5.000 

stb. stb. stb. összesen: 
korona 
értők-
ben. 50.000 ss 13,160.000 

Legnagyobb nyeremény esetleg 

E g y m c L i l l i ó 3 s o r oz^-sl. 

LUKACS VILMOS 
Budapest, 5, ker., Fíirdő-utcza 10. szára. 

Legrégibb ós legajánlliatóbb osztálysorsjegy főelárusitó 
hely szétküld I. oszt. sorsjegyeket eredeti árért : 

Egy egész I Egy fél  I Egy negyed I Egy nyolezad 
12 korona korona | 3.— korona 11.50korona 
a ])í*iiz előleges beküldése vagy utánvétel mellet is. 

[U2J 1-3 Húzás már május 22. és 23-án. 
szám 68/1902 Meghívó. 

A csik-tusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének 1902. évi 
május hó 25-én megtartandó 

RENDES ÉYI KÖZGYŰLÉSÉRE 
A T: 

1. Igazgatóság jelentése, az 1900/1901. évi zárszámadások előterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. Kimutatás a pénztár számla követeléseiről. 
4. Kimutatás a be nem hajtható és leírandó tartozásokról. 
5. Kimutatás az 1902. és 1903. évek szükségletéről és ezek fedezéséről. 
6. Egy felügyelő-bizottsági  és egy igazgatósági tagnak megválasztása. 
7. Kátz Ida szövetkezeti tag által felmondott  üzletrészek feletti  határozat 

hozatala. 
8. Dobay Sándor kérése gyógyszertári helyiség és gyógyszertári lakás 

megadásáról. 
9. A magán orvosi dij legkisebb méretének megállapításáról szóló sza-

bályzat kihirdetése. 
10. Imets F. Jákó telek Ugye. 
11. Szálloda tulajdonosok által használt és bérbe fogadott  bérkocsi tulaj-

donosok ipardij fizetésének  meghatározása. 
12. Kebli ügyek és indítványok. (A. sz. 38. §.) 
Felkérem a szövetkezet t. cz. tagjait a fenutirt  napon d. e. 10 órakor 

Tusnádfürdőn  az igazgatósági gyűlés-teremben személyesen vagy az A. sz. 10 
§ ában megirt felhatalmazottjaik  által képviselve, megjelenni szíveskedjenek. 

Kelt Tusnádfürdőn,  1902. április hó 20-án. 
1,3512-s M i k ó B á l i n t s . K . > szöv. elnök. 

l i í d e t m é n j . Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-
minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (X. sors-
játék) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a föárusitóknak 
árusítás végett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1902. május hó 22. és 23-án tartatik meg. A 
húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a 
Duna-utcza felől).  — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók. 

Budapest , 1902. évi április hó 27-én. 
M a g y . K i r . 8 z a b . 

["il i - ' O B S l A l y M m j á t é k i K a z g a t ó f t á g a . 
Lónyay. Hazay. 

Î AVB^G/BY.B^A/A. a . a a n B B a s . AI a a a. a /a /w.m/m/um* ^ 
A söriizlet terén 23 éven keresztül kifejteti  eredményes működésem következtében sikerült ® 
nekem Magyarország két len-első sörgyárának- bizalmát megnyernem, a mennyiben á É 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  $ 
sörgyrak Brassó, Csík- és Haromszékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruháiták. 

Az emiitett két legtekintélyesebb ezégek kitűnő hirnove és Brassóban 23 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, bogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem,  miszerint megrendeléseivel engem felkeresui  szíveskedjenek, 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, liogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 

l t ) 1 1 7 - 8 KASZIK ANTAL, 
BBASSÓ, hossm-utoza 104. 

Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
w w r w r a i w y r i w r i r r r r r r m ® iúÜWsű'  SW Mt' Xil/ \M> 

U j s ^ a b ó = ü z l e t ! 
Bátor vagyok a n. é. közönség beesés tudomására hozni, 

hogy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban egy a mai 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam mog s folyó  évi április hó 1-től a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjulányosabb árak és a legelő-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

Â szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam mog és sajátí tottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Ti-ljos tis/telcttcl 
|!)3| 5— R É i S E K G 1 4 M Á S , £ é t t i = e g a f c é . 

