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Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

Húsvét. 
Megszűnt a sokaság örömzaja. el-

csendesültek a „Hozsánna" kiáltások s a 
pálmaágakkal és a tiszte'et legnagyobb 
jeleivel fogadott  mestertől elíordul a nép, 
sorsa meg van pecsételve. A még Itiv 
tanítványok kis csoportja, mint üldözött, 
megrémült madársereg szétrebben, ő maga 
halálos ellenségei kezébe esik és az örök-
szeretet és a szent igazság hirdetője go-
nosztevő módjára a kereszten szenved 
csnfos  kinhalált. 

Elvégeztetett. 
A világosság kialudt éa mély, kiet-

len sötétség borított el mindent. Rettegés 
és félelem  lógta el a sziveket, kinzó két-
ségbeesésbe merültek el a lelkek s gyászt 
öltött maga a nagy természet is. 

Tehát mégis igaz ? 
A világosságot elnyomja a sötétség ; 

az igazaágon diadalmat ül a hamisság ; az 
életet kioltja a halál ; a szépet, jót, ne-
mest, legyőzi a rut, rossz és nemtelen 
és az erény romjain örjöngő tánezot jár 
a gonoszság. 

De ime! megnyílik U sir és az ab-
ból kiáradó fény  elűzi a sötétséget, a lta-
miság meghunyászkodva vonni az igaz-
ság fényes  arcza elől rejtekébe, a kopor-
soból élet tör elé ; le van győzve a halál 
hatalma, meg van semmisítve annak fu-
lánkja. Az emberek szemei előtt biztatóan 
felragyog  egy jobb, egy szebb élet képe, 
a melyben az erény elnyeri jutalmát, a 
gonoszság büntetését. 

Örömben áradoz az egész világ, hi-
szen feltámadott  a Megváltó, ki feláldozta 
életét és zugolodás nélkül hullatta vérét 
a bűnös emberiségért. 

Örömben úszik minden, hiszen vele 
együtt feltámadott  az Igazság is, melyen 
többé a poklok kapüi sem vehetnek dia-
dalmat. 

Ezt hirdeti húsvét napja az emberi-
ségnek. Nagy, szent, magasztos tlnnep. 

Az örökM élő Eszme hirdetője. A tiszta 
erkölcs, az erény nz örök szeretet, a vál-
tozhatatlan igazságok s az örök élet vallá-
sának diadalmi napja. 

És a miként Ő feltámadott,  azon-
képpen támadt fel  az általa hirdetett örök 
igazság is. 

Ideig, óráig csöröghet a rabszolga 
láncz, hivalkodhatik a durva, zsarnoki 
önkény, vértengerbe lehet fojtani  a sza-
badságot, de csak ideig és óráig, mert él 
az Ige és Eszme. 

A rabbilincsek lehullattak, a zsarnok-
ság megsemmisül, a vértenger nyomán a 
szabadság legszebb virágai fakadnak,  a 
pusztulást, a megsemmisülést mindig nyo-
mon követi a feltámadás  és az elet. 

Tegnap vigasztalanság, kétségbeesés, 
romlás és pusztulás mindenütt. És ime ! 
ma öröm, bizalom és ragyogó világosság 
árad szerte. 

Ez a világ rendje. 
Ezt bizonyítja az élet nagy mestere : 

a történelem. 
Vessünk csak egy pillantást nzon ezer 

évre, mely vérrel szerzett hazánk felett 
elsuhant, lépten nyomon ott látjuk e/.en 
igazságnak kézzel fogható  bizonyítékait. 

Az ezer évea mult vészei és viharai 
között, hányszor jutoft  ez ország, e nem-
zet a megsemmisülés örvényének szélére, 
hányszor lebbentette meg teje felett  sötét 
szárnyait a rideg halál, hányszor látta 
megjelenni a pusztulás fenyegető  rémeit'? 

És még is, mindannyiszor újra táma-
dott és a nemzet annyi háborgás után is 
szilárdan áll ősei örökében. 

Az igaz ügynek örökkön-örökké fel-
támadása lészen s nz Eszme, mely a jeru-
zsálemi szikla sirból kitört, a rombolás 
pusztulás szelleme fölött  mindig és min-
denha diadalmaskodik. 

Ezért bízunk nemzetünk jövőjében. 
A politikai élet terén és a társadalomban 
felmerülő  jelenségek bármilyen sötét képet 
rajzolnak is meg szemeink előtt, bármeny-

nyire is örvendenek ellenségeink a mai 
állapotok felelt,  n>ég sem csüggedünk de 
hiszünk a feltámadásban,  mert azok az 
erények, melyek a nemzetet a mult idők 
tiehéz napjaiban a pusztulástól megmen-
tették, melyek a megsemmisülés örvényé-
nek széléről elvezették, még nta is élnek. 
A jog és törvénytisztelet és az alkotmá-
nyos szabadsághoz való li 11 ragaszkodás 
mép- nent veszett ki a magyar népből és 
ezek nz erények csatlakozva a szorgalmas 
és kitnrtó munkával n mostani nehéz vi-
szonyok között is meg fogják  jelölni a 
biztos kimenekülés útját, ezek az erények 
meghozzák a leltáiuadást. 

