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völgyet minden irányból előrohanó (Ide, 
kristálytiszta patakok szelik át ós ugyan-
csak itt bupyog iöl mintegy 30 forr-Mi^toM^»' 
a borszéki  borvíz,  a savanyúvizek ki 
rálya. 

Magas, klimatikus, gyógyító liely, 
páratlan tisztaságú ('•a kellemes enyhesógü 
levegővel. Hét hideg tükörfilrdő  áll az 
iidíllni és gyógyulni akaró közöna/'g ren-
delkezésére, ezeken ki v Hl kitti nő minőségű 
vasasláp ÓH melegített szénsavas kádfür-
dők és rendszeres hidegviz kura, mindezek 
olyan kényelemmel berendezve, melynél 
különbet a leghíresebb világ fürdőkön 
sem lehet találni. 

Ivóvize a legszénsavdusabb savanyu 
viz. A vendéglőkben és körtllbelül 60 szép 
nyaralóban 600 szoba szolgál a vendégek 
lakásául. A nyaralók nincsenek összezsú-
folva,  hanem többnyire egymástól elkü-
lönítve, kert közepén állanak. A lakások 
egészségesek, szárazak és csinosak. 

Borszéken a vendégek szórakozásáról 
is kellőleg gondoskodva van. Van szin-
háza, kitUnő czigányzenekara, mely a 
sétányokon naponkint 4 órát játszik. Van 
másfélezer  kötet könyvet tartalmazó könyv-
tára, olvasó terme, táncz terme, játszó 
terme, teke pályája, law-tennis pályája, 
zongora terme. A vadászoknak 3000 hold 
erdő, a halászoknak a pisztraggal gazdag 
patakok nyújtják a szórakozást. 

A fürdő  közelében a legpompásabb 
kiránduló helyek kínálkoznak. Ilyenek: a 
Bükkhavas, Verőfény,  Kerekhegy, Szacskai 
patak, a visszhang, a Medve és Jég bar-
langok, Bélbor és Kelemen havas, Töl-
gyes és a román vám, Preszekár, a Gyil-
kostó, a Csalhó, valamennyi egy-egy ne-
vezetesség, mely a fáradságot  nagyon meg-
fizeti  a nyújtott élvezettel. 

Az árak minden tekintetben mérsé-
keltek. 

Tusnád,  melyet méltán neveznek 
„Erdély gyöngyé"-nek, a regényes tus-
nádi szorosban, ős fenyves  erdőktől borí-
tott hegyek által védett helyen, az Olt 
kies völgyében fekszik,  G56 méter magas-
ságban a tenger szine felett. 

Különböző stilhen épült modern villái, 
liszes fürdőépületei,  vendéglői majdnem 
'* I1 szolil-'al állanak a fürdőző  közönség 
rendelkezésére. 

Van 4 nagy tükör fürdője  közvetlen 
egymás közelében, vizeik azonban alkotó 
részeikre, de különösen hőmérsékletükre 
nézve lényegesen különböznek egymástól. 
Alkalikusok és konyhasósak. Vasláp és 
fenyőlevél  fürdő  szintén van. 

A főkut  ivóvize méltán állitható egy-
sorba a „Giesshübli'-vel. A többi ivó 
források  is kitUnő tulajdonságúak. 

Levegője kitUnő tisztaságú, ozondus 
és mindenek felett  éltető. 

A pompás sétatér beleolvad a szép 
erdei utakba, melyeken kényelmes padok 
várnak a járókelőkre. 

Mindenütt csin, tisztaság, kényelem 
s a mellett jutányos olcsó árak. A szóra-
kozásoknak mindazon nemei, melyek Bor-
széknél felvoltak  sorolva, itt is feltalál-
hatók. 

Környéke szép, vadregényes és elra-
gadó. Kiránduló helyei: a Szent-Anna-ló, 
a Csornád, a Bálványosvár, a Torjai-
Büdös, az Apor-Bástya, a Ludmilla-magas-
lat, az óriási Sólyomkő, a melyeken, a 
ki a természet szépségeiben gyönyörködni 
tud, igazán páratlan élvezetekre tehet szert. 

__ A tusnádi fürdőhöz  most már vasút 
vezet, tehát ide kényelmesen el lehet jutni, 
sajnos azonban, hogy ezt nem mondhat-
juk el a borszéki fürdőről  is, mert a szé-
kely körvasút nincsen kiépitve s a dolgok 
ujabb állása szerint Isten tudja, hogy mi-
kor fogják  kiépiteni. 

Gsikvármegyének e gyönyörű két 
fürdője,  ha a többieket ez alkalommal, 
nem is emlitjük, még most sem örvend 
olyan mérvil látogatottságnak, a milyent 
mindkettő valóban megérdemelne. 

A magyar fürdők  mellőzésének egyik 
oka — Hankó Vilmos dr. szerint — azok-
nak szélfiben  elterjedt rossz hire, mely 
szerint a magyar fürdők  inkább mulató, 
mint gyógyitó helyek, semmi kényelmet 
nem nyújtanak, a tulajdonos prédának 
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A osohországi, ausztriai s egyáltalán 
:i külföldi  fürdők  ZMiilolá-tig vannak ven-
• li'jfkki'l.  inig a ningyiir fürdők  nagyobb 
i'i's/.i! m rzt-k kíiy.ött a székely lllrdők is 
kniigitiKik az ürességtől. 

K/.ek szániiira nem igen jut sem a 
magyar. sem pedig a külföldi  vendégek-
ből, pedig hát, ha a külföldiekből  nem is, 
ile annál több juthatna a magyarokból, 
hiszen mintegy 80 ezer magyar család 
idő/.ik külföldön  H majdnem óriásinak 
mondható a 48 millió koronát kitevő ösz-
szeg, a mennyit a magyar családok kül-
földi  időzésllk alatt nyaralás és fürdőzés 
ezimén elköltenek. 

Ila a külföldön  nyaraló és üdülő 
családoknak legalább kétharmad része a 
magyar fürdőket  keresné föl  s e számnak 
megfelelőleg  a külföldiek  felgazdagitására 
a hazán kivül elköltött óriási összeg két-
harmad részét, azaz 32 millió koronát ha-
sonló czélokra ide bent költenének el: 
akkor nagy valószínűséggel benépesülné-
nek a magyar fürdők  is, és nem kellene 
azoknak folyton  deficzittel  küzdeni s ezen 
esetben a vendégből is, meg a pénzből is 
bizonyára jutna a székely fürdőknek,  kü-
lönösen Borszéknek és Tusnádnak is. 

És valóban meg is érdemlené mind 
:i kettő első sorban a magy ar közönség 
tői, hogy nagyobb mértékben pártfogol-
tassék, mint a hogy eddig történt, mert 
mind a kettő a fejlődés  magas fokán  áll 
s a tulajdonosok semmi áldozattól sem 
riadva vissza, költséget egyáltalán nem 
kiméivé, folyton  fejlesztik,  hogy azokat 
a természeti kincseket, melyekkel Csik-
vármegyének e két gyönyörű fürdője  olyan 
bőven meg van áldva az üdülést és gyó-
gyulást keresők bármelyik külföldi  iür-
dővel vetekedő kényelem mellett kihasz-
nálhassák. 

Botszék  vármegyénk egyik legszebb 
és legregényesebb völgyében van. Ez a 
völgy 882 méter magasságban fekszik, 
minden oldalról sűrű fenyvesekkel  borí-
tott magas hegységek által környezve. A 

A „CSÍKI LAPOK" TAROZÁJA. 
Az óvónéni. 
(Egy kép az életből) 

I. 
Messze kihallik ai óvóba járó kicsikék vig 

játék dala. Ritmikus ütemei jól kiéreznek; repí-
tik a galamboeskát, kergetik a tyukooskát s majd 
„fürdik  a kaesa a fekete  tóban". 

Pereg a sok kis nyelv, dalol az alig kinyíló 
szájacska, vidám kedv, öröm honol mindenik ar-
czáu. Aztán elhallgat a vig nóta, most játék kö-
vetkezik. 

Ugy mozognak a kicsikék, mintha nem is 
gyermekek, haaem katonák volnának. Versike, 
mondóka, egész kis malátáig, csupa öröm végig 
nézni. Szinte kívánatossá lesz közéjük vegyülni, 
ellopni tőlük egyrészét annak as örök jékedvaek 
s lenni velők örök gyermek. 

És a ki átsugározza ezt a végtelen hangu-
latot, a gyermeki csillag rendszer napja: az óvóad. 

Most is ott áll a középen tanítja a Sanyi 
gyereket, hogyan ropogtassa azt a huszár verset. 

Majd a szégyenlős Pistike legényt biztatgatja 
és ime egy mosoly, egy azelid villanása a szem-
nek, bátorságot önt a kis vitézbe s ugy csattog 
a kard, szinte villámlik. így szórja szét azt a 
végtelen szeretetet, a mely szivében van, bizonyára 
hálásabb médiumokra aem is akadna, mint gyer-
mekek. 

Ó maga a megtestesült nyájasság, egész ar-
cza sugárzik a szeretet tüzétől, pedig a vonások 
mintha mást matatnának. 

