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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

A c s i k s z e n t m á r t o n i képviselő-
választás. 

Dr. Györfly  Gyula a csikazentraártoni ke 
rület íddkOzben lemondott képviselője a hétfőn 
lezajlóit nj képviselőválasztás alkalmával a mii 
kívánt, megkapta. Választóihoz apellált, hogy 
ezek ítéljenek fölötte,  azon vádak miait, melyek 
az 8 egyéni és politikai integritását akarták 
megingatni és sárral befertő'.ni,  a ez az appel-
láta oly igazságos fóromra  talált, melynek íté-
lete csak lesújtó és taonlaágos lehet azokra 
nézve, kik az ő megsemmisítésére Ifirekedtek. 

Ez az ítélet ann.il felemelőbb  és annál 
jellemzőbb, mert azt meghozta nemcsak a vá-
lasztó kerület polgárainak vagyonosabb és értel-
mesebb része, banem vele egy fitt  az intelligens 
kOzOnség minden politikai nézetkülönbség nél-
kül és a választás tisztaságának oly tapintatos 
megSrzésével, a melyben elfogult9ág  nélkül a po-
litikai ellenpárt korifeusai  sem találhatnak gáu-
csolni valót, ba csak magokat nem akarják 
befeketíteni. 

És itt nem hallgatják el az ellenzék által 
világgá kürtOlt azon lendenczióiós és bazng hí-
reszteléseket, melyek már a választások előtt né-
mely lapban napvilágot látlak, hogy t. i. nevezete-
sen Láiáilalván szabadelvflpárti  választok em-
berfejeket  vertek be a házakat gyújtottak fel 
slb. Nemcsak ilyenek sehol nem történtek, ha-
nem még hajaszála sem gOrbült meg egy válasz-
tónak sem, és sem a felvonnlás,  sem a válasz-
tás ideje alatt nem találkoztunk egyik párt ré-
szérOl sem az izgalomnak nly fokával,  mely tet-
leges bántalmazás! szándékra még csak követ-
keztetni is engedett volna, le számítva egyet-
len esetet, midőn a kászoni szabadelvüpárti vá-
lasztók hosszú kocsisora bevonult, s a mely 
alkalommal az ellenzéki tómeg kOrül egyik ol-
dalról valaki egy küvet s egy másik egy botot 
dobott a kocsiba, de sem a kocsisnak, kit a kö 
ért, sem az azon ülő csendőrnek, kit a bot ta-
lált sérelme nem esett; a tettest pedig a tömeg 
közölt nem sikerűit kipuhatolni. 

Ismételjük : a szabadelvüpárti választók, 
különösen gyfizelmük  tudatában, méltóságtelje-
sen és az izgalom legkisebb jele nélkül viselték 
magnkat mind végig, s maga az ellenzéki tő 
meg is csak akkor szisszent fel  és vált mind-
annyiszor lármássá, valahányszor a szabadelvű-
párti táborban a szentkirályi és csekefalvi  egye-
sült népzenekar az 0 fúvós  hangszereivel 

rágyújtott nótáira s e kOzben a szabadelvflpárti 
választók mindannyiszor OyOrffy  QyuUt lelke-
seo megéljenezték. 

De tanulságos volt ez a választás külö-
nOsen a néppártra nézve, melyet az eddig szen-
vedett kétszeri kudarcz sem volt képes meg-
győzni arról, hogy Csikmegyében a párt elvei-
nek nincs oly talaja, melyre építhetne, s hisszük, 
hogy ez njabbi nagy kndarcz a jövőre név.ve 
enn^k a pártnak haszontalan ábrándozásait 
végképpen elfogja  oszlatni. 

Egyebekben a választás lefolyását  a kö-
vetkezőkben ismertethetjük. 

A szavazatszedő bizottságok a következő-
kép alakultak meg: 

Az első szavazat szedő bizottság elnöke ilr. 
Bocskor Béla választási elnök, helyettes elnök: 
András  Lajos, jegyző: Tompos  János, helyet-
les jegyzők: I,őrincz  János, itj. Bocskor 
Béla. 

A második szavazatszedő bizottság elnOke 
Szánthó  József  küldöttség! elnök, helyettes el-
nök : Csiszár  Miklós dr. Jegyző: Pálty  András 
helyettes jegyzők : Szaniszló  Kálmán, Puskás 
Lajos. 

Bizalmi férfiak  : GyOrSy Gyula részéről az 
első bizottságnál: Dr. Fejér  Antal oraz. kép 
viselő, Oyörffy  Sándor, a második bizottságnál: 
Dr. Erőss  Vilmos ügyvéd, Birt  ha Józsel. 

Dr. Baránszky Gyula részéről: az első 
bizottságnál : Miklós  István és Imre  Károly 
plébánosok, a második bizottságnál: Koncz 
István plébános ég Herink  Leó. 

Rápollhy Gábor részéről: az első bizott-
ságnál : Benke Gyula, Koronka  Sándor, a má-
sodik bizottsógnál: Márton  Sándor, Miklós 
István. 

A beosztás sorrendjében a szentmártoni 
és csekefalvi  választók, melynek soraiból a füg-
getlenségi és néppártnak alig volt 10 szavazata, 
már reggeli 8 órakor a választási helyiség elé 
lelvonult. 

Dr. Bocskor Béla választási elnök mintán 
a jelölések megtörténtek kihirdette, hogy je-
löltettek : Dr. Győrffy  Gyula szabadéivá, dr. 
Baránszky  Gynla néppárti és Rápolthy  Károly 
függetlenségi  programmal, azután a választási eljá-
rtat d. e. 9 órakor megnyitotta, A renilfenlarlási 
intézkedések oly körültekintéssel tétettek meg, 
hogy az mind végig biztositotla a szabad vá-
lasztásnak és a személyi biztonságnak minden 
fellételét,  s ez teljeseu kielégíthette az ellen-
félnek  minden kivánságát. 

A távolabbi községek felvonulása  '/,10 

órakor vette kezdetéi, bevonultak Kozmás- és 
Tusnádról a Baránszky választói mintegy 10, 
16 kocsin az ö személyes vezetése alatt, még 
pedig a szabadelvű pártiak gunykaczaja melleit, 
a kik előre tudták a kudarczot, minthogy azo-
kon kivfll  alig lehet-tt több válaszlóra számí-
tani a néppártnak. 

Impozáns felvouulása  követte ezt a mu-
latságos jelenetet a szabadelvű párti választók-
nak Uenaság, Szentgyörgy, Bánkfalva  közsé-
gekből, melynek élén az elől említett népzené-
szek haladtak. Vége hossza aii* volt a kocsi-
sornak, melyn-k valamennyije szabadelvű párti 
választót hozott. '/,11 órakor érkezett meg a 
tusnád-, verebes-, lázárlalvi szabadelvű válasz-
tók nagytömeg» szintén hosszú sorban, kiket a 
zenekar fogadolt  a szabadelvű tábor riadó él-
jenzései közepeit. 

A függetlenségi  párti választók követkéz 
tek azután kissebb csoportokban s majd Kászon-
ból mintegy 300 választó, kiket Molnár Józsiás 
képviselő, S'.acsvai Gyula hároinszéki ügyvéd, 
maga a jelölt és több idegen kortesek vezettek. 
Ezt kövelték a kászoni szabadelvű párti válasz-
tók 5& kocsin, pedig a kászoni 6 községei az 
ellenzék teljesen magáénak hitte. 

Miután így a páltok a lés/, ük te kijelölt 
lelkeken elhelyezkedtek s katonaság és csendőr 
ség a kordont megvoula, a választás kellő lend 
ben tovább folyt,  II órakor azonban dr. Ba-
ránszki a néppárt jelöltje, a midőn s/.avazatai 
8-ra valahogyan felszaporodtak,  belátván a biu 
kísérletet, visszalépéséi a választási elnöknél be 
jelentette, a ki azt a válaszlóknak nyomban ki 
is hirdette s ezzel Baránszki és budapesti kí-
sérete rögtön el is távozott. 

A paktum, mely ezzel a lemondással ki 
lyukadt mind uetn használt a függetlenségi 
Rápolly Giboi pártjának, meithabára néppárt 
néhány választóját sikerült is magába foglalni, 
az eredmény kétes nem leheléit a Györfly  pártra 
ni'zve. Mindazonáltal a függetlenségi  párt fü 
liöz fiihoz  kapaszkodott, megkisérlette mindjárt, 
mindjárt a szabadnlvüpái't soraiba behatolni 
voksok gyűjtésére, de a helyesen alkalmazott 
kordon miatt minden törekvése kárba veszett. 

A szavazásra a záróra egyik küldöttség-
nél "/t-ed 6 ólára, a másiknál 6 óra után 3 
perczre tüzelvén ki, euuek lejárta után a vá-
lasztási elnök kihirdette az eredményt, mely 
szerint a beadott 1170 érvényes szavazatból 
dr. Györfly  Gyula szabadelvű párti kapott 754, 
Rápolli Gábor függetlenségi  parii 408, Baránszky 
Gyula néppárti 8 szavazatot s igy dr. Gyöiffy 
Gyula 338 szavazat többséggel » választók 

óriási lelkesedése közben este 7 órakor meg-
választott orazágyűléal képviselőnek jelentetett 
ki, mikor az ellenzék soraiból alig 10—15 em-
ber lézengett a téren s igy az eredméuy kihir-
detéséi disszonánczia nem zavarta. 

A jegyzőkönyvnek Összeállítása csak nem 
két órát vett igénybe s a mandátumot a meg-
választott képviselőnek este ' / t 9 órakor nyújt-
liatá át dr. Bocskor Béla elnök, kit dr. Fejér 
Antal vezetése alatt egy többtagú küldöttség 
hívott annak átvételére és a ki sem a vá 
lasztás előtt, sem alatt a néppelegyátalán nem 
érintkezett és magát azoktól távoltartotla. 