Magyarország templomainak tornyai-
ban a leitámadást hirdetve zugnak a ha-
rangok. Az imádság hajlékaiban a népek 
millióinak ajkairól felhangzik  az halleluja 
és hirdeti, liogy az Ige, az Eszme örökké él. 

A mostani linsvét sem fog  nyomta-
lanul eltűnni e nemzet felett,  megerősö-
dünk e napon a mi hitünkben, liogy az 
örökké való Igazságnak élnie kell. 

Ebben a hitben méltó lesz a szivek 
ünnepe n feltámad/is  szent napján. Ünne-
peljünk tehát, mert él az Ige, az Eszme ! ! 

• A kétéves katonai szolgálat. — Mint e<ţy künyomalos jelenti, a honvédolmi tni-niszteriumbnii most a kétévi katouai szolgálat kérdésével foglalkozunk  s a miniszter a dologra vonatkozó előtanulmányok és számítások meg. tételét elrendelte. A nyár folyamán  előrelátha-tólag 03 a reformeszme  fogja  a honvédelmi kor-mányt leginkább foglalkoztatni,  mivelhogy az uj katonai igazságszolgáltatás tervezete már nem-sokára tiiiudon illetékes forum  egyetértő hely beuliugyásával teljesen elkészül. A kétévi szol-gálatra uézvo a honvédelmi miniszter egy, i kérdés legapróbb részleteit is felölelő  és száin adatokknl megvilágított jelentést készíttet, amely az őszi ülésszakban a törvény hozás elé kerül, de ezenkívül kidolgoztatja még lehetőleg a nyár folynmáu  inugát a reformra  vonatkozó törvény, tervezetet éB a inegokolást is. Hogy melyiket terjeszti azután a törvényhozás elé, az a viszo-nyoktól fiigg. 
-= Engedély „gyógyforrás"  elrieve 

zésre. A csíkszeredai fürdő  tulajdonosa Helvig 

0. János költséget nem kimilve folyton  busgol-
kodik azon, hogy fürdőjét  a higiénia követeimé, 
nyeinek megfelelő  állapotba hozza. A mult évben 

források  vizeit azakértővel vegyelemestette a 
szándéka aa, hogy fürdőjét  a gyógyfürdők  kössé 
soroztsasa. Eit a czélját részben már el la érte-
menuyibeu a szrfértői  vélemény alapján kéré-
sére a belügyminisüer megengedte, hogy a fürdő 
területén lévő és ivásra használt .Katalin* for-
rás .gyógyforrás"  jelleget viselhessen. 

Ingyen ebéd a szegény tanulók 
részére. 

\Vlaisi09 Gyula vallás- éa közoktatáaügyi 
miniszter iámét egy oly readeletet adott ki, a 
mely egészen rá vall az ő humánus gondolkozá-
sára és szerető szivére. Arra aiélitja fel  ugyania 
nz alárendelt közegeket, hogy indítsanak moz-
ijaimat szegény  gyermek konyhák létesítése 
ügyében, hogy az iskolába járó szegény gyerme-
kek ingyen ebédben részesülhessenek. Ha a kel-
tuszminiszter kezdeményező lépése aa illetékes 
tényezók és a társadalom részéről ia kellő párt-
fogásra  talál, akkor az iskoláztatásnak iámét egy 
uany akadálya lesz az útból elhárítva B ea uj 
intézkedésnek más tekintetekben sem marad el jóté-
kony befolyása.  A nevezetes körrendelet ígyasől : 

A tankötelezettség végrehajtásának egyik 
nagy akadálya a nép szegényaége, a taukötele-
sek ruhátlausága éa az a körülmény, hogy as 
iskoláktól távolabb eső gyermekek, a kiket Bzil-
lóik kelló déli eleséggel el nem láthatnék, es 
okból az iskolát nem látogathatják; vagy a meny-
nyiben látogatják ia, a gyönge táplálkozás miatt 
testileg lelkileg elernyednek és as oktatási munka 
rájuk nézve jóformán  kárba vész. 

E bajok közül a ruhátlaoságra már rámu-
tattam az 1901. évi 3-2,065. szám alatt kelt kör-
rendelettel kiadott állami elemi iskolai gondnok-
sági Utasítás 30. szakaBzában és as 1002. évi 
44.240. száin alatt kelt rendelettel kiadott köz-
ségi iskolaszéki utasítás 43. szakaszában, mely 
szerint az állami elemi iskolai gondnokaág. il-
letve a községi iskolaszék fölbatalmaztatott,  bogy 
az iskolai bírságpénzek egy részéből a asegény 
gyermekekoek ruhával való segítésre alapot 
gyűjtsön s azt társadalmi uton is gyarapítsa. 