Sugár karcsú alakja, hajlékouy nádszál ter-
mete, Maria Antonia nyakán lévő feje,  arcza, a 
melynek érdekes szépvonásai csak néha-néha vo-
nulnak igazi mosolyra, az a mélytüzű fekete  azem 
miud-mind egyebet mondanak. Hallgatag tanúi 
egy, a BZÍV mélyén lévő nagyszenvedélynek. A 
kik csak látják a gyermekek közt, mind azt hiszik 
ő ide való, csupán erre a pályára termett, de a 
figyelmes  szemléld mást olvas ez arozről, e Bzemből. 

íme, a mint a gyermekek uzsonnáinak a 
Bandi kenyerébdl letör egy darabkát, elméláz, és 
megjelenik egy mély szem villanás, mint a fel-
hőtlen ég villáma. 

Mit rejthet, honnan jöhet, mit jelent ez a 
szemvillanás ? Ki tudja ? 

II. 
Hullámzó párok lejtik a tánozot; a zene 

szól, az ifjú  arezok lángban állanak. 
íme ott megy, nem, repül egy karcsú barna 

lány. Termete hajlik, mint azelló járta buzaazál. 
Pekete bajának egy tincse homlokára hajlik, lát-
ható az élő ellentét. 

A zene ütemeire lebben mintha tündér tán-
ezot járna. Mindenki ót nézi, mindenik tánezoa 
vele óhajt bár egy kört végig Bzállani. Olyan 
itt, mint a megtestesült Terpsikhore a kit a Faunok 
üldöznek. Éa ime a mint leül a helyére s egy 
szolgálatra kész don Juon büaitőt nyújt, fenékig 
kihajtja, mély megvetéssel néz szét, megjelenik 
egy ismert szem villanás, mintha azt mondani: 
.Annyit sem ér ez a világ, mint egy pohár viz." 

Ah es a mi óvónőnk. Azt hittem ez finné-
peltetéaben feltalálja  a maga világát. De as a szem 
vülaaás mást beszél; .nem ez az én világom.11 

Reggelig tart a mulatság. 

A ki mindenkinél többet tánezol, a kiért ra-
jongauak, a kit irigyel minden oaitri lány: az 
óvónéni. Ő pedig beburkolja magát s fázva  busza 
összébb a fehér  köpenyt. Mélyen néz maga elé. 
.Bolondok mit irigyeltek I Eh I nem az én világomI 

III. 
Berki János sötét flezkói  lelkűkből húzzák 

a jó nótákat. Férfi  hang, női hang összevegyül, 
egy akkorddá foly  össze a dal. 

A társatág vidáman mulat, élénk nóta, vig 
adoma, nevetető élez. Csak ugy sziporkázik a jó 
kedv. Ha egy festő  itt volna, megörökithetaé a 
képet s ha nem irná is alá, mindenki látná, ez 
a megszemélyesített jó kedv. 

Kiválik a tömeg közül egy Bzép csengésű 
alt hang, egyszerre megállt mindenki, hadd hallja. 
A nóta után nagy, közös koozintás. 

.Éljen az óvóaéni I A mi csalogányunk I* 
— Éljen, mondja ő is, nevetve kooczaat, 

aztán uj dalba kezd. 
.Csiga biga, vaskarika 
Csiga biga, haji" 
Élénk tüzes a nóta, de a ki dalolja, még 

élénkebb, azinte kigyúl a tűztől. így temeti el 
hát a but a vigaág. 

Hallgatás támad, valami nyomasztó némaság, 
az óvóaéni mélyen bámul maga elé. 

Ujat keid a Janeai czigány. 
„Volt nekem egy Biép kedvesem* 
As óvónéni olyaa lelkiből, a szive mélyiról 

dalolja, sziate kiérzik a bánat miaden rezdülése. 
A azeme könnybe lábad. 

nézi a vendéget, kit zsarol, kifoszt,  hogy 
minimális befektetése  titán lehetőleg nagy 
jövedelmet erőszakoljon ki. 

Ilyen é* ehez hasonló rágalmak tart-
ják vissza a külföldi  vendégeket, sőt a 
magyar közönség részét is, a magyar és 
székely fürdők  látogatásától. 

Már pedig ezek aljas és gaz rágalmak, 
melyeknek valótlanságáról, könnyű szenei 
meggyőződhetik mindenki, a ki arról meg-
győződni akar. 

Másfelől  oka saját élhetetlenaégünk 
is, hogy nem tudjuk ezeket a rágalmakat 
kellő erélylyel visszautasítani és megezá-
folni,  továbbá pedig, hogy nem tudunk 
elég reklámot csinálni, nem tudjuk eléggé 
verni a nagy dobot, már pedig e nélkül 
a mai világban nem lehet boldogulni s 
tapasztalás szerint a fürdőkre  egyáltalán 
nem alkalmazható a régi közmondás, hogy 1 
„a jó bor czéger nélkül is elkel". 

Fürdőink és ásványvizeink érdekében 
mintegy évtized óta igen sokat tett az 
„Erdélyi Kárpát Egyesület". 

A derék egyesület fürdőink  érdekében 
most .Az erdélyi fürdők  és ásványvizek 
különös tekintettel a Székelyföldre'  ősimen 
egy uj munkát irat, ezen kivUl „fürdő  iródát" 
állított be, mely készletben tartja a magyar 
fürdők  prospektusait. 

Az ujabb időben az Erdélyi Kárpát 
Egyesületbe* a székely lűrdőit. támogatása 
tekintetében teljes készséggel csatlakozik 
a marosvásárhelyi „Székely Társaság* ez 
a tevékeny és igazán páratlan buzgalmu 
egyesület mely a székely fürdők  támoga-
tása czéljából a kereskedelmi minisztertől 
gyorsvonat összeköttetéseket kért a székely 
fürdőkhez,  az orvos egyesületeket felszólí-
totta, hogy ezeket a Ardőket részesítsék 
figyelemben. 

Mi sokat várunk ugy a Kárpát Egye-
sület, mint a Székely Társaságok munkál-
kodásától és buzgóságától, de legtöbbet 
várunk a magyar közönségnek hazaüaá-
gától, hiszen e közönségnek be kell látnia, 
hogy a magyar földön,  magyar szorgalom-
mal szerzett, magyar pénz ,nem arra van 
hivatva, hogy azzal olyan dolgokért, me-

Néz-néz révedezve, hirtelen haragosaa ne-
vetve, kiszalad. 

Kis tanítványa a hálószoba diváqján találja, 
Bürü könnyei /el áztatja a párnát 

— Mi baj édes óvóaéni I 
— Ej I aztáa halkan mondja, hagyjon, el 

kedvesem! 
A mint magára marad, újra omlik a könny 

a zokogásból kiérzik: 
.Volt aekem egy szép kedvesem." 

IV. 
Játszanak as óvóbeli gyermekek. Vidám dal-

iásuk örveadesóvé teás. Repítik a galambocakát, 
kergetik a nyulacskát a a .kis kaesa fürdik  a 
fekete  tóbaal* Dalol a kis száj, repes a lélek, 
őröm boldogság honol mindenütt. 

Szinte kívánatos közéjük vegyülni, eübpol 
egy réssét annak az örSk jó kedvnek. A U pedig 
est elő idézi: as óvónéni. Azt a szeretetet, a mit 
szive hordoz, a kicsinyeknek osztja azét, azok 
bizonyára megérdemlik. „Ide való éne termett," 
moadják a azfllők.  De sötft  szemének egy-egy 
villanása mondja: .Nem as éa életem, M az 
világom I" 

Ime most is egy ily pillantás, egy végtelen 
szenvedély vulkánjából előtörő láva-fény. 

Mit jelent? KI tudja? 
Ne kutassak a mait s a fájdalom  titkait I 

Legyen ssent előttünk a mártír, a ki est mosolygó 
arcaczal, hallgatag viseli. 
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lyeket haaonló vagy még kiválóbb minő 
«égben itthon is megtalálhatunk, a külföl-
dieket gazdagítsák, hanen inkább arra, 
hogy azt e hazában el h yezve, e aei 
által nem pártfogolt  népet tegyUk boldoggá. 

Ha külföldre  járó magyar közönség 
ezl megérti, akkor, de csakis akkor iog 
felderülni  a magyar éa székely fürdőkre 
egy szebb és jobb jövő hajnala. 

- Megüresedett főispáni  szék. A hi 
vatalos lap junius 25-lki asáma kösli, hogy a ki 
rály Sándor Jánost, Maroa-Torda vármegye és 
Marosvásárhely főispánját,  kl a kisküküllóvárme 
gyei főispáni  méltóságot is viselte, es utóbbi állá 
aátdl saját kérelmére fölmentette.  A főispán  kitűnő 
azolgálatalaak elismeréseül a Lipót-rend lovagke 
resztjét kapta a felségtől. 