Riadó éljenzéssel fogadta  a nép Dr. Gyöi ffy 
Gyulát a választási helyiség küszöbén, kinek 
Dr Bocskor Béla gyönyörűszép beszéd kísére-
tében adta át a mándátumot, kiemelvén azt 
az erkölcsi elégtételt, melyei neki választói 
nyújtottak. 

Dr. Gyöiffy  Gyula halalmas beszédben 
köszönte meg a bizalmat, melyre számított, s 
a mely impozánsabb mérvben nyilvánult aieg, 
mini azl talán várta volna. Felsorolta azokat a 
ténykedéseket, melyek az egyetemen székelység 
s ezek között választó kerületének lakosai ér-
dekében eddig kifejteit,  a Ígéretet tévén a szé-
kely akczió további lankadatlan folytatására, 
beszéde óriási hatást és szüuni nem akaró éljen-
zést provokált. 

Ezek után a választók inleligeusebbb nagy 
csoportja Jakab Gyula vendéglőjében jött össze 
vacsorára, hol száinos felkőszönlőkben  nyert 
kifejezést  a Gyöiffy  Gyula iránti tisztelet és 
ragaszkodás, melyrket a párt elnOke dr. Nagy 
Jeuő magvas beszéddel vezetett be s a melyekre 
dr. Gyöifty  Gyula szellemes felköszöntőkben 
adta meg a felelelet  s fejezte  ki el nem mnló 
háláját a kerület választóival szemben. 

- A képviselőhöz ülései. A kép-
viselőház tagjainak a mult hét eleién: hétfőn 
és kedden szünete volt, a mult hét többi nap-
jait ismét a katonai javaslatok foglalták  le. A 
javaslat mellett ezóllotlak Böszörményi  Sán-
dor, a ki élénk szinekkel festette  a nép nyo-
morát, a középosztály elszegényedését s kéri 
az ellenzéket hogy az oknélküli idővesztegetéa-
sel ne kösse meg a kormány kezét a ne aka-
dályozza meg a kormány hasznos közgazdasági 
tevékenységét. A katonai javaslatokat, melyek 
nem rónak nj terhet a nemzetre s a törvény-
nyél sem állanak ellenkezésben, megszavazza. 
Szemere  Miklós, ki beszéde elején kijelenti, 
hogy a Széli kabinet iránt őszinte bizalommal 

A „ C S Í K I L A P O K " T A R C Z A J A . 

Egy megtört ssiv. 
Irta: Csergő Gábor 

Gyönyörű májusi nap volt. Arany sugarak 
ban játszott minden. A nap édesen mosolygott 
az Ag azúrkékjén. A madarak csicseregtek az 
akáczfák  lombjai között. A pillangók vidáman 
röpködtek... 

A csalogató szép idő talán még egy peresre 
a bánatos ösvegy fájdalmát  is feledteti  ? Lehet. 

De talán voltak olyanok is, a kiknek ez a 
gyönyörű májusi nap hozta meg a legfájóbb  ér-
zést, s a kinek könnyeit a nap legforróbb  csók-
jai sem voltak képesek felssárilani  ? Igen . . . 
Két szerető ssiv azakadt el e napon, talán 
Örökre... 

Kovácay Jenő nyugtalanul járkált szobájában. 
Aresa halott halvány volt. Szemei tűsben 

égtek. — 
„ . Egy-egy sóhaj tört ki kebléből... Majd 

leült s izzó fejét  tenyerébe hajtá és s i r t . . . sirl 
keservesen. Siratta aat a gyönyörű leányt, a ki-
nek most fejét  mirtuas koszorú övezi s a ki 
még ia olyan azomoru, olyan bus . . . 

Siratta asl a leányt, a ki Inkább menne 
temetőbe, mint a templomba örökbüaégel esküdni 
annak a férfinak,  a kit nem szeret s nem Is fog 
Méretni soha. . . soha. 

Felállt, éráját megnézte. 
— Kettő. Egy ón múlva temetik el sslvem, 

• vele reményem, boldogságom, mindenem. 
Oh, hogy sajog • asivem: 8 mind ennek 

oka az apja, ki darva keiével elssakitá azerető 
szivemet attól a leánytól | 

Elutasított... Azt mondotla, hogy csak úr-
hoz adja a leányát. Mindketten sirtunk. Elvira is, 
én is. A köny nem használt. Sajgó szívvel ver-
gődtem haza . . . Én Utenem tehetek-e arról, hogy 
nem vagyok gazdag. Miért születtem szegénynek, 
miért ? . . . miért 1 

Szemében köny osillogolt. Az ablakhoz lé-
pett. Forró homlokát oda nyomta az üveghez 
s merően bámult ki, oda kint pedig arany Bo-
gárban úszott minden. Felsóhajtott. 

Istenem I minden örvend, minden . . . Csak 
én nem ! Cssk as én szivem szomorú I Csak én 
vagyok boldogtalan, egyedül csak én . . . I 

Óh csak még egyszer beazélhetnék vele, 
osak még egyszer nézhetnék kék szemébe, ak-
kor . . . akkor hallgatást tudnék parancsolni vérző 
asivemnek. De igy nem I 

Minden dobbanása egy pokol.. .! 
Végig várom a menetet, hogy utoljára lás-

sam, hogy egy utolsót intsek neki s aztán . . . 
aztán ki tudja ml lesz 5 

Kapok-e bslssamot vérzó szivemre ? Ha 
igen, leélem egyedül életem. Elvonulok egy kis 
faluba  s ott keresek szórakozást a nép fiai  között. 

A mezőben nézni fogom  a virágok bólo-
gatását. 

As erdőben hallgatni fogom  a madarak 
esicaergésél s a kristálytiszta patakocska cseve-
gését s as eBtl szellőnek szerelmes suttogását. 

S könyebb szivei megyek kis házamba a 
melyben csak as ő, az Elvira képe less. Ha semmi 
sem nyújt vigaszt, ha nem találok gyógyirt ssjgó 
szivemre, akkor halálba megyek . . . a talán ak-
kor ia megszán egy kis madár s rá száll dalolva 
fejfámra.  8 talán akkor ia megasán valaki a vi-
rágot ültet síromra. Ha nem, hát el lessek 
feledve  . . . 

De Elvira ia elfeledne  ? Nem nem 
hiszem . . . 

Az ablak meg zörrent. A kövezeten kocsik 
haladtak lassan . . lassan . . . A menyaszonyt 
meglátta . . . Szive sajgott B szemei könyuyel 
teltek meg. Elvira fölnézett  rá. A két azem ta-
lálkozott s egy pillanat alatt beszéltek sokat. . . 
sokat. 

Elvira nevetve fordult  násznagyához. 
— Oly boldog, kimondhatatlanul boldog 

vagyok . . . a e közben egy könycsepp gördült 
le arczáról . . . a leraondáB könyCBeppje I Kovácsy 
pedig nézte . . . nézte a sort mig az utolsó kocsi 
is elhaladt a azután a kauapéra dűlt s zokogva 
csak ennyit tudott szólni: Elvirám . . , Miude-
nem . . . Meghassd a Bzivem és sirt. . . sirt 
Bokáig keservesen . . . 

. J ö v e n d ő ' 
Irta: Nagy Endre. 

E hónap végén ötvenezer péndáuyban fog 
kiröpülni Bródy Sándor heti lapja, a .Jövendő" 
a Pallaa tágas palotájából. Sokat tűnődtem rajta 
mária, hogy galamb leaz-e, amely a béliét hozza, 
vagy sas, amely a magasságot ostromolja, avagy 
pacsirta, amely virradatot hirdet. Ugy vélein hogy 
beone less mindhárom, de egészében olyau lesz, 
mint maga Bródy Sándor, akinek boldog hiva-
tása, hogy miudenkor rátermett vezetője legyen 
minden megifjitó  mozgalomnak, amely kultúránk 
ügyét előbbre veazi. 

A .Jövendő"-t iamertetveu, róla kellene 
bessélnem legelsősorban. Róla, aki elóazör oktatta 
naiuralizmuara est az irodalmat és megmaradt 
mellette szárnyaló poétának; beszéde darabos, 
keresetlen és mégis ékesebben szóló ssáz kör-
mönfont  körmondatnál; megnyilatkozása hanyag 
és e hanyagaágban több a művészet, mint ten-

gernyi verejtékes mügondbsn . . . . eh, meddó 
dolog dióhéjba préselni azt, akinek egyénisége 
a szélsőségekből is kiduzadd. Beszéljünk hátcsak 

,Jövendő"-ról. 

Természetes jelenség, hogy a .Jövendő* 
megszületett és terméaztes, hogy Bródy Sándori 
vallja atyjának. 

Az éremnek mindenütt két oldala van, de 
a mi országunkban annyi az oldala, hogy sok 
oldala között legtöbbször elvéss maga az érem. 
Akármilyen apró, vagy nagy esemény bukkan 
is föl  közéletünkben, sohasem as igazság napja 
világítja ineg fölülről,  hanem a szempontok apró 
tolvajlámpásai oldaláról. Sok lud dissnót győs 
és a sok lámpás elvakítja magát a napot is . . , 

Ott, a detrónziált magasságban akarja ujrs 
kigyújtani diadslmaa fényét  a. Jövendő" és nem 
baj, há hunyorgatsz is eleinte láttára magya-
rom, — igy less osak újra napbanésó büszke 
sas szemed. 