(Lakás és ilitlet helyisig: Qál András-féle  ház, Csikaaereda.) 
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„VTDJISY". 

Ferencz pálioka 
(SÓSBORSZESZ) H-M 

Vértes 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,  ficzamoknál,  gj'U-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  atb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy iiveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriakban es 
füszerkereskedések  ben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uruknál, általában ott. hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAŜ -gyógyszertárában Lúgoson. Í 
a rr. e l i s m e r t leg- jo lob 

Aczél ekék 1 2 
B O & T " é g Boronák 

GyBrfls  is sima acél lemez, ffildi  hengerek, 
á g d c e U T e t S g é p e k , , 

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

SiéMgyajttt A* arató gereblyék, SzinaforditAk 
Szabai-axzÉjralék S l ^ r 

B e i é a gy&B$l@a e a f t £ k » 
G f - y - ü m ö l c s  é s s z S l ö z v i z ó l s 

és hogyómorzsolók, 
ÖNrikfidö  uabadalmazott szölé fecskendő 

Tormáncs és vórtetü pusztításra, 
Szállítható takarék tűzhelyek 

leg-lclt-ü.nó'b'b 

Cséplőgépek 
szabad, uj Kenógyürüvel ellátott görgős 

csapágyakkal kézi-Járgány- és guzhajtásra 

Járgányok 
1—O v o n ó í i l l í i t 1 ) 0 f < r . - i , 

Legújabb gabona-tisztító-rosták, 
TRIEUREK ÉS KÚKORICZA MORZSOLOK, 

Szecska vágók, darálók répavágók 
Széna és szalmaprések nyugvók és sziillitliatók, |:uig m 

valamint minden más fajta  gazdasági gépeket legújabb szerkezetben kékítenek t-s s/úllitaiutk 

^v^SL^feurt l s -  P h . . é s 
c. és kir. biz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vasliámormüvek 

Alap. 1872. BÉCS, ü l Taborstrasse 71. 750 munkáé. 
Kitüntetve több mint 400 arany, eiüat éa bronz éremmel, BE őssaea nagyobb kiállításokon. 
Részletes árjegyzék és számos elismerő levél ingycu. — Képviselők és viszont elárusítók krrcsu-tiii-k. 

t e m e t k e z é s i i n t é z e t e C s l k e z e i e d a . 
Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára dúsan berendezett raktárát , 

minden nemű és fajtájú  fa-  és érez utánzatu koporsóit, légmentes és elzárható 

ÉRCZ KOPORSÓIT 
Nagy választék sirkoszorukban ós szalagokban, szóval mindennemű 

czikkekben, mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tndomására kívánom hozni a 11. é. közönségnek, hogy miután a 

legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon heljzetbe vagyok, hogy a legjutá-
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hogy a versenyképesség 
felülmúlhatatlan,  mivel üzletem saját házamban van. sem bolt bért, sem kiszolgá-
lásért nem fizetek,  saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyászkocsim van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély díjért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozást, diszitcst ÍN a lc£jutniiyo*abI>aii számítom. 
Segédkezem a hulla szükséges elhelyezésében is. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

11-17] 1 -Mi Filó Károly. 
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Schönwald Imre Három évi 
Írásbeli 

j ó t á l l á s é l n s z e r g - y á j o s , ó r á s é s l á t s z e r é s z 
— P É C S . — 

Ne küldjük pénzünket külföldre! 
Hazai iparunkat előmozdító czégemnél mindennemű arany és ezüst 

tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön Valódi eiOel nftl  remont. ón írt 8,— l'gyaaea dapla fedellel írt 8.— 
Valódi U kar. íruy DÖI tea. ön írt u.-> Cgyaaet dapla fedellel 

frt  ltí.50 

14 kar. anaj pecaAtcyOrft frt  fl,  80 DJ aranyból 8 kar. írt 8 50 
Doable areay fn  1.50 
MértékBl elefendft  ejy 

alias. 

Valódi estist pánocél ÓTaláncsok 
m. kir. fémjelsőssel. 