= Sándor János főispán  buosuja. 
Dicsö-Szentmártonból jelentik : Sándor János fő-
ispán, kit kormánybiztossá neveztek ki, jnnins 
hó 26-án baesnzott el Kis-Küküllővármegye tiszti 
karától. A tisztikart Csató alispán vezette. Fe-
kete főjegyző  beszédében kiemelte, bogy a vár-
megye a távozó főispánban  legelső mnnkását és 
jóltevőjét veszítette el, a kinek áldásos mükö 
dóséért az egész vármegye közönsége, jóindnlatn 
támogatásáért pedig az egész tisztikar a legna-
gyobb tisztelettel, elismeréssel és hálával tarto-
zik. Sándor János főispán  meghatottan válaszolt, 
haladást, fejlődést  kivánva a vármegyének és 
kitartást, sikert, áldást a tisztikar működésére 
A tisztelgés után a távozó főispán  minden egyes 
tisztviselőtől külön-külön búcsúzott el, azutin 
Marosvásárhelyre utazott 

= Elnöki jelentés a mult ülésszak; 
ról. Apponyi Albert gróf,  a képviselőház elnöke 
elkészítette jelentését a képviselőház mostauában 
berekesztett első ülésszakáról. A jelentén érde-
kes beszámoló s főbb  részeit itt adjuk: A ki 
rály 1901. évi október 24-re hivta össze az or-
szággyűlést, a melynek eUő ülésszakát ugyan-
csak királyi kézirattal 1902. jnnins 20-án rekesz-
tették be. A képviselőház megalakulásáig a hor-
vát képviselőkkel együtt 445 megbízó levelet 
adtak be. Az első ülésszakban lemondott képvi-
selői állásáról 13 képviseld, a kik közül Hie 
ronyrai Károlynak, Barabás Bélának és Rakovsz-
ky Istvánnak két mandátuma volt Miniszteri, 
államtitkári és főispáni  kinevezések következté-
ben és egyéb okok miatt lemondottak tizen és 
pedig: Latiaovics Pál, Werner Gyula, Ebergéayi 
Sándor, Kiss Ferencz, Mobay Sándor, Huránsz-
ky Nándor, Benke Gyua, Láng Lajos, Barcsay 
Kálmán és Örley Kálmán. Meghalt St képiselő: 
Molnár Antal, Györy Elek, Tisza Kálmán, André 
Gyula és Horánszky Nándor. Kúriai ítélettel 
megsemmisítettek hat megbízó levelet: a Ga-
gern Miksa báró, Egry Dezső. Teleki Domokos 
gróf,  Enyedy Lukács, Baross János és Dániel 
Tibor gróf  megbízó levelét. Lemondás, halálozás 
és ítélettel tőrtént megsemmisítés következtében 
megüresedett 24 képviselői hely, a melyekből uj 
választás utján betöltöttek 21 kerületet; ez idő 
szerint üresedésben van 3 választó kerület: a 
csongrádi tápéi és margittai, a melyek közül a 
két előbbi kerületben a képviselőház vizsgálatot 
rendelt el az iránt, bogy felfüggesztendő-e  a két 
kerület választői joga? A kúriához 76 választás 
ellen adtak be kérvényt, ezek közül elintéztek 
68 kérvényt, elintézetlen maradt 8 kérvény. Ös-
szeférhetetlen  állásáról lemondott 39 képviselő. 
Ebben az ülésszakban a kormány 30 törvény-
javaslatot nyqjtott be. Ezek közül beterjesztett 
a miniszterelnök 3, a földmiveiésügyi  miniszter 
3, a honvédelmi miniszter 3, az igazságügy mi 
aisster a, a kereskedelmi miniszter 7, a kultusz 
miniszter 1 törvényjavaslatot, a melyek közül a 
képviselőház 26 javaslatot intézeti el. Mindaz-
által ezek közül is több elintézetlen maradt, rész-
bea, mert a főrendiház  nem tárgyalta le, rész-
ben mert néhányat szentesítés alá nem terjesz-
tettek. Miniszteri és egyéb előterjesztés beada-
tott 63, esek közül elintéztek 42 előterjesztést. 
Mentelmi ügy előfordnlt  őszesen 56, ezek közül 
elintéztek 30-at, visszavonatott 2, elintézetlen 
maradt 24 mentelmi ügy. Indítványt és határo-
zati javaslatot beadtak 50-et, elintézték vala-
mennyit Interpellácziót beterjesztettek 56-öt, 
elintézték valamennyit. Fölirat és kérvény bea-
datott 686, elintéztek 362 kérvényt, elintézetlen 
maradt 393. Az összeférhetetlenségi  ítélő bizott-
ságot négy esetben sorsolták ki. Az ülésszakban 
a ház 127 ülést tartott 

= Sötét pontok népességűnk statisz-
tikájában. A mily kedveid és fölemeld  a leg-
újabb népszámlálásnak az a végeredméaye, bogy 
ai omágban a magyarság 61.4 saáiatékkal ab-
uolot többségre jutott: épp oly szomorú az a 
néhány sötét pont, a melyet a statisztika egy és 
más belyea a magyarság térvesztéséül jelöl meg. 
Esztergom, Somogy, Békés, Caik és Báromszék 
vármegyékben 1-4 százalékkal fogyott  a magyar 
aág as utóbbi tiz év alatt, tehát 14,000 lélekkel. 
Beaztereze-Naazód, Fogaras, Háromszék, Nagy-Kü-
küllő, Torda-Aranyoa éa Kls-Kükülld vármegyék-
ben pedig csaknem 10%>-kal szaporodott az oláh 
aoyaayelvüek asáma. Sséll kormány elnök, meg-
tudandó azt, miből áUotl eló ez a kedvezőtlen 
alakulás, a fölsorolt  megyékhez as okok kifürké-
améae" és lehető elhárítása iránt legközelebb ren-
deletet bocsát kl. 

= • tagositási törvény. Mint a fél 
hivatalos M. N. értesül a földmivelési  miniszté-
riumban a vármegyékből bekért nézetek és ja 
vaslatok figyelembe  vételével serényen dolgoznak 
az uj tagositási tőrvéay tervezeten s annak elő-
adói tervezetét még a nyár folyamán  megálla-
pítják. A nevezeti lap szerint előbb azonban egy 
igen nagy horderejű elvi kérdést kell eldönteni 
éL pedig azt, vájjon birói vagy bözigszgalási uton 
történjék a tagosítás keresztülvitele. Eddig az 
ügy túlnyomó reszben birói utrs tartozott. Ám 
de éppen a birói eljárás merevségét akarják 
enyhíteni és a tagosításnak inkább mezőgazda-
sági czéljait előtérbe helyezni. Ebből a czélból 
legközelebb az igazságügyi minisztériummal tár 
gyalnak és előre látható, bogy a két rainiszte 
rium álláspontja között szerencsés kompromisz 
szamot sikerül létre hozni és ezzel a tagosítás 
ügye mihamarább rendezhető lesz. 

Az udvarhelymegyei gazdasági egye-
sület indítványa a „Székely kongresg 

" rendező bizottságához. 
Az udvarhelymegyei gazdasági egyesület 

örömmel értesülvén arról, hogy a „Székely 
kongresszus" rendező bizottsága a hitelügy ja-
vítását is fölvette  a folyó  évi augusztus 28-án 
és következő napjain, Tusnádfürdón  tartandó 
kongresszus tárgysorozatába, gazdasági egyesü 
letUnk választmánya azzal a javaslattal fordul 
a tisztelt kongresszus rendező bizottsághoz, 
miszerint általában a mezőgazdákat és földbir-
tokosokat, de különösen a kisgazdákat érdeklő 
eme fontos  kérdés tárgyalósára a „Magyar 
földhitelintézet'-et  meghívni, s esetleg enuek 
igazgatóságát az előadói teendők teljesítésére 
felkérni  méltóztassék. 

Eme javaslatunk megtételénél az a meg-
győződés vezérli gazdasági egyletünket, hogy 
mezőgazdasági hitelügyünk gyökeres javítását 
csakis egy olyan szilárd alapokra fektetett 
és üzleti uyerészkudés nélkül, hazafias  szellem-
ben működő pénzintézet segélyével érhetjük 
el, mint a „Magyar földhitelintézet,  mely egy-
felől  hatalmas szervezeténél fogra  leginkább 
képes az olcsó hitelforrások  megnyitására és 
másfelől  igazgatóságaiak hazafias  inteueziói 
következtében vármegyénk területén ez év fo-
lyamán megkezdett segélyakcziójával, mely-
lyel gazdaközönségünk hálás elismerését ér-
demelte ki, fényes  tanújelét adta székely né-
pünk iránti jóakaratának és áldozatkészségének. 

Véleményünk szerint a .Magyar földhitel 
intézet" közreműködésére nagy szüksége van 
a székely gazdaközönségnek és bizton reméljük, 
hogy ez az intézet, melynek jótéteményeiben 
lldvarhelymegye gazduközönségnek egy része 
már részesült, annál inkább fog  továbbra is 
ótékonyan közreműködni az olcsó hitelnyújtás 

tekintetében az egész Székelyföldön,  mert ez 
iránti szándékát az intézet igazgatósága ismé-
telteu kijelentette, sőt a magas kormányhoz 
legújabban intézett emlékiratában az iránti 
szolgálatait fel  is ajánlotta. 

Hitelügyünk gyökeres javítása érdekében 
szükségesnek véljük mindazon módozatoknak 

kongresszuson leendő megbeszélését és tár-
gyalását, melyekkel a székelyföldi  spcczialis 
viszonyoknak megfelelőlegközönségünk  jogosult 
hiteligényei a lehető legkedvezőbb feltételekkel 
kiegyenlíthetők és a fennforgó  akadályok el-
háríthatok lennének. 

A „Magyar földhitelintézet"  a folyó  évben 
kiküldött közegei utján bő tapasztalokat szerzett 
e tekintetben a Székelyföldön. 

Ezeket czélszerüen lehetne értékesitni a 
kitűzött czél érdekében a kongresszus alkal-
mából. 