« 

Qárdonyi Gésa és Ambrus Zoltán a fémunka-
társai a .Jövendődnek. Egyik legmagyarabb, a 
másik legnyugatibb írónk és nem pussta véletlen, 
hogy ..lövendó'-ben találkoznak össse. Magyaros 
érzés éa nyugateurópai műveltség: ez a .Jövendő" 
legfőbb  programmja. Nem parádénak állottak oda 
Bródy Sándor oldalához, hanem jelző mértéknek, 
hogy hozzájuk uőjjöu az, aki vélük akar kösöa 
barázdát szántani a .Jövendő" papirosán. Külöm-
ben pedig a „Jöveadő" szépirodalmi programmja 
benne vagyon abban a felszólításban,  amit Bródy 
Sáudor intézett néhány szépirónkhos: 

— Barátom, ba van önnek egy novellája, 
amely tetszetős, csinos éa eléggé érzékeny tör-
ténet ahhoz, hogy a kis bskflsokat  megríkassa, 
akkor adja ezt — valamely más lapnak. De ba 
van egy novellája, amely csak egy mákszemnyi 
uj igazaágért küzd, amely formában,  tartalom-
ban osak egy tapottuyi haladást jeleni, akkor 
adja a „Jövendö'-nek és én ugy honotáloa( 
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viseltetik. Aznlán propagandát csinált a czéllö 
vésnek. Erre tanítaná 9 meg az iljakat ésöre. 
geket, az nrakat ég paraaztokal egyaránt. Ta 
nnljon meg az egész nemzet czélba lőni. mert 
hadi szempontból Ifibbet  ér a törpe és púpos, 
a ki jól tnd czélozni, mint az átleta H-rknles, 
a kl nem tnd a fegyverrel  bánni. Az egy évt-s 
önkéntességet sem anoak adná, a ki érettségit tel t. 
hanem annak aki jól ind czélba lüni. Nem kell a 
felfegyverzett  néptől félni,  mert az erős min-
dig megbízható, a gyenge öiőkké megbjzliatlan. 
Hibáztatta, hogy a hadseregben többet adnak 
a parádés lé|>é*re, mint a czéllövésre é< azt a 
katonát, a kinek nem lényes a gombja m< g 
büntetik, de a ki nem tud lőni, annnk semmi 
baja aem történik. Jobbá és olcsóbbá t-nni a 
hadsereget ez volna a főczél.  Intézményeket 
kér, mert elvész Tokaj, Budavár, elvész a ma-
gyar becsület. A javaslatot elfogadja.  A javas-
lat ellen beszéltek : Barabás Béla, ki beszéde 
első részében azt erősítette, hogy a javaslat 
dolgában a többség nem képviseli a nemzet 
akaratát, de sót nagy részének nem is szabadna 
megszavazni a törvényjavaslatot, mert válasz-
tóik elölt a katonai lei bek em-lése elleu nyi-
latkoztak s mikor a törvényh itóságok többnyire 
egyhangú határozattal felírtak  a javaslatok el-
len, a kormánypárti képviselők, a kik egyszers-
miud törvényhatósági bizottsági tagok, nem til-
takoztak a határozatok ellen. Felolvasta 
azoknak a képviselőknek a nevét, a kik olyan 
törvényhalóság területéről hoztak mandátumol, 
mely a javaalat ellen petjcziőnált. — Ezután ki-
lelenlette, hogy a függetlenségi  párt a ja-
vaslat ellen a végkim-rülési fog  küzdeni, -
nem szerel le, — nem alkudozik, — hanem 
követeli, hogy vagy vonják vissza a javaslatul, 
vagy teljesítsék azokat a neuiteti követeléseket, 
melyek a 67-es kiegyezésből folynak,  vagy végre 
a kormány oszlassa fel  a há/.at. A beszéd má-
sodik részébeu a dinásztiát támadta, H miért el-
nöki rendreutasitásban részecült A nép uyomo 
rának növeléséhez nem jávulhal hozzá s azért 
nem fogadja  el a javaslatot. Beniczky  Árpád 
szerint csak az önálló magyar hadsereg volua 
hü védelmezője a hazának és a királynak. Ezt 
a feladatot  a magyar h .nvédség is teljesíthetné, 
ka lel volna szerelve műszaki csapatokkal és 
tüzérséggel, de a honvédség fejlesztésével  nem 
törődnek. A magyal mezőgazdaság nem nélkü-
lözheti lizenbáromezer fiatal,  erős ember munkás 
kezét, ezért nem fogadia  el a javaslatot. Eilner 
Zsigmoud az Andrássy Gyula gróf  beszédével 
polémizál s arra a konklúzióra jut, hogy az 
idősb Andrássy mégis csak más ember volt. S 
határozati javaslatot nyújt be az iránt, hogy a 
magyar ezredek tisztikara és legénysége a ma-
gyar alkotmányra is feleskettessék.  Kovács  Púi 
felolvassa  azoknak a községeknek a névsorát, 
melyek a javaslatok ellen felírtak  az ország-
gyűléshez s azután azt bizouyilja, hogy az or-
szág minden részében pái tolja a nép az ellen-
zék akczióját fajkűlöuhség  nélkül. Határozati 
javaslatot nyújt be az iránt, bngy a míg az 
adómentes létminimumot meg nem állapítják, a 
jelen törvényjavaslat tárgyalását ne folytassa  a 
ház. A febr.  26 án tarlóit Ölésben a magyar-
caékei választókerületben történt visszaélésekkel 
foglalkozott  a ház. Napirenil előtt felszólaltak  : 
Harta  Ferencz, (Jabánvi Miklós, Molnár  Ákos 
és Telegdy  József.  A három előbbi vádolta a 
közigazgatási tisztviselőket, az utóbbi pedig vé-
delmezte. Széli  kijelentene, hogy a közigazga-
tási tisztviselőknek is meg van a maguk politi-
kai joga s a rendre felügyelni  nekik határozott 
kötelességük. Azi a tisztviselőt, ki a rendfen-

tartásának űrűgye alatt visszaél hatalmával, 
megbünteti. Ezután zárt ülést kértek, melyben 
ezt az Ügyet még tovább tárgyalták. A febr. 
88-án tartott ülésben napirend előtt Rátkai 
László, Rákosi  Viktor, Picbler  Győző, L'groa 
Gábor és Rakovszky István tiltakoztak azon 
gyűlöletes és perfid  támadások ellen, a melyek 
az osztrák alsóházban Magyarország ellen el-
hangzottak. A kormánypárt a támadások vissza-
verésében segédkezett az ellenzéki szónokoknak. 
A február  26-dikí Ülésben Kovács  Pál inter-
pellálta a földmivelési  minisztert és a pénzügy-
minisztert az ármenlesitő illetékek aránytalan-
sága és elviselhetlensége miatt. Darányi  föld 
mive'ésügyi miniszter nyomban válaszolt 9 ki' 
jelentette, hogy a kormány ezeknek a ter-
heknek az enyhítésére az aduiinisztráczió 
keretében mindent meg fog  tenni, a mit 
méltányosan meg lehet lenni. A választ tudó 
másul vették. A lebr. 26-ikí ülésben Kovács 
Pál sürgősen interpellált Szolnoky Lajos félegy. 
házai váiosi tanácsos fegyelmi  ügyében, mely 
kilencz hónap óla elintézetlen. Széli  kijelenti, 
hogy az ügyet nem a minisztérium késlelleli, 
hanem az illető tanácsnok huzza-halasztja 
mindentéle ki(ugá-s>l. A ti-bruár 28-diki ülés-
ben Vázsonyi  Vilmos a vasuta-ok fizetés 
felemelése  ügyében interpellálta a kereske-
delmi minisztert, ki azt felelte,  hogy a javas-
lat készen van s éppen most tárgyalják a pénzügy-
minisztériumban, egyébiránt a költségvetésben 
is fel  vaunak véve egyes összegek a vasutasok 
fizetésének  javítására. Mukics  Simon a király 
sértés miatt feljeleutett  Kalmár Antal dr. 
ügyében interpellál. Az igazságügyininiszter 
meguyugtatúlsg válaszolt. Minikét választ tudó 
másul vették. Tuba  János a kotnárombau tör-
tént katonai botrány, Wilczek  Frigyes pedig 
a Magyar Keleti Tengerhajózási Társaság fo-
kozottabb tevékenysége ügyében interpellált. 
Kiadták az illető minisztereknek. A febr.  36 iki 
ülésben elnök bemutatta Rudnay Sándor nyitrai 
képviselő mánd.itumát. A febr.  28-diki ülésben 
Belicska  Béni az igazoló bizottság nevében je 
lentelte, hogy Rudnay Sándor mándálurnát a 
szokásos fentai  lássál igazolták. 

ahogy ird muukáját 
kis országunkban. 

soha nem honorálták még 

A „Jövendő* első hasábjait a politika fogja 
betölteni. I)e nem ám az a politika, amelynek 
küzdőlero ott van a képviselőház kanyargós folyo-
sóin és rejlett szobáiban, lianem amelyik maga-
san lebog kiterjesztett szárnyaival az ország fü 
lölt éa őrködd szemmel vigyázza belttl-kivül a 
veszedelmeket. 

Interjúkban és öuálló csikkekben fogja 
megszólaltatni mindazokat a politikusokat, akik-
nek véleménye tulnőlt a kicsinyes pártérdeke-
ken, sőt meg fogja  szólaltaim a külföld  politiku-
sait is, amennyiben azavuk, működésük a ma-
gyarság érdekkörébe vág. 

A .Jövendő* minden egyes száma tehát 
politikai megnyilatkozáa lesz ; és pedig nem pártok 
megnyilatkozása, hanem es egyedül igaz liaza-tiaa meggyőződésé. 

Apró, de szakavatott tollal írott rovatok 
fogják  aaolgátni a .Jövendő*-ben a tudomány, 
müvéaaet és irodalom ügyét. Még két regény-
folytatás  hetenként, egy magyar és egy külföldi: 
és ime előttünk áll készen a legújabb magyar 
folyőirat.  Vaskos könyv, sötét-barna fedéllel,  hí-
vatgó diazek nélkül. Demokratikusan egyszerű, 
mint maga a becsületes Munka és arisatokrati-
kuaan distingvált. mint maga a becsületes Értelem. 