15 gramm salybaa frt  1.20 I 60 gramm colylian 
30 gramm salybaa fr*  1.60 l 70 gramm solyban 
80 ftnmtn  salybaa frt  2.20 60 gramm súlyban 
40 gramm ealjbaa frt  2.40 100 gramm sulybia 
50 gramm súlyban frt  8.25 150 gramm súlyban 

Valódi 14 kar. aranylánosok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gnmm súlyban 
25 gnmm súlyba* 
80 gnmm súlyban 

frt  24 — 
frt  80.— 
frt  87.— 

40 gramm nulybaa 60 gnmm Milybaa 
60 gramm saiybaa 

köves lógók nélkül mérve. 
Kyy  2~> grammos arttny/ánezhoz  egy 1~> grammos 

köve* függelék  réce  Összmeti  40 gtiunm  tnUitni  -il  frt 
r>0 kmjezárba krrili.  [140] 1 — 30 

Valódi cadet rem. óra frt  5 f  i 1» r«..-i , n« I lmpla fcdóllel  frl  7.-rba kerBI.  [14b] 1-.Î0 | Valódi eitut ankre-rom. dapla fedéllel  fi  frt.  — Ugyanét erösebb 9 frt.  — Ugyaoes arany meg. 12 frt.  - Tula etUnt ankre-rumon. dupla fedéllel  12 frt Valódi U kar. arany aakre.remoaloir ón 24 frt.  — Dupla fedéllel  35 frt. 
Nagy képes ár jegyiek ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

Üzlet áthelyezés! 
Van 9zerenc9ém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy 

czipész üzletemet 
az eddigi üzlethelyiségből a „csíkszeredai takarékpénztár 
részvénytársasági uj helyiségével épen átellenben levő saját 
házamba helyeztem át és szakmámba vágó jó minőségű és 
mégis jutányos áru kel lékekkel dúsan felszereltem. 

Midőn a nagyérdemű közönségnek üzletem áthelyezését tudomására 
hozom, tisztelettel kérem, hogy továbbra is becses pártfogásába  része-
síteni szíveskedjék. 

Csíkszereda, 1902. április hó 20-án. 
Mély tisztelettel 

112113 3 Dávid Péter. 
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I E X T T - ^ L X j Ó S Z Z B Ü N C S I ! 

T ö r ö l c - n é l 
Nagyon sokan sserencsések lettek általunk. 

Hat  millió  koroiiiiiiitl  többet  iiţ/rrtek  ná-
lunk  iiayi/rabecNÜIt  vevőink. 

Az egész világ legL'sélydusalil) sorsjátéka a 
mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem-
sokára ujliól kezdetét veszi. 

100,000  sorsjegy >0,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki. tehát 
az összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sor-
solási jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen tizenhárom millió 
160,000 koronát, egy hatalmas összeget sor-
súinak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll. 

Az I-só osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a következők : 

egy nyolezad (>.,) frt  .75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed <"/,) 1.50 „ 3.-
egy fél  (' ,) 3.- „ 6.-
egy egész (';,) 8 „ 12,-

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz 
baküldéae ellenében küldjük szét. ' Hivatalos 
tervezet dijtalunul. .Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb 11 i:t] 4 « 

f.  év május hó 10-ig 
bizalommal hozzánk beküldeni 

L és Társa. 
= = = = = B A N K H Á Z = = = = = 

Budapest, 
Hazául l e p a k o l detail osztálysorsjáték üzlete. 

Fö árui Iánk osztálysorsjiiték osztályai: 
Füiizlet: VI., Teréz-körut 46 a. 
Fiókok: 1. Váczi-körűt 4. 

•2. Muzeum-körut 11. 
3. Erzsébet-körut 54. 

Bendeióievéi levágandó. TÖRÖK A. es TÁRSA bankháza Budapest. 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 

Az összeget 
i utánvételezni kérem 

koroun usszofţlicii  J postautalványnyal küldöm I 
Í p u a L u u L u i v t u i y i i y u i K U i a o m 
. m e l l é k e l e m b a n k j e g y e k b e n \ 

A nem letstö törleodö. 

Nyomatott Caik-Szeredábau, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdán 1002 