De másfelől  szükségesnek véljük azt is, 
hogy a hitelügyek tárgyalása alkalmával a 
„Magyar földhitelintézet'  képviselői is a kon-
gresszuson azt a meggyőződést szerezhessék, 
miszerint a jelzálogos kölcsönök minimális 
összegét lehetőleg 200 koronára leszállítani és 
a jelzáloghitelt a megyei székelyeken fekvő 
házakra is kiterjeszteni, s e czélból az intézet 
alapszabályait a hitelkereső közönség igényeinek 
megfelelőleg  módositni szükséges. 

Végül szükségesnek véljük a „Magyar 
földhitelintézet'-nek  a kongresszuson leendő 
képviseltetését azért is, hogy ennek, mint az 
olcsó hitel nyújtására hivatott egyik főténye-
zőnek módja és alkalma legyen a nélkülözhe-
tetlen kormánybatósági támogatás módozatainak 
javaslatba hozatalára, oly czélból, hogy a kon-
gresszus a czélszerünek mutatkozó kormány-
hatósági intézkedések életbeléptetésére vonat-
kozólag a magas kormánynál fölemelje  kérő 
szavát. 

Mindezek alapján tisztelettel kérjük a 
tisztelt rendező bizottságot, hogy a Székely 
kongresszusra a hitelügyek tárgyalásához a 
„Magyar földhitelintézetet"  meghívni s ennek 
igazgatóságát az előadói tisztre fölkérni  mél-
tóztassék. 

Udvarhelymegyei gazdasági egylét választ-
mányától. 

Sz.-Udvarhely, 1902. junius hó 15-én. 
Hollaki  Arthur  e. k., 

olnSk 
lllatkj  Miklós  s. k., 

titkár. 

A székelyföldi  miniszteri megbizott 
levele Csikvármegye közönségéhez. 

A röldmivelési miniszter által a székelyföldi 
lakósság helyzetének javítására irányuló akczió 
bevezetése czéljából kinevezett kormánybiztos, Sáli 
dor János marostordamegyei főispán  működésének 
megkezdése előtt következő levelet intézte vár-
megyénk közönségéhez: 

.A magynr kir. földinivelésiigyi  miniszter 
ur hozzám intézett leirata szerint folyó  évi május 
hó I én 4515 eln. szám alatt már értesítette a 
vármegye közönségét, hogy a székelyföldi  földini-
uiivolő lakésság gazdasági felsegélésére  tárczáju 
keretében szervezett állami akczió vezetésével 
engem bízott meţ. Ezzel kapcsolatban van sze-
rencsém a tisztelt kiiziinségnek tudomására hozni, 
hogy ez irányban való működésemet folyó  hó l-ével 
megkezdettem. 

Részemről ugy vagyok meggyőződve, hogy mű-
ködésem, bármily igyekezetet és odaadást is szén 
telek anuak, a székelyföldi  vármegyék hazafias 
közönségének s o vármegyék vezetőinek jó indu-
latú támogatása nélkül Bikeroa nem lehet. 

A mikor tehát a in. kir. földmiveiésügyi 
miniszter úrtól ráin bízott feladatokra  vállalkoz-
tam, abban a reményben leltem ezt, hogy min-
denki, a ki közelről lálja a Székelyföld  földmives 
lakósságának gazdasági bajait — ki szivén viseli H 
székelyföldi  földmives  lakósság sorsát — társul 
fog  csatlakozni a m. kir földmiveiésügyi  miuiszler 
urnák annak gazdasági felBegitéaére  irányuló ak 
cziójához s jóakaratú támogatásával rám nézve is 
megfogja  könnyíteni az akcziőnak czélszerü és 
eredményes vezetését. 

Ebben a reméuyben bizulomuial fordulok 
Caikvárinegye hazafias  közöuségéhez és azzal 
tiszteletteljes kérelemmel, méltóztassék engem, iniut 
az akczió vezetőjét jó indulattal támogatni a reám 
bízott feladatokban  a e támogatással segítségemre 
launi abban, hogy az én szerény működésem ré 
véu is siker kisérje a m. kir. füldmivelésügyi 
miniszter urnák a székelyföldi  állatni akczió kez-
deményezésében éa szervezésében megnyilvánuló 
nomes intenczióit. 

Legközelebb alkalmat fogok  keresni arra, 
hogy a törvényhatóság vezetüiuek megkérdezésé 
vei és szives közreműködésével közvetlenül meg-
ismerhessem Csikvármegye földmiveiő  lakósságá-
nak gazdasági viszonyait s ez alapon előterjesz-
tést tegyek a m. kir. földmiveiésügyi  miniszter 
urnák a felaegités  módjai éa eszközei iránt. Tiszte-
ieltel kérem a tiaztelt közönséget, méltóztassék 
goudoskodni arról, hogy már ez alkalommal se 
nélkülözzem az eredményes működéshez a támoga 
tást s a viszonyok megismeréséhez szükséges út-
baigazítást. 

Fogadja a vármegye tiaztelt közönaége ad 
dig is mély tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Marosvásárhelytt 190*2. junius hó 20. 
Sándor  János. 

Tanonczmunka kiállítással egybe-
kötött évzáró-vizsga. 

Csíkszereda, junius 30. 
A helybeli iparos tanoucz iskolában az év-

záró vizsgák folyó  hó 29-én Péter és Pál nap-
ján folytak  le elég szép számú közönség jelen-
létében. 

A vizsgákon hivatalból vetlek részt: Szabó 
Géza Csikvármegye kir. tanfelügyelője,  Csedő 
István ügyvéd, Dávid Ignácz, Szopos Elek, Lux 
Sándor, mint az iparos tanoacz iskola felügyelő-
bizottságának elnöke, illetőleg tagjai, továbbá a 
városi tanács, mint I. fokú  iparhatóság részéről 
Jakab Ferencz városi tanácsos, végül a helybeli 
ipartestületet a vizsgákon Dóczi János ipartestü-
leti elnök és az elöljáróság több tagja képvi-
selték. 

A vizsga délelőtt fél  kilencz órakor kez-
dődött a harmadik osztályba járó 8 tanulóknak 
megvizsgálásával az olvasásból s az ennek kap-
csán tanított természettanból, kémia- és tekno-
logiából, közgazdaságtanból és üzleti fogalma-
zásból, valamint az ipari számvetésből. 

Délelőlt '/,10 órától fél  12-ig 16 második 
osztályos tannló vizsgáltatott meg az olvasásból 
s ezzel kapcsolatosan a földrajzból,  alkotmány-
tanból és kémiából, valamint az üzleti fogalma-
zásból s végül az ipari számvetésből is. 

Délntán 2 órától i-ig az összes növendékek 
hit és erkölcstanból vizsgáltattak meg. 

Délután 3 órától fél  6 ig az első osztály 
28 növendéke állotta ki a vizsgálatot az olva-
sásból s ezzel kapcsolatosan a földrajzból,  tör-
ténelemből, egészségtanból és nyelvtanból. Az-
ntán megkérdeztettek a növendékek a szám- és 
mértannak az első osztályra tartozó anyagából. 

A vizsga napján az iparos tanonezok kézi-
munkájából kiállítás rendeztetett, melyen a tan-
év végén még iskolába járó 43 iparos tanoncz 
közül részt veti 26 tanoncz (mintegy 60%), kik 
összesen kiállítottak 34 drb munkát, ezekből a 
szabó iparra esett ö drb, az ssztalos iparra 6 
drb, a czipész iparra 4 drb, a csizmadia iparra 
2 drb, a kovács iparra 8 drb, a lakatos iparra 
3 drb, a kerékgyártó iparra 3 drb, a pék- és 
nyerges iparra 1—1 drb. 

A bíráló bizottságban az igazgató veze-
tése és közreműködése mellett részt vettek: Barta 
József,  Borbándi János, Bójte Sándor, Filé Ká-
roly, Hajnód János, László József  és Orbán Ti-
vadar ipartestületi tagok. A munkákat, melyek 
cask számmal és az eltöltött tanoncz idővel vol-

tak jelezve, szakcsoportonként vették birálat alá 
s bebatA megvitatás után 10 tanoncz munkáját 
HISŐ, 13 tanoncz munkáját máaodik és három 
tanoncz munkáját pedig harmadik minőségűnek, 
de mindeniket jutalomra érdemesnek nyilvání-
tották. 

Délután 6 órakor igazgató az osztályfőnö-
kökkel felolvastatta  az érd-msorozatokat, ki-
osztották az értesítőket és a harmadik osztá-
lyosoknak a bizonyítványokat, valamint a ju-
talmakat is-

Jó magaviseletért és szorgalmas tanulásért 
könyvjutalmat nyertek: Anda Péter szabó ta-
noncz, Bordó Béla kereskedő tanoncz, III. osz-
tályos, Málnási József,  Fried Jenő kereskedő, 
Veress Egyed, Petres Károly, iparos tanonezok, 
II. Kánya András kereskedő, Rusznák György, 
Mihály József,  Kelemen Márton, Kosz Imre ipa-
ros tanonezok, első osztályos tanulók. 

Kézi munkáért pénzjutalmat nyertek, még 
pedig 2 korona 60 fillér  első dijat: Anda Péter 
szabó tanoncz (Darvas Bélánál). Nagy Imre czi-
pész tanoncz (Borhátk Andrásnál), Petres Ká-
ról czipész tanoncz (Uorbát Andrásnál), Nagy 
István lakatos tanoncz (László Józsefnél),  GegS 
Sándor czipész tanonc/. (Borbát Andrásnál), Sa-
lamon János csizmadia tanoncz (Barta Józsefnél), 
Kelemen Márton kovács tanonc/. (László Lőrincz-
nél), Dlvid Béla szabó tanoncz (Borbándi Já-
nosnál) Bene Mihály asztalos tanoucz (Filó Ká-
rolynál). 