A .Jövendő* nem tölti be hivatását, ha 
egy osztálynak, egy körnek, egy rétegnek a 
kedvelt újsága A .Jövendő* olt akar lenni min-
denütt, ahol emberek laknak, minthogy az igaz-
ságnak la jeleu kell lennie mindenült as embe-
rek között. 

A .Jövendő" est könnyebben fogja  elérni, 
mint as igazság, mert az igazaágot drágán mé-
rik, de a .Jövendő'-I — olcsón. 

A csíkszeredai takarékpénztár 
20 éve*) 

(Folvlatús és vége.) 

Ezen eredméuyl előidézte egyfelől  az, bogy 
a kamatlábat a kifektetéseVnél  1902. márcz. 
1-től kezdve lu/t-kal alább szállítottuk, ugy, 
hogy a kölcsöntőkék nlán knmat czimen B".iu kot 
és kezelési költség czimen 1 °/0-kot összesen 
tehát 7°/i> kot szedtünk s ezzel bizonyságot 
akartunk tenni arról, hogy pénzintézetünk tu-
lajdouképeni czétja, mellett a humánus intézetek 
soraiba igyekezett beilleszkedni; 

előidézte továbbá az, hogy a betéteknek 
circa 60° ukát a 4»/0-kal kamatozó tőkék tulaj-
donosai 5"/o kai kamatozó Ifikékké  változtat-
ták át; 

előidézte továbbá az, hogy az üzleti költ-
ségek a természetes fejlődés  alapján emelked-
tek, mert pld. Csikkarczfalván  is a kifekteté-
sek nagyobb biztonsága okából biráló bizottsá-
got voltunk kénytelenek felállítani; 

és végűi másfelől  előidézte a részvényen-
kinti 2 kor. osztalék csökkenést az, hogy ha-
bár a visszleszámilolásnál a pénzt l°/0-kal ol-
csóbban kaptuk, mely azonban csak 120.000 
koronára vonatkozott; addig a betéteknél az 
l'/o-kal mágasahb betéti kamatlábat 600.000 
korona után kellelt fizetnünk. 

Ezekből Irhát látni méltóztatnak, hogy 
a különben is nem nagy mérvűnek mondható 
2 kor. oszlalék csökkenés, a viszonyok és kö-
rülmények természetes fejleméuyeiuek  tudható be. 

A zárszámadás főbb  tételei pedig a mege-
lőző évi eredmény összehasonlítása után, az 
alábbi adatokat tüntetik fel:  I. az 1902-ik év-
ben összforgalmúnk  volt : 
a) a csikkarczfalvi  fiók  1.098 319 kor. 03 flill. 
b) a csikszépvizi fiók  . . 831,784 „ 67 „ 
levő forgalmával  együtt 5.713,606 , 51 , 
az 1901. évi forgalommal 

szemben tehát több . 
2. Váltó és kötvény tárczánk a 

nél a lefolyt  évben : 
a)akarczfalvi  fióknál  lévő 
b) a csikszépvizi fióknál  lévő 
tevő ősszeggel együtt ma-

gában foglalt 
amnlt évivel szemben tehát. 
3. Előleg kölcsön számlán 

a mull évben volt . . . 
4. Belét és tőkésített ka-

mat számlán az 1902-ik 
évben volt 

a megelőző 1901-ik évivel 
szemben tehát uöve-
kedés 

5. Tartalékalap számlánk 
az 1902-ik évi nyrre-
mény 20% ka, vagyis 
7283 kor. 7i fillér  és 
az emlitetl évi nyere-
ményből a tartalékalap-
hoz csatolni javasolt 30 
kor. 25 fillért  tevő ne-
veléssel együtt az 1902. 
év deczember hó 31-én 
magában foglal  . . . . 52,182 kor. 78 flll. 

E helyen megjegyezvén, hogy a tartalék-
alapnál az épületes belső 19,095 kor. 80 fillér-
rel a fennebbi  Összegbe benn foglaltatik. 

6. Viszleszámitolás szám-
lán a lefolyt  évben tar-
tozunk 119,952 kor. 81 flll 

7. összes vagyonunk az 
1902-ik év végén tesz 1.298,827 kor. 20. flll. 

8 Az 1902-ik évi tiszla 
nyeremény tesz . . . . 36,418 kor. 64 flll., 
mely Összegből levonva 
az alapszabályok sze-
rinti jutalékokat u m. : 
a) tartalék alapra 20°/0 
vagyis 7283 kor. 72 flll 
(i)iisztelct dijakra 23%, 
vagyis 8376 „ 40 
c) jótékony czélra 20°/0 
vagyis 728 „ 37 

összesen tehát . . 16,388 kor. 39 flll. 
a T. közgyűlés rendel-
kezésére áll, ezek sze-
rint anyeremény55°/t-a, 
vagyis 20,030 kor. 25 flll 

Ezen tiszta nyereség felosztására  nézve 
indítványozzuk, hogy ezen összegből a 18. és 
20 ik számú szelvényekre osztalékképpen egy-
egy szelvényre 10 koronával tehát a 2000 drb 
részvény után 20.000 korona fizettessék  ki, az 
1903. évi február  hava 10-fk  napjától kezdődő 
leg és hogy az ezen Ö9szeg kifizetése  után fen-
maradó 3» kor. 52 fillér  csatoltassék a tarta-
lék alaphoz. 

A jótékonyczélra eső 728 kor. 37 fillér 
felosztására  nézve, annak előterjesztése melleit, 
hogy ebből az évfolyamán  a Gábor Áron sir 
emlékére 30 korona már kifizetve  lett, továbbá, 
hogy az évfolyamán  Schnell János volt intézeti 
szolgának kegydijképpeu 144 kor. s igy jelzett 
két czimen 174 kor. kiadatott, az ezen össze-
gek után még feum&radó  554 kor. 37 fillérre 
indítványozzuk, hogy ebből 454 kor. 37 fillér 

helybeli kisdedovoda alapja javára a korábbi 
közgyűlések állal megszabott feltételek  mel'ett; 
továbbá 100 korona a csikFomlyói róm. kath. 
lőginin. ifjúságának  kirándulási egylete javára 
adomáuyoztassék. 

Ezekben jelentésűnket megtévén, tiszte-
leliel kéri az igazgatóság a t. közgyűlést: 

méltóztassék ezen jelentésűnket B az ebben 
előterjesztett indítványokat tudomásul venni 

igadni, határozottá emelni s a felflgyilő  hi 
zottság jelenlésére való tekintettel is a fel-
mentvény t az 1902-ik évre megadni. 

Kelt a Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság igazgatóságának, Csíkszeredában 
1903. január hava 14-én tartott üléséből. 

429,777 kor. 59 fillér. 
főintézet-

322,515 kor. — flll. 
209.416 „ - „ 

1.219,720 „ 10 „ 
30,497 kor — flll 

290 kor. 40 flill. 

894,175 kor. 90 flll. 

152,541 kor; 31 Ali. 

Székely véreinkhez! 

— EndékozzUuk. — 
Minden magyarhoz szólunk, nem csak 

székelyekhez. Alig pár hét választ el márczius 
15-élől. S akkor ünnepel a magyar. Ünnepel és 
emlékezik. Fél századnál több ideje már, hogy 
elmúlt az a dicsőséges nnp, 1848. márczius 
15-ike s mégis nem veszített fényéből  semmit, 
sőt évről-évre ragyogóbb lesz. Milyen igazi t* 
vasz volt az a zordon tél után! Márczius 15-ike 
a legszebb nap minden magyar életében. For-
dulópont ez a nap, újjászületésünk fordulója. 
3 az ilyen fordulópont  a legalkalmasabb arra, 
hogy igazán emlékezzünk. Emlékezzünk ne csak 
szóval, de tellekkel is. Hazafias,  nagy tettek 
napján hazafias,  szép tetteket kövelni el, ez 
méltó őseink di cső szelleméhez ! 

Az „Agyagfalvi  székely emlékkizottaág" 
azért küzd és fársd,  hogy az agyagfalvi  réten, 
hol nagynevű székely elődeink a haza ügyei 
nek megbeszélésére annyi híres országgyűlést 
tartottak, emléket állitasson föl.  Emléket, nem-
csak a mult idők nagy dicső férfláért,  hanem 
emléket a mi magunk emberséges becsületéért, 
gyermekeinkért, hadd lássák fényét  a jövendők 
is s tanulják megbecsülni ezt a hont I 

Az „Agyagfalvi  székely emlékbizottság" 
hazafias  tisztelettel fordul  ez alkalommal a szé-
kely  néphez,  a nép  vezetőihez,  elöljáróihoz, 
lelkipásztoraihoz,  tanítóihoz,  birtokosaihoz, 
főldmivelöihez  egyaránt azzal a kéréssel, hogy 
tartsák meg az évi márczius 15-ike hazafias 
ünnepélyeket ugy, hogy nyiljék alkalma e na-
pon minden embernek arra, hogy filléreivel  já-
rulhasson hozzá hazafias,  szép czélunk megva-
lósításához. Adakozzanak az agyagfalvi  székely 
emlékoszlopra. Hazafias  tisztelettel kérjük a nép 
vezetőit, jóakaró barátait s magái a székely 
népet, hogy még ott is, abol ilyen ünnepélyeket 
tartani nem szoktak, kezdjék meg azt (hiszen 
egy-két szavalat, ének és beszédből kilelik) s 
tartsák ez ünnepélyeket önkéntes adományok-
kal, tetszés  szerinti  anyagi hozzájárulással 
egybekötve az agyagfalvi  emlék javára, mert ha 
csak fillérek  gyűlnek is be, azokkal is elősegi-
tik bazaflas  czélnnkat. 