Második ilij.it 1 korona 60 fillért  nyerlek : 
Csáki András szabó tanoncz (Borbándi Jánosnál), 
Éltes Ferencz szabó tanoncz (Gyarmati Ká-
rolynál), Tamás István czipész tanoacz (Borbál 
Andrásnál), Székely Dénes kerékgyártó tanoncz 
(Pálfl  Sándornál), Kopacz Dénes csizmadia ta-
nonez (Barta Józsefnél),  Székely István aszta-
los tanoncz (Szabó Mihálynál), Gergely Elek ko-
vács tanoncz (László Lőrincznél), Búzás Antal 
kovács tanoncz (Kalamár Albertnél), Antal And-
rás asztalos tanoncz (György Ferencznél), Mi-
hály József  pék tanoncz (Helvig 3. Jánosnál), 
Daradics István asztalos tanoncz (Sulieri Fri-
gyesnél), Czirják Gyula nyerges tanoncz (Bájer 
Ferencznél), Kristő Péter asztalos tanoncz (Filó 
Károlynál). 

Harmadik dijat, azaz 1 koronát nyertek : 
Bálint János asztalos tanoncz (György Ferencz-
nél), Bnsznák György lakatos taaoncz (ifj.  Haj-
nód Jánosnál) és Miklós András lakatos taaoncz 
(Kövér Györgynél). 

Az érdemsorozatok felolvasása  és a jutal-
mak kiosztása után Lakatos Mihály igazgató 
hazafias  buzdító beszédet intézett a növendékek-
hez, vallásosságra, király és törvény tiszteletre, 
hazaszeretetre, szorgalomra és munkásságra buz-
dította őket s az eltávozó iparos és kereskedő 
lanonezokat figyelmeztetve  azon nagy fontos  mun-
kára, mely rájuk mint leendő iparosokra és keres-
kedőkre várakozik, kérte és buzdította, bogy legye-
nek a hazának tevékeny és hasznos polgárai, 
járjanak mindig a kötelesség teljesítés egyenes 
utján, a józan és szorgalmas munkásság igaz-
ösvényén, igy meg fogják  nyerni embertársaik el-
ismerését H mstguk számára is biztosithatják a 
boldogulást és előhaladáat. Ezután köszönetet 
mondott az iparos tanoncziskola felügyelő  bizott-
ságának az iskola ügyeinek lelkes gondozásáért, 
a megjelent vendégeknek a szives érdeklődésért, 
a tanító testület tagjainak az évközben kifejtett 
buzgó munkálkodásért s a tanévet bezárta. 

C*edö István felügyelő  bizotlsági elnök szin-
tén buzdító beszédet intézeti a növendékekhez, 
az ipartestület jelen levő tagjait az iskoláztatás 
körüli kötelességeik szigorú betartására bivla 
fel  s végül a vizsgák eredménye felett  a bizott-
ság nevében elismerésének adván kifejezést,  a 
buzgó tevékenységért köszönetet mondott az igaz-
gatónak és a tantestület tagjainak. 

Bordó Béla harmadik osztályos tanuló a 
maga és társai nevében talpraesett bucsu be-
szédet intézett a tanító testülethez s ezzel a 
záró ünnepély is véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Változások a lelkészi karban. Az 

erdélyi püspök Miklós  István  csik-DMdsrasi 
plébánost Csik-Szentmártonba, hova a hívek a 
közelebbről történt második választás alkalmával 
első helyre választották meg, plébánossá ne-
vezte ki, Balló  János  gyergyö-csomafalvi  plé-
bánost hasonló minőségben Csík - Madarasra, 
Török  Ferencz  csíkszeredai lelkészt Gyergyó-
Csomafalvára,  Szigeti  Qjula maros-ilyei lel-
készt pedig Csíkszeredába helyezte át. Az er-
délyi püspök két ntóbbi intézkedését, mint olyant, 
melylyel a csíkszeredai egyházközségben már 
hosszabb idő óta megzavart békét helyreállítani 
törekszik, megelégedéssel fogadjak. 

— Apáti benedlkoaió. Majláth Gusz-
táv gróf,  erdélyi püspök Imecs  Fülöp  Jákó 
éneklő kanonokat Gyulafehérváron  a püspöki 
kápolnában junins hó 18 án apáttá avatta. Imecs 
Fülöp Jákó ezen njabb kitüntetéséhez a leg-
őszintébb szívvel szerencsét kívánunk. 

— Uj anyakönyv vesetök. A belügy-
miniszter a gyergyó-szentmiklósi anyakönyvi 
kerületbe a Csergő Gyula halálával megüre-
sedett anyakönyvvezetői állásra Puskás Adolf 
községi jegyzőt évi 200 korona és a csik-
szentmikiósi anyakönyvi kerületbe Bene János 
helyettes jegyzőt évi 160 korona tiszteletdíjjal 
anyakönyvvezetókké nevezte ki teljes hatás-
körrel. 



Julius a. G B I K I L A P O K 27. asim. 

— G y á n r o v a t Id. Tiltscher Ede, Ügy-
véd, volt cs. és kir. hadnagy, életének 75-ik, 
özvegységének 6-ik évében, folyó  évi jnnius 
hó 25-én délután 5'/, órakor Gyergyó-Szent-
Miklóson hosszas szenvedés s a halotti szent-
ségek ájtatos felvétele  után, tevékeny életét 
bevégezte, halhatatlan lelke az úrhoz költözött. 
Temetése folyó  évi junius 27-én délelőtt 10 
órakor történt óriási részvét mellett. A megbol-
dogultat Tiltscher Berta, dr. Tiltscher Ede, dr. 
Tiltscher Jenó, Tiltscher Izabella, Tiltscher 
(îyula, mint gyermekei, Lázár Menyhért orsz. 
képvisejö, dr. Veress Sándor, csikvármegyei 
főorvos  mint vejei, Miklósy Irén, Melik Klza, 
mint menyei gyászolják. 

— Dr. Peijéssy Mihály kir. törvényszékünk 
jeles és népszerű elnökét súlyos gyász érte. 
Édes anyja rtzv. Perjéssy Lajosáé szül. Simon 
Mária  66 éves korában f.  év junius hó 28-án 
Rimaszombatban meghalt. Dr. Perjéssy Mihály 
elnök fogadja  ezen uton is mély és őszinte 
részvétünk kifejezését  A haláleset alkalmából 
a család a következő gyászjelentést adta ki: 
Peijéssy Lajos fóreáliskolai  tanár és neje szül. 
Bárányi Aranka; Perjéssy László kereskedelmi 
és polgári iskolai igazgató és neje szUI. Moli-
tórisz Etelka és gyermekei: László, Alice és Irén; 
Dr. Perjéssy Mihály kir. törvénszéki elnök és 
neje szül. Köller Janka, a nagyszámú rokonság 
nevében is megszomorodott bánatos szívvel 
jelentjük édes, jó, felejthetetlen,  önfeláldozó 
anyánk, anyósunk, illetve] nagyanyánk özvegy 
Perjéssy Lajosné szül. Simon Máriának  élete 
üö-ik évében 1902. év junius 28-án délután 
'/>4 órakor történt gyászos elhunytát. Kedves 
halottunk bilit tetemeit folyó  hó 30-án délután 
4 órakor fogjuk  Szijjártó-utczai saját házából 
az ev. ref.  vallás szertartása szerint a rima-
szombati sírkertbe örök nyugalomra helyezni. 
Kesergő szívvel veszünk bucsut a mi szeret-
liinktól, a ki gyermekeinek áldozta életének 
minden perczét. Rimaszombat, 1902. év junius 
hó 28-án. Legyen áldott emléke I — Nyugodjék 
csendesen) 

— Szentgyakorlatok Csik-Somlyón. 
Az erdélyi püspök intézkedése folytán  folyó  évi 
julius bó 7-én papi, julius hó 15-én pedig tanitói 
szeutgyakorlatok fognak  tartatni. A mint érte-
sültünk a szentgyakorlatokban való részvételre 
ngy a papi, mint a tanítói karból igen sokan 
jelentkeztek. 

— Előléptetés. A király az igazságügy-
miniszter előterjesztésére Jerzsák János csík-
szeredai kir. törvényszéki bírót a VII. fizetési 
osztályba sorozott törvényszéki bíróvá nevezte 
ki. Gratulálunk. 

— Aa érettségi vizsgák a csik-somlyói 
főgimnáziumban  junius hó 26., 27. és 28 nap-
ján tartottak meg Kuncz Elek tankerületi fő 
igazgató, mint kormánybiztos cs Mikó Bálint 
főispán,  világi gondnok és státus képviselő je-
lenlétében. Tekintettel a maturánsok nagy szá-
mára a vizsgálat eredménye elég kedvezőnek 
mondható. A 8-ik osztálynak a lefolyt  tanévben 
ugyanis 34 rendes hallgatója volt. Ezeken kí-
vül érettségi vizsgára jelenkezett még három 
tanuló, kiket a mult évben egy évre vissza 
utasítottak. A 34 tanuló közül az osztályvizsgá-
latoknál vissza helyeztetett két tanuló, írásbeli 
vizsgálatra bocsáttatott 32, ezen vizsga követel-
ményeinek megfelelt  29, szóbeli vizsgát állott 
tehát 29 tanuló, kik közül érettnek nyilvánítta-
tott 25, még pedig jelesen 1, jól 9 és egysze-
rűen 15, három hóra vissza utasíttatott 4. Ezek 
szerint a 34 tanuló közül csak ötnek kell osz-
tályt ismételni. 

— A nyári szünidő. Junius hó végével 
bezárult az 1901/2. iskolai tanév s két havi 
pihenőre tért haza a tanuló ifjúság,  hogy majd 
ujult erővel folytassa  a félbeszakított  tanulmá-
nyokat. A csik-somlyói főgimnáziumban  hálaadó 
isteni tisztelet után vasárnap délelőtt 10—12 
óra között történt meg a bizonyítványok kiosz-
tása, mely alkalomból Pál Gábor igazgató szép 
beszéddel rekesztette be a tanévet s intézett 
buzdító felhívást  a jövőt illetőleg a tanuló ifjú-
sághoz, kik közUl többen keserű csalódással és 
érthető aggodalommal hagyták ott az iskola 
falait.  A tanulók előmeneteléről tanúskodó ér-
tesítő szerint a gimnázium 8 osztályában 346 
tanuló hallgatta az előadásokat és állott vizs-
gát, kik közű! minden tantárgyból jeles előme-
netelt tanúsított 11, legalább jó előmenetelt 60, 
elégséges előmenetelt 174, egyes tantárgyak-
ból elégtelen volt 66, két tantárgyból 9, több 
tantárgyból 16, tehát elégtelen osztályzatot 
nyert az összesnek csaknem negyedrésze a mi 
azonban javító vizsgával nagyrészt reparál-
ható lesz. 

— Kiránduló fiatalság.  A csik-somlyói 
tanuló ifjúság  kiránduló egyesülete által a le-
folyt  tanévre tervezett kirándulás csak most 
lett foganatba  vehető a Bzorgalmi idő lejártá-
val azon 600 korona Begély összegből, melyet 
a vármegye magán jövedelméből az egyesü-
letnek juttatott. Az erre jelentkezett és kivá-
lasztott ifjúságnak  mintegy 23 tagja hétfőn 
délután indult el az egy órás vonattal a sze-
redai vasút állomásról a magyar tengerpartra. 
Fiúméba tervezett útjára, Csató János, Jakab 
Antal, Balló István és Herberger Béla tanárok 
vezetése alatt. A szülök közül többen gyer-
mekeiket, a nős tanárokat nejeik és hozzá 
tartozóik kisérték ki az állomásra, hol nagy 
kiváncsi tömeg verődött össze s érzékeny bu-
csuzások történtek. Az induló fluk  valamennyi-
jének arczán az öröm kinyomata látszott meg, 

hogy oly vidékek szemtanúi lehetnek, melyek 
előttük oddig csak geográfiái  fogalmak  vol-
tak. A vonat füttyentésével  valamennyien rá-
gyújtottak az .Árpád apánk ne féltsd  ősi nem-
zeted* czimü hazafias  dalra. Nem kételkedünk, 
hogy a székely ifjakat  mindenütt, a hol kiszál-
lanak magyaros vendégszeretettel fogják  fo-
gadni és erre kérünk is mindenkit. 

— Nemesi előnévhasználat megerő-
sítése. O Felsége a Király a közelebbi időben 
nősült Endes Antal csendőr főhadnagy,  valamint 
törvényes utódai részére régi magyar nemes-
ségük épségben tartása mellett a „esik-szent-
simoni* elónevet kegyelemből megerősítette. 

— Péter és Fal napja. A két nagy 
apostol-vértanú, melyet a katholikus világ éven-
kint junius hó 29-én szokott megünnepelni va-
sárnap ragyogó napfényes  idővel telt le. A két 
apostolnak, mint választott védőszentnek em-
lékét némely katholikus egyház községben kü-
lön búcsúval is szokták megülni. Ilyen bú-
csúk tartattak a csik-somlyói Szent Péterről 
nevezett, a madarasi és csomafalvi  egyház-
megyékben. Igen népes volt a Szent Péter 
egyházmegyei buesu, melyen az ünnepélyes 
szent-misét Pál Kapisztrán János Szent-Ferenez-
rendi zárdafőnök  végezte nagy segédlettel, al-
kalmi remek ünnepi beszédet pedig Kuzakas 
Gáspár somlyói főgimnáziumi  pap-tanár inté-
zett a nagy számú hallgatósághoz, mely külö-
nös tetszésben részesült. Mise után fényes  ebéd 
volt az egyházmegye derék plébánosa Ivassay 
Lajos vendégszerető házánál, a melyen egy 
»ár kivételével a somlyói kettős tanintézet ta-
nárai, a zárda tagjai s más tisztelói és barátai 
vettek részt s vidám hangulatban folyt  a tár-
salgás ebéd után is egész nap lementéig szé-
pen gondozott udvarházi kertjének árnyas 
fái  alatt. 

— A vásárjog és vásárrendtartás 
ról, melyet Csóka József  kereskedelemügyi 
miniszteri osztály tanácsos szerkesztett, egy 
hasznos füzet  jelent meg 84 oldalra terjedöleg, 
mely magában foglalja  mindazon tudni valókat, 
melyek a vásárrendtartás körében előfordulnak 
s a melyekre minden vásártartó város és köz-
ségnek, valamint a vásárjog engedélyezéseért 
folyamodóknak  szüksége van. A füzet,  mely-
nek ára 1 korona, Budapesten az Ádám Fe-
rencz könyvkereskedésében kapható s azt a 
kereskedelmi miniszter a törvényhatóságok 
utján az érdekeltek figyelmébe  ajánlotta. 

— Tanitók és tanitónők tömeges 
választása. Budapest főváros  tanácsa a mult 
héten 59 tanítói és (>2 tanítónői állomást töl-
tött be egyszerre választás utján. A megvá-
lasztott tanitók között van Augusztin Imre is, 
ki néhány éven át a csik-somlyói tanitóképez-
dében tanárkodott. 

— Magyar föld  Amerikában. Ame-
rikában élő hazánkfiai  az újvilág legnagyobb 
magyar telepén Clevelándban, melyet ma már 
általánosan Kis-Magyarországnak neveznek, 
szobrot állit Kossuth Lajosnak s azt ez évi 
szeptember 28-án fogja  leleplezni, megünne-
pelvén egyúttal Kossuth születésének századik 
és amerikai utjának öO ik évfordulóját.  A szob-
rot debreczeni Tóth András szobros/, készí-
tette s hogy uz a szobor Amerikában is a 
szószoros értelmében Magyar föltlön  álljon, a 
Clevelándi szobor bizottság Magyarország min-
den törvényhatóságát a vármegyék történeti 
nevezetességű helyeiről Tóth András közvetí-
tésével egy-egy zsákocska föld  megküldésére 
kérte fel,  mit valamennyi vármegye készség-
gel bocsát rendelkezésre. 

— Vizbefult  nő. Gyergyó-Békás köz-
ség területén az ott elfolyó  hasonnevű patak 
medrében a napokban egy női hulla találtatott. 
A megejtett szemle alapján konstatálva lett, 
hogy a vizbefult  odavaló Czepes Florea 41 
éves nő a ki Czepes Józsi Jánossal huzamosabb 
ideig vadházasságban élt. A vizbefulás  körül-
ményei megállapíthatók nem voltak s nein de-
rült ki az sem, hogy a halált külerőszak és 
bűnös cselekedet idézte volna elé. 

— Szókely-estóly. Az Erdélyi Kárpát-
Egyesület székesfővárosi  osztálya junius hé 30-án 
Budapesten este 6 órakor a tudomány-egyetem 
ásványtani intézetének előadótermében (VIII. 
MnzeninkOrnt 6. sz. földszint)  székely-estélyt 
rendezett a követzező tárgysorozattal: 1. Hankó 
Vilmos dr.: „Székely tündérország fürdői  és 
csodakutjai" színes, vetített képekkel. 2. Wladár 
Jizaefné  dr.-né, Szalkay Izabella úrhölgy: „G9r-
gényvidéki magyar és román népdalok". 3. Gőzsy 
Géza: gCsikmegyei nóták*. Az estély lefolyásá-
ról lapank következő számában részletes tudó-
sítást fognnk  bozni. 

— Útjavítás. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara tudatja, hogy a brassó-, 
Csíkszereda—ó-topliczai állami közút 105—106 
kmt. szakaszán lévő 113. sz. hídnak helyre 
állítása 2659 kor. 79 fillér  összeg' erejéig, a 
hejjásfalva—gyimesí  állami közút 101—137. 
kmt. szakaszán lévő 50. és 124. sz. műtárgyak 
helyre állítása 2923 kor. ösBzeg erejéig és a 
brassó—Csíkszereda—topliczai állami 163—169. 
kmt. szakaszán a 188—195, 196. számú mű-
tárgyak építése 8373 korona 02 fillér  összeg 
erejéig engedmény estetvén ezen munkálatok 
kiviteléuek biztosítása czéljából az 1902. évi 
julius hó 7-ik napjának d. e. 10 órájára a csík-
megyei államépítészeti hivatal helyiségében 
zárt ajánlati verseny tárgyalás tartatik. 