Keressük töl s járjuk be néha a hazafias 
lelkesedés tüzének fénye  mellett a dicső őseink 
nagy tetteiről regélő jeltelen téreket is s ha 
sötétség és szomorú pusztaság van o't, gyojt-
snnk világot, hogy annak fénye  mellett meg ne 
botoljanak unokáink, sőt olvashassanak világánál 
a múltból, hogy okulhassanak a jövendőre. Mert 
a néma köemlékek beszélni is tudnak . . . 

Az agyagfalvi  székely emlikre szánt szi-
ves adományok, gyűjtések Ferenczi Jánoshoz, 
az emlékbizottság pénztárosához küldendők Szé-
kelyudvarbelyre. 

Az ,Agyagfalvi  emlékbizottság.' 

A gyimeslokl csángó-székelyek. Figyelmébe ajánlva a „Székely-Társasig" és E. K. E. Intézőinek. 
Meghízható forrásból  értesültem arról, mi 

szerint a gyimesloki csángó-székelyek s ezek 
közOtt a gyimeskOzéploki „Hidegség" nevű el 
szigetelt tízesben laké azon szülők, kiknek 
tanköteles korban lévő gyermekeik állandó is-
kolai oktatás nélkül maradnak azért, mert • 
tőlük 6—7 kilométernyi távolságban fekvő  gyi-
meskőzéploki központi elemi népiskolába nea 
járhatnak ; még 1901. évben indokolt kérvényt 
nyújtottak be a kOzéploki képviselő testülethez, 
melyben arra kérték a törzsközséget, hogy p 
„Hidegség" tízesben laké szülők 170—180 
rendes tanköteles gyermekeinek törvényszerű 
iskoláztatásáról gondoskodjék. 

A képviselőtestület a kérvényt indokolt-
nak találta, jóakaralnlag tárgyalta is, de ki-
mondotta, bogy egyfelől  az iskolától valónagy-
távolság miatt, másfelől  azért, mert a meglévő 
két tantermfi  iskolába még a közel lakó mint-
egy 300 rendes tanköteles gyermeknek sincs 
férő  helye s igy ezekből is állanddan 140 gyer-
meket kénytelen felmenteni:  csak azesetben 
segilbet a kérelmezők sorsán, ba alkalmas tel-
ket vásárolhat, az épitési anyagokat községi 
közmunka erőn összehordatja a azután egy 
állami elemi népiskola létesítését kérelmezi és 
ez sikeres leend. 

A képviselőtestület többet nem tehet. 
A község annyira szegényes anyagi viszo-

nyok közölt van, hogy a központi iskolát sem 
volt képes tölépileni, hanem ezt felépíttette 
Gróf  Majláth  Gusztáv Károly erdélyi püspök 
20 ezer korona költséggel. Midőn az épületet 
személyesen felszentelte  s a róm. kath. hitköz-
ségnek átadta, ugyanakkor azt is kijelentette, 
bogy az eddig egyedül működött rém. kath. 
kántortauitó mellé, egy okvetlenül szükséges 
második tanerő beállítására nem adhat segélyt, 
mert a rendelkezése alatt álló jövedelem ax 
erdélyi egyházkerületben, több felé  van igénybe 
véve. — 

Kénytelen volt a hitközség éa a kOzség, 
e czélból államsegélyért folyamodni  s igy nyert 
a község által felajánlott  10°/o-os iskolai pót-
adó mellé évi 620 kor. államsegélyt, igy kapott 
egy második tanitót. 

Most a mint értesültem a község elöljá-
rósága és a hitközség az iskolaügyében egyet-
értőleg kérvényt nyújtottak be a hatóság utján 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, mc'y 
kérvényben állítólag részletesen fel  vannak so-
rolva a sérelmek, az okok, melyek a kérvény 
teljesítésének hslaszlbatlan sürgősségét és vég-
rehajtását teszik szükségszerű kötelességévé az 
intézőknek. 

Nem szokásom az idegen dolgokba bele 
kontárkodni, de mint több vidék viszonyait is-
merő utazó és mint székely ember, indíttatva 
érzem magamat arra, bogy a gyimesi csángó-
székelyek elhagyatottságára, szegénységére, az 
intéző kőrOk figyelmét  felhívjam,  annál ia in-
kább, mert átutazóban pár napot e vidéken 
töltvén, alkalmam volt meggyőződni arról, bogy 
e közel 10 ezer lakóst számláié gyimesi völgy 
csángó-székelyei, túlnyomó részben teljesen 
vagyontalan napszámosok, hegyi pásztorok. Te-
hetségük semmire sincs,' még is a székely faj-
szeretetben, vallásosságban, szorgalomban, és 
türelmességben nem állanak hátrább a művel-
tebb vidékek tehetősebb lakosainál. Sőt egyben 
az nlóbbiak fölött  állanak. Ez az, hogy a ve-
lük közvetlen szomszédos moldvai oláhság be-
olvasztó törekvéseinek évszázadokon i t oly 
szívósan ellenáltak, hogy nemzetiségüket, ma-
gyar nyelvűk épségét és tiszta karakterét meg. 
őrizték. 

Éa én ezt erénynek, magas hazafiúi  erény-
nek merem nevezni. Ez lehet egyedüli oka an-
nak, bogy évszázadok óta tartó mellőzésük, el-
hanyagoltságuk daczára is megmaradtak ma-
gyaroknak, nem korcsosultak el, nem olvadtak 
be idegen áramlatok kOzé. 

Talán megérdemlik, hogy a figyelem  kissé 
feléjük  fordnljon. 

0. Toplicza, 1908. február  21. 

Allatdijazások és bikavásár. 
A Csikvármegye gazdasági egyesület a 

folyó  évben rendezendő állatdijazásril és bika 
vásárról a következő tervezetet adta ki: 

I.  Bikadjjazások. 
A Csíkszeredában április hi 1-én rende-

zendő tenyészbika kiállítás és vásár alkalmá-
val a bemutatandó legjobb teatalkatásu és leg-
jobban fejlett  erdélyi magyar fajta  bikák 
tulajdonosai a következő dijakkal jutalmaz-
tatnak. 

Két évesnél idősebb, de még nem 9t éves 
bikákért: 

I. díj 
II. díj 
III. dij 

00 korona. 
40 . 

Egy évesnél idősebb, de még nem két 
éves bikáért: 

I. dij 50 korona. II. dij 30 . 
IU. dij 20 . 

Ezen dijakért versenyezhetnek a vár-
megye területén lévő községek ég Uözbirto-
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kosságok, valaminl magán tulajdonosok az 
általuk köztenyésztésre tartott vagy ezen 
ciélra nevelt azon tenyész és növendék bi-
kákkal. melyek Csikvánnegyében születtek és 
neveltettek. Idegen vármegyék területén nevelt 
és onnan behozott bikák a díjazásból ki lévén 
zárva, a díjazásra állítandó községi vagy köz-
birtokossági tenyészbikák származásáról a ke-
rületi kir. állattenyésztési felügyelőtől  vagy a 
járási főszolgabíró  avagy a gazdasági egyesü-
lettől kiállított származási bizonyitványnyal 
igazolandó, hogy a bika Csikvármegyében szü-
letett éa neveltetett. 

Dijakban csak azon községek, közbirto-
kosságok és magán tenyésztők részesülhet-
nek, kik a gazdasági egyesületnek legalább év-
dijas tagjai, vagy á bírálat megkezdése előtt 
tagul beiratkoznak. 

Az oda itélt dijak bélyeges nyugtatvány 
ellenében a helyszínén nyomban kifizettetnek. 

II.  Bikavásár. 
A hikavásár is április hó 1-én Csíksze-

redában a gazdasági felsőnépiskolánál  tartatni. 
Azon községek elöljáróságai vagy meg-

bízottai, melyek tenyészbikát kívánnak vásá-
rolni. ezen szándékukat előlegesen az egye-
sületi irodának jelentsék be, avagy a képvi-
selő testület meghatalmazásával ellátva az egye-
sület irodájában a vásár napján reggel 8 
órakor jelentkezzenek s hozzák magukkal a 
község pecsétét. 

A bíráló bizottság által alkalmasnak 
talált tenyészbikák tenyészigazolványnyal lát-
tatnak el, melyek közUI a községek elöljárósá-
gai vagy megbízottai szabadon választhatnak 
s a vételárt illető tulajdonossal kialkudhatják. 

Azon szegényebb sorsú községek, melyek 
igényt tarthatnak arra, hogy uz általuk kialku-
dott tenyészbikát kedvezményes áron kapják, a 
kerületi kir. állattenyésztési felügyelő  ur köz-
bejöttével és beleegyezésével 20°/0 vételár le-
engedésben s ezen kivül a fizetetlen  maradó 
vételár iellzetésére másfél  évi kamatmentes 
határidő engedményben részesülnek. 

A gazdasági egyesület csak olyan ten-
nyésztóktől vásárol, kik az egyesületnek lega-
lább évdijas tagjai, ha megvizsgálandó te-
nyészbikájuk után igazolványt akarnak nyerni, 
kötelesek az egyesület pénztárába 2 koronát a 
vizsgálat megkezdése elótt befizetni. 

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

III.  Űsződijazás. 
Ennek helye és határideje annak idején 

az igazgató választmány által fog  megállapittatni 
Két  éves  Oezö borjukért. 

Egy I. dij 30 korona = 30. 
Két II. dij 20 . — 40. 
Három III. dij 12 » = 3G. 

Egy éves  üsző  borjukért. 
Egy I. dij 20 korona = 20. 
Két II. dij . 15 „ = 30. 
Három III. dij 8 . = 2 4 . 
Ezen díjazáson a bírálatokat és a dijak 

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

A dijak elnyerésénél a gazdasági egye 
sülét tagjai hasonlók közt előnyben részesülnek. 

Kelt Csikvármegye gazdasági egyesüle-
tének, mint vármegyei mezőgazdasági bizott-
ságának 1903. február  11-én tartott üléséből. 

Az Igugató Tálustmény. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Csikvármegye főispánja 

Szász Gynla végzett jogászt a közigazgatási 
államvizsgának egy év alatti letétele kikötése 
mellett közigazgatási joggyakornokká nevezte 
ki a szabályszerű illetmények élvezete mellett 
és izolgálattételre a gyergyószenlmiklósi szolga-
bírósághoz osztotta be. 

— Előléptetés. A hivatalos lap február 
26-iki közleménye szerint a pénzügyminiszter 
csobotfalvi  Péter Árpád adótisztet a lugosi 
adóhivatalhoz adóhivatali seggéddé léptette elő 

— UJ Ügyvéd. Dr. Győrpál  Domokos 
a m i t héten tette le az ügyvédi vizsgát Maros-
vásárhelyen, Bég pedig — a mint bsiljnk igen 
szép sikerrel. 

— Bnosn estély. A csíkszeredai kir. 
törvényszék éa járásbíróság tisztvi-elői távozó 
elnök Iknek dr. Prrjéssy Mihály tiszteletére e hó 
7-én szoabaton a fiomM-féle  helyiségben bu-
csaeatélyt readeznek. Az estélyre az aUirásiiv 
• á r azét hordatott a a rendezőség ez n on bivja 
fel  azokat, hogy a kik részt venni óhajtanak, 
da az iv hozzájak tévedésből nem vitetett, ezt 
Veress Árpád, kir. törvényszéki aljegyzőnél 
pénteken délig jelentsék be. 

O y i n r o v i t Gzv. Bogos Istvánná 
síül. Kálmán Anna f.  hó 28-án, d. e. ll'/« éra-
kor 65 «ves korában éa özvegységének 7-lk évé-
ben, hosszas, da keresztényi türelemmel viselt 
szenvedés ntáa elhányt. A megboldogult hült te-
temelt f.  évi mircilus hő 2 án d. a. 3 órakor 
bsljealék őrök nyagalomra nagy réssvét mellett 
a helybeli köztemetőben. 

— A sorozás. Az elhalasztott idei ujoncz-
sorozás a mi it órle<',i!ljnk :iz addigi dispozi 
cziók szerint vármegyénkben május hó 2-án 
veszi kezdetét és 2iJ>-en ér vé^et. Május 2., C. 
állit az alcsiki, 8—13-án a szeredai járás 14. 
Szerdaváros, 18—25. közölt» gy.-szentmiklósi 
és 28—29. a tölgyesi sorozó járás. 

— Névmagyarosítás. A belügyminisz-
ter esikszereda: Lévi Róza vezeték nevének 

Hitmaf-ra  kért változtatását engedélyezte. 
— Nagy sár. Az olvadásból származó 

viz le nem lolyhatása miatt az Apaffy  Diétá-
ban a „Hultei-'-szállodálól egész a sarokig 
mindkét oldalon akkora a sár, hogy a gyalog-
járókon a járás teljes lehetetlen. Kgy pár kapa-
vágással lehelne a dolgon segíteni. Vájjon ki-
nek a kötelessége ez ? 

— Elszámolás. Csikszentmáiioni és cse-
kefalvi  polgári Olvasókör műkedvelő osztályának 
február  hó 16. és 91 én tartott estélyén előada-
tott a „Veresliajn* czimü népszínmű. Az előadás, 
daczára az akkor napokig dühöngő hóviharnak, 
elég látogatott volt. A tánczestéiyen a hely-
beliekből és a vidék színe-javából összegyűli 
szép számn közönséget a Polgári Olvasókör tá-
gas helysége alig tadta befogadni.  A tánc/ok-
ban 60—60 pár veit részt s a mellett a néző 
kOzönség is nagy száminál voll s az ülőhelyek 
egész sorai el voltak foglalva.  A kedélyes mulat-
ságnak a reggeli 5 órakor volt vége, a társa-
ság nagy szomoi uságára, mely hajlandó lett volna 
még legalább annyi ideig együtt maradui, a 
mennyi már eltelt. Az előadás általában sike-
rült, a szereplők közül mindenik megállót la a 
helyét. Különösen kiemeljük a tőbli szereplőket 
sorrendben: özv. Sajgóné (tiábosi B-rin). az 
anya szerepét szépen és komolysággal alakította, 
fiai  Ferke (ÍJ. N.) -és András (Ambrus Lajo-) 
szép játékukkal és csinos dalaikkal mulattatták 
a közönséget. Bigiir Ágnes (B. N.), ki az aggoiló 
anyi szerepéi higgadtan és méltósággal oldotta 
meg, Zsófi  leánya (Denke Ida), a kis szemle, 
bálás szerepében békilő angyal volt; Szilaj Kata 
vereshajn (Uoga JAzsefné)  és Szeni'-s Borcsa 
(Katona Jánosné) csiuos magyaros megjelené 
seikkel, élénk kedves játékukkal jól sikerült 
énekeikkel elragadták a hallgatóságul. Veréb 
Jankó Árva fia  nagy szerepét (Ri-nke (íjula) 
sok komikummal és tudással töltötte be. A kö-
zönség valamennyi szereplőt többszöri tapsaival 
tüntette ki, kik iiiiudanuyiau feladatuk  tudatá-
ban voltak és játékukkal bosszú időre egy ked-
ves, kedélyes és jóemlékű eslélyt s/eveztek a 
halgalóságnak. A zenét a kezdi vásárhelyi első 
zenekar közmegelégedésre szolgáltatta. Feliil-
flzeltek  a következők: Barialis Ágoston lő-
szolgabíró 4 korona, Bálint Lajos plébános 1 
korona, Birta József  ülnök 3 korona, Uuzás 
M'hály kanonok 4 korona, Csatlió János tánár 

1 korona 60 fillér,  Gál István ügyvéd a korona 
80 fillér,  Gőzsi Péter bíró 1 korona, Hellei 
János birtokos 2 korona, Héjjá csendőr őrmester 
60 fillér,  Herczberg Károly vállalkozó 10 kor., 
Hodor András birtokos a korona, Jakabos 134-
lintné özv. 1 korona, Kassai Lajos plébános I 
korona, Klein L-tjos vállalkozó 1 korona, Kó-
rodi Lijus igazgató 2 korona, Kovács Gergely 
birtokos 1 korona 00 fillér,  Miklós István plé-
bános 1 korona, .dr. Nagy Jenő ügyvéd 2 kor. 
40 fillér,  Nagy Sindor birtokos 2 kor.. Napke 
József  könyveli! 2 kor., N. N. 1 kor., N. N. 20 
fillér,  Sántha Mózes 1 kor., Sárosy Antal 1 kor., 
dr. Szántó Samn ügyvéd l korona. Szigeti Gyula 
2 kor., Szultán Lakács 2 kor., X. Y. 40 fillért. 
Összesen 64 korona 60 fillért.  Bevétel volt je-
gyek és felülfizetésekből  253 korona 82 fillér. 
Kiadás 189 korona 80 fillér  maradt a helybeli 
róm. kalh. templom javára G2 korona T4 fillér, 
mely az alcsiki bankba betétbe helyeztetett el. 
Febrnár 21-én a Vereabaju ismételten elöaila 
lőtt a Polgári Olvasókör javára 10 éa 20 tiPéres 
beléptivel, mely alkalommal 30 korona maradi 
tiszta jövedelem. FeiűlAzeltek dr. Györffy  Gyula 
10 korona és dr. Csiszér Miklós 2 koronát. Fo-
gadják a nemesszivü pártolók mindkét esetben 
hálás köszönetünket. A választmány nevében: 
C s e b Vilmos, elnök. 

— Kosaras asszony. Gyalázatos üzel 
mekről rántotta le a leplet a mult héten váró 
snnk rendőrkapitánya s ennek következtében 
egy elvetemült asszonyt bizonyos J á g e r An 
nát (Kosziándiné) szolgáltatott át az ügyészség-
nek. Ez a lirs/tia 5 — 10 éves leánykákat szol-
gáltatott ki. bizonyos urak aljas és állatias vá-
gyainak kielégítésére. Bízunk ügyészségünk 
erélyességében s nem kételkedünk, hogy a bű-
nösök el fogják  venni mélló büntetésüket. 

— Veszett eb garázdálkodása. Gy.-
tölgyesi Hangán Gábornál nem régebben egy 
házőrző ebet kóbor kutya harapott meg. A 
tulajdonos óvatosságból kutyáját azóta kötve 
tartotta, a napokban azonban, midőn iuin:ik 
enni adott lánczát elszakítva gazdájára rohant 
és hozzá harapott, de szerencsére a harapást 
a vastag ruha felfogta  s igy a sértés nem tör-
ténhetett meg. Megmarta azonban egy serté-
sét s egy más kutyát és ezzel ugy eltűnt, 
hogy hollétére nem lehetett rá találni. 

— Mindenki tudja , hogy a Maulliner-
léle impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést adja, hogy konyhakerti magvaiból a leg-
jobb fóselék  és zöldség terem és hogy virág 
magvaiból fakad  a legaiebb virág. — Szóval a 
Mauthner féle  magvak a legjobbak, késdetui a 
legnagyobbak és árai igen oloaók. 