— Faragott bátorok. Olvasóink szives 
figyelmét  e helyről is felhívjuk  Scbnlleri Frigyes 

helybeli törekvő asztalos mesternek a Nyilttérben 
közreadott közleményére. 

A budapesti általános óvadék bank rész-
vénytársaság megbízásiból Hajnal Henrik Ügyvéd-
jelölt, nevezett társaság tisztviselője városunkban 
(Csillog szálloda 1 sz.) tartózkodik es készséggel ad 
az intézet ügyfelének,  valamint az érdeklődőknek fel-
világosítást. 

— Élelmiszerek biztosítása. A nagy-
szebeni 12. hadtestparancsnokság cs. és kir. 
hadbiztossága a nagyszebeni, brassói, gyula-
fehérvári  és kolozsvári államásokon elhelyezett 
csapatok kenyér, zab, széna, szalma és tűzifa 
szükségletét f.  évi julius 9—15-ig tartó időben 
árlejtés utján biztosítja. 

— A Klotild egylet kiállítása. A 
budapesti klotild egylet saját, jótékony alapja 
gyarapítására 1903. márezius—április havában 
Builapesten általános kiállítást rendez. 

— Eladás vétel és bérlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskeJe-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
kiúskézeu forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Fflfcilágasitást  nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Kökk-Sgilárd-utcza 27. szám. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe 1 Az Országos Pályázati Közlöny a szál-
lításokra, építkezésekre kürt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rükk-Szilárd-utcza 27. szám. 

Felhívás  előfizetésre. 
A „CSÍKI  LAPOK-  már éppen 

13 és  '/*  éve  munkálkodik  városunk-
nak és  vármegyénknek  előlialadásán, 
13 és  '/a  éve  teljesít  önzetlen  és  hazafias 
szolgálatot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A ,Csiki  Lapok", a mióta  politikai 
Inppá  lett,  folyton  és  kitartóan  a sza-
badelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban síkra  szállott  bárkitől 
származott,  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk,  óvakodunk  minden  nagy 
liangu  frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  bogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  szíveskedjenek. 

- liliiflxctcnt  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

Kijéxx  érre X  korínul  (4  frt). 
Félérre  . 4 korona  (ti  frt). 
Xef/uwlérre  ~ korona  (lfrt). 
Külföldre  Ifi  korona  (dfrt). 
Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 

felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  összegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „VSIKI  LAPOK" 
.YC I'k-f.szt'ist'w  ét k'imiiifliciitilfit. 

N Y I L I T É B.*} 
Nyilttér. 

Felhivom a nagyérdemű közönség szives 
figyelmet  egy teljes háló szoba és egy teljes ebédlő 
berendezést képező száraz és igen jó anyagból 
készített faragott  bútoraimra, melyeknek minden 
részlete, valamint a faragás  is az én terveim 
szerint, az én műhelyemben készült. 

Botoraim kiállítás csiu, izlés és tartósság 
tekintetében bármely nagy városban avagy a 
külfölden  készült e szakmabeli árakkal kiállják 
a versenyt s a mellett rendkívül jutányos árnak. 

Mindezekről a bntorok megtekintése által 
meggyőződést lehet szerezni. 

A bntorok folyé  hé 15-ig Csütörtök ntezá-
ban a Szopos József  nr házában bárki által is 
megtekinthetők. 

Midőn szolgálataimat e tekintetben felaján-
lom, kérem a nagyérdemű közönség szives párt-
fogását. 

Csíkszeredán, 1903. jnlins hó 2-án. 
Mély tisztelettel 

Sehulleri  Frigyes, 
asztalos mester. 

*) Az e rovatban kAzlöttokért a/ aláíró felelős. 
Szcrk. 

Lap tulajdonos: 
GYŰRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

487. vh. szám. [204] 1—1 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 18BI. évi 

LX. t.-cz. 108. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 3478. sz. végz se következtében Dr. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai taka-
rékpénztár javára Ambrus János és társai csik-
szentmiklósi lakások ellen 160 korona s jár. 
erejéig 1902. évi májna hő 9-én foganatosított 

kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalalt 
és 796 korona 20 fillérre  becsült következő in-
góságok n. m. Ambro* Balázsnál tehenek, juhok, 
bárányok és sertés, Erösa Ignáez felsőnél  tehe-
nek, szekerek, deszka, borjú nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bit óság 1902. évi V. 561/3. sz. végzése folytán 
160 korona tőkekövetelés, ennek 1902. évi ja-
noár hó 17-ik napjától járó 6«/o kamatai, eddig 
összesen 75 korona 65 fillérben  bíróilag már m^-
állapitott költségek erejéig végrehajtást szenve-
dők lakásán Csik-Szeutmikióaon leendő eszköz-
lésére 1902. évi Julius M 7-ik napjának dóhlial 
4 Arája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
azérintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  melleit, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfogialtatalták  a azokra kielé-
gítési jogot nyettek volna, ezen árverés as 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §* értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1908. évi junius hő 
11 -ik napján. Ábrahám Karton, 

kir. bír. végrehajtó. 

503—1902. [803] 1—1 
vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszik 1901. 
évi 5938. számú végzése következtében Dr. Fe-
jér Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai 
takarékpénztár javára Hamburg Antal és társai 
caikgyimesi lakósok ellen 260 korona a jár. ere-
jéig 1901. deczember hő 23-án foganatosított 
biztosítási végrehajtás utján le foglalt  és 1539 
koronára becsült következő ingóságok n. m. 
Hamburg Arnoldnál biliárd asztal és vendéglői 
berendezés, Sárosy Károlynál sertések és csikók 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1901. évi V. 583/7. sz. végzése folytán 
260 korona tőkekövetelés, ennek 1901. január 
bó 8-ik napjától járó 6%> kamatai, eddig össze-
sen 64 korona 76 fillérben  bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig végrehajtást szenvedők 
lakásán Hamburg Arnoldnál 1902. évi julius bó 
8-ik napjának délelőtti 8 érája Gyimes-Középlokou 
utóbbinál ugyan sz nap délután 4 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 
108. §-a értélmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielégí-
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 180. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1908. évi junius hó 
9-ik napján. Ábrahám Márton 

kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 1363/190Í tlkvi. [808] 1—1 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Péter Bene 
Ferencz végrehajtatónak, Bocskor Antal végre-
hajtást szenvedő elleni 66 korona 58 fillér  tőke-
követelés és járulékai iránti ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék, a csik-szentmártoui kir. 
járásbíróság területén lévő Kászon-Altíz község 
határán fekvő,  a kászon-al- és feltizi  389. as. 
tjkvben foglalt  s a Bocskor Imre, Bocskor Antal 
ée Bocskor József  tnlajeonát képező A f  3286., 
333511. hrsz. ingatlanra 29 korona, as odavaló 
3166. sz. tjkvben foglalt  s a Bocskor Antal tu-
lajdonát képező A f  1717. hrsz. ingatlanra 8 
korona, a 4336. hrsz. ingatlanra 13 korona, az 
5053. hrsz. ingatlanra 10 korona, a 6983. hrsz. 
ingatlanra 50 korona, a 8346/1. hrsz. ingatlanra 
20 kor., továbbá az odavaló 3188. ss. tjkvben 
foglalt  a a Bocskor Antal és Bocskor József  ta-
lajdonát képező A f  502. hrsz. ingatlanra 880 
korona, az 6509. hrsz. ingatlanra 61 korona, 
az 6730/8. hrsz. ingatlanra 19 korona, a 9918. 
hrsz. ingatlanra 33 korona, á 11707. hrsz. in-
gatlanra 83 korosa, a 13309. hrsz. ingatlanra 
31 korona ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1902. évi aufuaztn  hé tt-k 
napján délelőtt 9 órakor Kászon-Altiz község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól ia eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagyis nyolczvanhá-
rom korona 90 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 igszságügymínissteri rendelet 8 g-ábán 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t-«s. 170. 
§ a értelmében s bánatpénznek a bíróságnál 
elölt ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. -

A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
Caik-Szentm ártón, 1902. február  hó 80-áa. 

Dr. S n b ó , kir. albirt. 



Jnlius 2. C S Í K I L A P O K -v. 27. siám. 

Sz. 1202—1902. 
k. i. 

Pályázati hidetmény. 
Csikvármegye alispánjának 7578—1902. 

ai. sz. alatt kelt rendelete alapján Csíkszereda 
rendezett tanácsú városban lemondás folytán 
Üresedésbe jött polgármesteri állásra ezennel 
pályázatot hirdatek. 

A jelzett állással 2000 kor. törzsfizetés 
és 400 kor. lakbér illetmény élvezete jár. 