— Szakelőadások. Az Erdélyi Gazda-
sági Egylet f.  évi márcz. B-án, d. n. '/,4 órától 
kezdódileg, az egyetemi közegészségtani inté-

zel (Mikó-u. Huzeum kert) tantermében, intel-
us gazdák récére azakelüioKsukat rendez, 

melyekre az érdeklődő közönséget tisztelettel 
'Meghívja Az elnökség. Előadást tartanak : Pá 
i r Béla gazd. tanint. tanár: „Kultúrnövényeink 
it abb gombabetrgség. i, különös tekintett-l a 
gyümölcsfák  és a paszuly ujabb betegségeire*. 
(Számos multat rányal.) L. Szabó Döme gazd. 
iámul, tanár : „Az állati gümökór és az ellene védekezés". 

— Az uránosz kék. A legkedveltebb 
lulmkékilő szer, mert a képzelhető legszebb 
kék szint szolgáltatja és minden tefciuletben 
felülmúl  ia az eddigi ilyneinü gyárt Hiányokat. Elő-
kelő háztartásod és uagy mosóintézelek tanú-
sága szerint az Urauos/. kék a legjobb éd leg-
olcsóbb rubakékitő. 

— Hirdetmény. A vallás és közökt. 
m. kir. miniszter ur 1902. április bó 2-án kelt 
16690. száiun reudelelével a gyergyóborszéki 
állami elemi Iskolai építés alkalmával teljesí-
tendő munkálatokat 24,606 kor. 05 fill.  összeg 
erejéig engedélyezte. A fenleinlitelt  munkálatok 
kivitelének biztosítása czéljából az 19U3. évi 
márczíus 21-ik uapjáuak 10 órájára a csikme-
gyeí m. kir. Ali. építészeti hivatal helyiségében 
ujl-ól tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. A veiienyezni óhajtók felhívatnak, 
hogy a f-ntebbi  munkálatok végrehajtásának 
elvállalására voualkozó zárt ajáulalaikat (az 
ajáulati költségvetéssel együtt) a kitűzött nap 
délelőtt 9 órájáig a nevezeti hivatalhoz annyi 
val inkább igyekezzenek beadui, mivel a későb-
ben érkezetlek ügyelembe ueui fognak  vétetni. 
Az ajánlathoz az állalanos teltételekben elő-
irt, az engedélyezett köllségósszeg (illetve 
az ajáulati költségvetés végösszege) 6u/u-áuak 
megfelelő  bánatpénz (vagy a báuatpénznek az 
állampénztárnál (adóhivatalok, vámhivatalok, 
sóhiViUalok »lb ) töi télit letételét igazoló pénz 
tari tiyugta) csalulaudó. A szóuau torgó uiun 
kalatia voualkozó műszaki művelet és részletes 
fellételek  a nevezett ui. kir. államé pitészeti hi-
vatalos Arákban naponkint megtekinthetők. Az 
ajáulaliikbau külöu fellélelekuek  belye uincs. 
Kell C-ikszereda, lilüil. évi márcziuj hó 3-áu. 
S z a b ó Géza, kir. tanfelügyelő. 

ján megállapítandó látogatási, látlelet és 
bizonyítvány kiállító i dijakon kívül kör-
orvns n védhímlő i.ltáaért és ujraoltásért 
az országos érvény<1 dijakat felszámíthatja 
és a bíróságok (elhívására végzett szak-
értői működésekén a szabályszerű dijakat 
igényelheti, székhelyén a halottkémlóstés 
husszeinlét a szabályszerű dijak mellett 
végezni s községeit liavonkint kétszer be-
utazni tartozik. Körközségeinek szegényeit 
pedig ingyen köteles gyógykezelni. A ma-
gán látogatásokra felektől  fuvart  követelhet. 
Felhívom mindazon orvosfttdorokaf,  kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint az 
188;l évi I t -cz. 9. §-a értelmében eddigi 
gyakorlatukat is igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérelmüköt hozzám 1 9 0 3 . é v i 
m&rczius hó 31-ig nyújtsák be. A vá-
lasztás Gyimesbükkön 1903. év áprillfl 
4-éll délután 1 órakor iog megtarralni. 

Csíkszereda, 1903. márczíus hó I-én, 

Fejér Sándor, 

—M főszolgabíró. 

Laptultíjdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

112 —la03. 
vegiii. szaiu. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az ltiil évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, liugy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1901. évi Sp. I. 881/3. számú végzése követ-
keztében Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviseli 
Usikjenőfalva  község javára Uegü Albert caik-
jeuötalv; lakós elleu 321 korona 70 fillér  hát-
i-álek s jár. erejéig 1901. évi április hő 10-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  es 660 koronára becsült következő in-
góságok u. in.: lovak, telién, borjuk, szekerek 
és hóin nyilvános árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság Í903 ik évi V. 13«. 2. számú végzése 
folytán  321 kor. 70 fill.  Iiálrálék tőkekövetelés 
és eddig 6 koronában bíróilag uiár megállapított 
költségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Oikjenőfalván  leendő eszközlésére 1003. évi 
marczius hó 9-ik napjának délelőtti 8 
órája batáridőül kilüzetik és abboz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
liogy az érintett ingf.ságok  az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és I0S. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet igérön-k, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Anieuuyiben az elárverezendő ingóságokat 
m:\sok is le és felülfoglaltatlák  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. l£ü. § értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi február  bó 
12-ik iiapjáu. 

Ábrahám Márton, 

kir. tiir. véf;rHi;ijtó-

Szám li(>03/902. polg. 

Hirdetmény. 
Cáikazépviz község általános halárá-

nak lagositási iránti ügyében a kir. táb-
lának 21 13/902. sz. a kelt végzése kö-
vetkeztében a mérnök választásra és a 
költség előirányzat elkészítésére Anlalffy 
Gábor kir. trvészéki bíró Tűzetésével tar-
tandó tárgyalásnak határidejéül 1 9 0 3 . 
évi márczíus hó 20-ik napjának 
d. 6. 9 Órája Csikszépviz község házá-
Imz kitUzctik, s nrra az érdekelt birtoko-
suk a törvényes következmények terhe 
alatt megidéztclnek. 

A birtokrendezési mérnökök felhívat-
nak, hogy azok a kik a működd mérnöki 
teendőket elvállalni szándékoznak ajánla-
taikat a kir törvényszékhez, vagy a csik-
szépvizi községi elöljárósághoz küldjék be 
és ajánlataikat két irányban tegyék meg 
t. i. liogy mily egység-árért kívánnának 
vállalkozni katasztrális holdankint arnt 
az esetre, ha kizárólag a tagosítási és 
arra az esetre ha e mellett az arányosi-
tási munkálatokra is kineveztetnének. 

A kir. törvényszék Üléséből. 

Csíkszereda, 1902 novemben hó I I . 
Dr. PerjésBy, Elovlcz. 

uliiük. 1-3 jzö. 

Sz. 192—903 
ku 

Pályázati hirdetmény. 
Csíktnegye fel  esi ki járásához tnrtozó 

Gyimesbükk, Gyimesfelső-  és Középlok 
községekből alakított gyiinesi közegészség-
ügyi körben GyimeBbQkk község szék-
helyijei az orvosi állomás lemondás foly-
tán Üresedésbe jővén, annak betöltése vé-
gett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 kor. évi fizetés, 
80 kor. lakbér és mind kinevezendő csik-
gyimesi pályaorvosnak az Ajnádtól—Gyi-
inesig terjedő 31*3 kim. hosszú vonalsza-
kaszon a pályaorvosi teendők végzéséért 
évi 600 korona tiszteletdíj jár. A közsé-
gekkel és azok közigazgatási területén levő 
illrésztelepek tulajdonosaival egyezség ut-

Sz. 903—903. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásában Csik-

szentmiklós, Borzsova és Delne községek-
ből Csikszentmiklós szék hely ly el alakult 
körben a körjegyzői állás lemondás foly-
tán Üresedésbe jővén, az 1886. évi XXII. 
t.-nz. 82. §-a értelmében arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1833. évi I. 
t.-cz. 6. §-ának megfelelőleg  felszerelt  éa 
eddigi szolgálatukat is feltüntető  pályázati 
kérésüket hozzám legkésőbb az 1 0 0 3 . é v 
márczíus 25-ig annál bizonyosabban 
adják be, mert a később beadottakat nem 
fogom  figyelembe  venni. 

A körjegyző javadalmazása á l l : 1. 
Évi 800 kor. fizetés.  2. Újonnan épUlt 
és az igényeknek teljesen megfelelő  ter-
mészetbeni lakás. 3. Irodai átalány 90 
korona. 4. Magán munkálatokért a szabály-
rendelet i leg megállapított dijak. 5. S vé-
gül mint kinevezendő állami anyakönyv-
vezetőnek évi 160 korona tiszteletdíj. 

A választás Csikszentdomofcos  köz-
ségben az 1903. év mározlus hó 
31-én délelőtt 0 órakor fog  megtar-
tatni és a megválasztott jegyző állását 
azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csíkszereda, 1903. márczíus IHS 1-én. 

i-
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 57—1903, 
végrh. sz.ám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1681. évi 

LX. 1,-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kézdivásárhelyí kir. törvényszék 



lUrcdaa 4. 

1908 7916. számú végzése következtében 
Zayzon Lázár kézdlvásárbelyi agyvéd által kép-
viselt kézdifásárhelyi  takarékpénztár javára 
kászooaltízi Baláa Lajos és társai ellen S44 
korona s jár. erejéig 1903. évi jannár hó 6 én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és feiaitoglalt  és 737 koronára becsült követ 
kezfl  ingóságok, u. m.: Bálás Lajosnál szekér, 
bátorok stb. Bálás Sándornál Bkrfik,  széna és 
jubok nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a esikssentmártnni kir. já-
rásbíróság 1902. évi V. 643/2. számú végzése 
folytán  2*4 korona tőkekövetelés, ennek 1902. 
évi jnliis hó 1 só napjától járó 6°/,-os kamatai, 
és eddig Összesen 64 korona 89 fillérben  bírói' 
lag már megállapított költségek erejéig- Kászon-
Ál tízben Bálás Lajos lakásán és folytatólag  Ká-
szon-Impérben Baláa Sándor lakásán leendő 
eszközlésére 1803. évi mározins hó 6-lk 
napjának délelőtti ÍO órája batáridöfll 
kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingéságok az 1881. évi LX. t.-c*. 107. és 
108. §. értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szűkség esetén, becsáron alul is 
el fognsk  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. L-ez. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonon, 1903. évi február 
hó 17-ik nspján. 