Törvényszerűen felszerelt  pályázati kéré-
sek f.  évi jállna hó 20-ig alulírott polgár-
mesterhez adandók. A késóbb beérkezett kéré-
sek figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszereda, 1902. jáuius 23-án. 
Kovács János, 

(aOO| 2 S polpíri.iester helyettes. 
Szám. 5858/1902. 

ilkvi. 
[20«] l - l 

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

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, h'igy Dr. U"cs-
kiir Béla megyei tiszt Ittgyész, csíkszeredai laké* 
végrebajtalónak, Csik-Szentmiklós község végre-
hajtást szenvedő elleni 92.000 korona tőkekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási lieyé 'Hi 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén léve, 
Csikszépviz határán fekvő  és a szépvizi 2698. 
sz. tjkvben A f  1. rendsz. 3851. hisz. alatti 
erdőre 30 korona, 2. rendsz. 4793/2. 4798/1. 
hrsz. legelőre 205 korona és a szépvizi 2700. 
sz. tjkvben A f  1 rendsz. 3918.. 3919. hrsz. a. 
erdőre és legelőre 1042. korona, 2. rendsz. 3920. 
3921., 3022., 3924 4. 3925. brsz. erdőre és le-
gelőre 400 korona, és a csikszentmiklós község 
határán fekvő  és szentmiklósi 536. sz. tjkvben 
A f  9. rendsz. 2003., 2008., 2042., 2193., 2201. 
brsz. ingatlanra 941 korona kikiáltási árban az 
árverést elendelte és bogy a fennebb  körülirt 
ingatlanok az 1902. évi augusztus hó 9-ik nap 
ján délelőtt 9 órakor Csik-Szépviz község házá-
nál és délntán 2 órakor Csik-Szentmiklós község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni tognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árlolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri 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 junins bó 2-án. 
Gecző Béla, 
kir. trvszéki biró. 

A csík-mindszenti—hoszszuaszói 

haszonbérbe adatik. Csik-Várdot-
falva,  1902. 

PETRES ANDRÁS. 

Szám 568/903. [206] l - l 
végreh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, lingy a csíkszeredai kir. tör 
ténvszékn?k 1901. évi »302. p. »z. végzése folytán 
ifj.  Molnár Jó/sef  ügyvéd tőmeggondnok által kép-
viselt BaktsiOáspárvolt csíkszeredai Iskós vagyon 
bukott elleni csődügyében elrendelt csödMi végre-
hajtás folytán  alperestől li foglalt  és 3275 korúim 
6 filléi  re becsült ingóságokra a csíkszeredai kir: 
törvényszék 1902. évi 4520. p. sz. végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, annak az alap és 
felülfoglaltatók  követelése erejéig is, a mennyiben 
Hzok kielégítési jog»t nyertek volna, C->iksze:«-
dában, Myt. Csik-Tiploczán kend.i megtartása 
határidőül 1902. «vi julius hé 18-lk és köv-t 
kező napjainak délelétt 8 érája kitüzetik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt,  illetve leltározott ingék és 
pedig házi bútoruk lételenkint, esetleg darabon-
ként is a legtöbbet ígérőnek készpénz li/.etés mel-
let t, szükségesei én becsárun alu' is el fognak  ailatq^ 

Felhívatnak mindazok, kik az elárver*. 
zendü ingóságok vételárából a vég: eliajtató kft 
vetélését megelőző kielégítésbe/ jogul tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  k»rát>l>Hii esz-
közöltetett. volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tiinik. Imgy elsőbbségi jelen 
lést-ikel az Árverés megkezdéséig alnüil kiknl 
dötlnél írásban l eadni, vagy pedig szóval bej-len 
leni el ne mulaszszák. inert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognxk  utaltatni. 

Csíkszereda, 1902. junius hó 28-ik napján. 
Keresztes Oynla, 

kir. bír. végrehajtó 

Budapest 1900. Állami érem. 

Az állat-praeparatmnot telim molymentBset. 
Állatok minden fajainak  kittmésére vállalkozik 

KATONA MIHÁLY 
nyilv. állatpraeparáló éa tansserkészltó intézete 

BUDAFEST, József  körút 13. 
Kiiiliísök és niuiliiruk ! r nncs/rt h fu1  n n lepujubb 
módszerrel (motlellirozássnl) kés/iltetuck: szebben 
jobbuu, olcsóblmn, mint bármely linsonló i111iv.ctlicn. 

Az állatok kitömése nagyság szerint kerül: 
EMLŐSÖK: MADARAK: 

l'intyuitgyftÁcu - 4VH0 —I frt 
Galamb 
Krdel bagoly — 
Nagy íuhuly ll'bu) 
Sas (nagyi — — 
Ki'üHyb 12 

— »i su--1 frt Mdivi-l *. 2 . 
Myiwt . 5 . 
fttka  . 11 . 
VadditfanúlVJ  — ift-iu  . 
8zarv.tiifi.-J  — 35 -40 . 
Öiked fajdkakas  dUrgfi  lu-iyietbon ágon fnld  iaiUI — 
Nyír . . . erdő reosletul uiánzú Alv. 7 . 
Hikt-líajd fej  é* farok  fa  rn írott tahiét tán — — — 6 . 

ŷir . . . . ,, — — — 4 , 
A/ intézetben készülnek mindenféle  vadá-

ssati tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csopor-
tok. függő  vatlnk, emlős fejek:  művészileg faragott 
tablettából!, mint szobadíszek, madarak, mint fal-
diszek, emlösbőrök tcjiiolieknck teriDés/.cthüeu 
utánzóit fejekkel.  Ős, ssarvas, agancsok inon-
dirozásu tublettákra, levetett ugancsok koponya* 
utánzatokra helyezése és minden egyéb praeparatori 
munkák művészi és goudos kivitele jutányosán 
számíttatik. 

As intését kitömési osélra frissen  lött 
ritkább állatokat minden időben vásárol: sus-
íujokut, fujdkakusokut.  uhu és túzokokat Medvét 
és medve-bocsot, liiu/.l, vuilmucskát, vidrát, farkust. 
£ fújok  élve is szállíthatók, a legmagasuub árakkal 
lesznek K/.elve. | U H | 

K Elvem kevés haszon, nagy forgalom! 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy 

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

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

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

[304] i7-.r>2 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

OOQ 
Elvem kevés hasion, nagy forgalom  I 

n 

F e r e n c z pálinka 
(SÓSBORSZESZ) l >l 25—50 

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,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  ós kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
fiiszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általábau ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
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A legjobb és szolidabb tűz és betörés ellen biztos 

"I^T-STE 
kaphatók, melyek sí Ország erdélyi részeiben egyedüli vasszekrénygyárban készültek. 
Továbbá VASSZEKRÉNYEK, községek, templomok és anyakönyvvezetők számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
[l<i8] 1-6 Teljes tisztelettel 

MOESZ GUSZTÁV, vauzekrny gyám NAGY SZEBEN. 
Csikvármegye vezériigynöksége Györgyjakab Márton utódánál, Csíkszeredában. 

Magyarnak Pécs, németnek Bécsi 

é l s s z e r e ' 7 ' á j o e . ó r á s é s l á t s z e r é s z 
—!-—y* P É C S . *+ 

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

tárgyak, órák és mindeu e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanes 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Valúdl clOet nAI revont. 

óm frt  6.— 
l*Kyiini'S doplH fedcllul 

frt  8— 
Vftlúdi  14 knr. imny nűl 

rcm. óni frt  14,— 
lTRyK0ex  dupln fcdulle] 

frt  18.BO 

t 

Valódi esâst pánosél óralánosok 
m. kir. fémjelsésseL 

15 gramm súlyban 
20 (?ramm súlyban 
80 craoin eulyban 
40 jrramm ouljbao 
50 iframm  «ai ban 

frt  l.âu 
frt  l.âu 
frt  2.20 
frt  2.60 
frt  8.25 

60 pramm solyban 
70 gramm súlyban 
80 gramm súlyban 

100 gramm aulyban 
lóO gramm súlyban 

Valódi 14 kar. arany láncsok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm súlyban 
25 gramm aalybaa 
30 gramm eulyban 

frt  24 — 
frt  30.— 
frt  57 — 

40 gramm súlyban 
50 gramm solybao 
60 gramm aulyban 

14 kar. «rin; pecdéigyOrfl 
frt  6.H0 

UJ aranyból G kar. frt  8 50 
Uouhle arany frt  1.60 
Mértáklll eli-gcodO egy 

papirsaallag. 
dupla fvdvllul  H frt.  — l'gyanvi erösebb 9 frt.  — Ugyanéi arany tfieg.  12 frt.  — Tula csDet ankre-remon. dnpla fedéllel  12 frt. 

Valódi 14 kar. arany ankre.rcmontolr óra 24 frt.  — Dupla fedéllel  85 frt. 
Nagy képes árjegysék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

köves lógók nélkül mérve. 
y.ijtj  'J.'i  f/ni  minős  nniui/fiín  vího:  *'*jy  /•» IJI'H  mmos 

korm fiif/ffr/t'k  t'i'cc  i7.sxcr.fr/»  40 ffilliliiil  uóhltu  3-i fti 
:>» krajczárba  brill.  [1-K>] 7-80 

Valódi e»üil rem. óra 
Dopla fedéllel 
Valódi eiBat nokre-rpm. 

Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára dúsan berendezett raktárát , 
minden nemU és fajtájú  fa-  és 

érez utánzatu koporsóit, légmentes és elzárható 

ÉRCZ KOPORSÓIT 
Nagy választék sirkoszornkban és szalagokban, szóval mindennemű 

ozikkekben, mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tndomására kívánom hozni a n. é. közönségnek, hogy miután a 

legelső gyárakkal -léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe 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 gyászkoosim van 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély díjért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozást, díszítést is a legjntányosabban számítom. 
Segédkezem a hallá szükséges elhelyezésében is. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

[i«j i-n» Filó Károly. 
Nyomatott Csik-Sseredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdái,v< inrvj 