Gondos István, 
kir. bír. végrehajtó. 

Sz.j!28-903 : 
iiij. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a vármegye 

magántulajdonát képező „Bocskahavas" 
nevű kaszáló és legelő folyó  ÓVÍ már-
czius hó 21-én délelőtt 9 órakor 
n magánjavak igazgatóságának irodájában 
tartandó nyilvános szóbeli árverésen a 
folyó  év tartamára haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ára 400 korona, melynek 
lO'Vo-ka vagyis 40 korona az árverező 
bizottság kezébe leteendő. 

Csikvármegye niagánjavni igazgató 
tanácsának elnöke. 

Csíkszeredán, 1903. február  lió 25. 
Becze Antal, 

alispán, igazp. tan. elnök. 
Fflsiolgablro  Gyergyósientmiklóson. 

Szám 98—1903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvártnegyében n gyergyói járás-

hoz tartozó Remete, Várhegy és SalaniAs 
községekből alakult egészségilgyi körben 
a körorvosi állás Gyergyórenietc szek-
helylyel llresedésben lévén, annak betöl-
tése czéljából ezennel pályázatot hirdetek 
és (elhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy törvé-
nyes képesítésüket és eddigi alkalmazá-
sukat igazoló okmányokkal felszerelt  folya-
modványaikat hozzám folyó  évi már-
czias hó 15-ig adják be. 

A körorvos évi fizetése  a látogatási 
dijak váltságával együtt 2336 korona, 
lakbére 200 korona, fuvarváltsága  évi 104 
korona. 

Gyérgyószentiniklós, 1903. évi febr. 
hó 10-én. 

Dr. Lázár János, 
3—3 főszolgabíró. 

Arlejtési hirdetmény. 
A csikszenttamási templomban a 

kórus átalakítása, illetve második kórus 
építése, valamint egyéb előforduló  mun-
kálatok az eredeti és pllspökileg jóvá-
hagyott tervek éa költségvetések szerint 
foljré  é v i Márczius h ó gjg-én 
d . a . S Árukor a község házánál tar-
tandó irás- és szóbeli árlejtésen kiadatnak. 

Kikiáltási ár: 4068 kor. 12 fillér, 
melynek lOVii az árlejtés megkezdése 
előtt készpénzben vagy dvndékképes ér-
tékpapírban elnök kezéhez bánatpénzül 
leteendő. 

A munkálatra vonatkozó terv, költ-
ségvetesek és árlejtési feltételek  alólirott 
lelkésznél bármikor megtekinthetők. 

Csikszenttamáson, 1903. február  hó 
23-án. 

Tompos Mátyás, 

2—2 lelkész. 

Osikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kóból épült üzlethelyiség, 
raktárral, 3 szobából és 1 kony-
hából álló lakosztálylyal együtt 
bé rbe adó. — Értekezhetni 
Mihály I s t v á n birtokosnál 
Cslkkarczfalván.  M-S 

Figyelemre méltó! 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevőkőzőnséget, miszerint 
sz őszi és téli szezonra njonnan és dúsan 
fölszereltem  raktáromat kész féifiéa  gye-
rek öltönyökkel, — a legfinomabb  téli 
kabátokkal ós köpönyekkel — férfi 
és fin  illetve gyerekek részére, valamint 
férfiak  részére rövid bőrös kabátok is 
nagy választékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraozok — ágy és asztalteri tők, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  ós 
tarka takáos — női köntös kelmék; 
van továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor, mindenfajta  divánok, 
képek, tűkrők, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  m-st-r-
ember részére, valamint családihasználatra. 

Mindezen czikkrket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltélelek 
mellett havi részletfizetésre  is elárusítok. 
Kzekután tisztelettel kérem a nngybecsfl 
vevő közönséget legyen teljes bizalommal 
irántam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illő tisztelettel 

KZSIIŐM? ZM. 

8-20 Brassó, Kapu-utosa 62. 
drLe£Íibféi.S  EB TAPASZ. Heg eddig semmiféle  tapaaa nem érte el ennek a jó hBtáaát! 
Forti László eredeti gyártmánya. 

Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ba 
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal csillapítja a fáj-
dalmat, oszlatja a daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni 
kellene. A női emlőgyulladásnál biztos ered-
ménynyel alkalmaztatik. Ára 2 kor., kisebb 
I kor. és a legkisebb 70 fl'l.  Kapható a gyár-
ban Forti László Budapest, II. ker., Is-
kola-utcza 24. szám és a főraktárban  Buda-
pesten, Török Józsefgyógy-
tárában, Király-ulcza 12., 
valamint Budapesten min-
den és vidéken a nevezete-

sebb gyógytárakban. 
Az eredeti dr. Korli-féle 

csomago-

" O 
I. jfai. 

sebtapasz külső 
lásán, mely F. L 
betűvel van le-
pecsételve. az itt , , 
is látható véd- - ' " ^ - J ^ A J H . 
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

sz. végzésével megerősítette. 
A számtalan értéktelen és ártalmas után-
zatok arra indítottak, miszerint az utánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely lönli 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, ju-
talomban részesül, mert a tapaszhamiaitó-
kat folytonosan  törvényileg üldözöm, n - o 

E g y j í « n a . ™ » 7 
kinek 2 3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik  lapunk nyomdájában. Egy 2 szoba, konyha, pincze 
és kamarából álló lakás nyári 
konyha, fás  kamara éa baromfl-
óllal, külön udvarral s befásltottf 
kerttel együtt 

jutányos árban elad. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala, G—6 

Csikszépyizen 
a Rózsa Qyörgyné kétkővü tisz-
telő malma t ö b b é v r e bérbe 
adandó, esetleg örök áron is el-
adó, értekezhetni a tulajdonosnál 

- - Csikszépvlzen. 1 - 2 

mm  Kisküküllő menti bor 
20 hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában. »-io 

á sila@@gháiyd edpígyáí 
; l e g ] » b b » » k e H s w f r t  t é l i e z i p 6 i = 

bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 

Főűalet: 
VII., Károly-körut 19. szám. 

Király-ntosa sarkán. 

FiAkOxlet«k: 
IV., Kecskemeti-utcza 8. 

VII., Kerepesi-ut 32. 
VIII., József-kőrut  73. l 

A R A K: 10-0 í i 
i N ő i c i i p ó k : B 

fi  t 3.50 kr. Jó és olcsó fajta,  ezugos fi  t 3.50 ki. S 
„ 4 . - Jó és olcsó fajta,  fűzős - 3.50 ív 

a legjobb fajta  fűzős  vagy [iÜ 
5 , - gombos, téli béléssel . 4 - W 

Vízmentes orosz lakk, fflzős S 
5.50 1 vagy gombos, téli béléssel . 4.50 FÎ 

5.50 Posztó oroszlakk, duplatalpu . 4 . - 1 
5.50 lakk fűzős  vagy gombos . 4 . - 0 

Amerikai boxbőr, fflzős  vagy 
5.50 gombos, téli béléssel » 4.50 1 
6 , - Chevreaux minden kivitelben . 5 . -

Fér f i  C l ipők : 
Jó és olcsó fajta,  ezugos 
Jó és olcsó fajta,  fűzős 
a legjobb fajta,  dupla tslpu, 

téli béléssel, liizö.s vagy 
ezusos . . 

Vízmentes orosz lakk, téli 
béléssel, dupla talpú, ezu-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes proszlakk, víz-
mentes . . . 

lakk lüzős, elegáns . . 
amerikai bozbör,ezugosvagy 

liizös, téli béléssel . . 
Valódi Chevreaux minden 

kivitelben 
Óriási nagy választók gyermek-ozipőkben a legolcsóbb árak mellett. 

Vidéki rendelések a főüzlet  u t ján pontosan eszközöltetnek. Meg nem felelő  áruk készséggel kicseréltetnek. 

e ^ m m M w ih?»1mmmtiiv'in i « r n m a m a M ^ 

P O R S T F E R E N C Z 
férfi-  és női-czipész üzlete Csíkszeredában (Piacztér) 

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhivni 

Miiemre, 
Több éven át szerzett tapasztalatom és szakmámban való gyakorta-

tommnál fogva  azon helyzetben vagyok, hogy jutányos árak mellett 
is csín és izlés tekintetében a külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből mérték szerint: 

uri-, női- és gyermek-czipőket 
7-10 a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javitásokat olcson vállalok. 
^Ur^^Uxlt/̂ l̂/xU/xUxUxU/̂ llxl̂ xUxU/̂ UxU»^!» <11,xü,xii,vU-xll->11'>il'Ml-

Ml' 

HOCHSINGE'R TESTVÉREK 

ruha-mosáshoz 
a l e g j o b b k ó k l t ő a z e r . Törvényesen védve. — Mosó-intézetekben, háztartásokban a 

legkedveltebb ruhakékitő. 
O l o s ó és f  e l f i l m u l h s t l a n ! 

kis ttveg 24 fillér, tizszerL mosón-hoz elegcudú. — 1 oagy üveg l'OO kor., '/• üveg 1 kor. 
w Kapható mindenütt. 

Utániatoktól óvakodjunk 1 

i > 
BUDAPEST, 

VL, Bózn-nton 8 
Nyomatott Csiksseredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