Nem kevésbbé fontos,  sőt a tanítási ered-
mény fokozására,  a tanulók testi-lelki fejlődésé-
nek előmozdítására, nemkülönben a azülők és a 
társadalom érdeklődéaének, Bőt as iskola iránt 
való szeretetének fölkeltésére  alkalmas tevékeny-
ség az, ha az iskolát távolabbról látogató sze-
gény gyermekeknek déli étkezéséről sz iskola 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA7 
E o c e F e m l n a . 

Irta: Zsőgőn Zoltán. 
A Bziklasirra  alkony leple száll: 
Kisértotkéot egy asszony arra jár. 
Megazaggatott. sötét ruhája van 
S mint árny az őrök mellett elsuhan. 

És bőaaen tépve dus arany haját, 
Az élea köre vágja le magát. 

A sajra a vak űr tompán felel 
És vérben ázik a duzzadt kebel. 
.Szakadj le rám, te, aziklaboltozat I 
És fojtsd  belém emésztó lángomat. 

Öledbe nyújts számomra temetőt; 
Vagy oh, add vissza újra nékem öt . , . 

Uram, te Bzent s mindennél szebb valál: 
Nem ölhetett meg téged a halál. 

E kő taksr s bár osonttá fogy  kezem, 
Én áttörök a síiklarétegen. 

Csak egyszer lássam még azent arezodat 
És forré  kőnynyel mossam lábodat. 
Térded essk még egyszer karoljam ál 
Megenyhítvén e mell égő havát. 
Lábad tenger bajsmmal öntsem el 
8 ott hűljön ki a lángoló kebel. 

Csak még egyszer... csak egyszer lásd e kint 
Éa néma less a sziklasír megint. 

Könyörtelen, iordan mered a fal. 
El-elesuklő nyögés vak éjbe hal. 

Az őr léptére néha kong as ür 
8 a földre  a halálnak árnyadul. 

Húsvét i szokások. 
A nagytermészetben élő einber már ós id ük-

óla alkalmazkodik a természetben előforduló  vál-
tozásokhoz, azok szerint iráuyitja életét s n mint 
azok reá jót, avagy rosszat hoznak, vagy ötül meg-
jelenésüknek, vagy irtózik tőlük. Ugy örömének 
mint irtózásának különböző módon adott és ad ináig 
is kifejezést  a ebből .azután a népies szokásoknak 
egész hosszú Bora fejlődött  ki, melyek különösen 
az évszak változásokhoz éa az azok idejében lovó 
keresztény ünnepekhez füzódnek. 

Régőta ki van mutatva, hogy a mai nap is 
divó szokások legnagyobb részének eredetét a régi 
pogány korban kell kereauiiuk, bizonyára innen 
erednek a mai korban divatos húsvéti szokások 
is, mint az ételek  és  itolok  szenteltetése,  a 
piros tojás  osztogatás,  az öntözés,  u haj-
nalozás,  határkerülés,  kakasünnep, kukas-
lővés,  kakas nyakvágás stb. 

A természet újra ébredése idején az ősrégi 
pogány népek is ünnepet Bzenteltek a zord telet 
felváltó  tavasznak. A kereszténység a természet 
feltámadását  összekapcsolja Megváltónk feltáma-
dásának ünnepeivel. S sz ezen íinuephez füzódö 
szokások azonban nom oaak s szoroBan vett hus 
véti ünnepekre, hanem az egész nagy hétre, 9Őt 
a huBvétutáni időszakra ÍB kiterjednek, 

A ruthének azt hiszik, hogy húsvét mind 
a három uapján a menyország nyitva van, s a 
ki ezeken a napokon hal meg, ha még olyan 
büuöB is, egyesen a inenyorazágba jut. 

As ételek és italok szenteltetése színién 
régi eredetű. Leginkább bárányt. Bonkát, tojást, 
kalácsot, némely helyekea tormát éB Bét is szok-
tak szentoltetni. 

A mármarosi oláh azt hiszi, hogy a ki hús-
vétkor leghamarabb haza érkezik a sientelttel, 
annak less abbaa as évben a vadászatban és a 
haláaaatban a legaagyobb szerencséje. 

Sok helyt a húsvéti aonkából, kaláoaből. 
tojásból eltesznek egy-egy darabot a később asu 

tán azzal sobet, fogfájást  gyógyítanak s ha a 
telién nem akar tejet adni, azzal hozzák meg. 

Kolozsvárt és környékéu az eltett és ge-
rendára felakasztott  szentelt kalácshoz azon hie-
delem fűződik,  hogy ha abból tűzvész alkalmával 
egy darabkát a tűzbe dobunk, a tüzet meg-
szünteti. 

A rulliénekiiél a szentelt souka csontját új-
hold előtt való pénteken még pedig hajnalban 
a vakond lyukba dugják, akkor a vakond nem 
lur többet. Ha pedig ezt a csontot négyfele  vág-
ják s a kert vagy a mező négy sarkán elássa*;, 
soha tiibbé oda vakondok nem megy.* 

Zalainegyében azt hiszik, hogy a ki a hús-
véti szentelt sonkából eszik, nem bodorog ol az 
erdón. Qöcsejben a szentelt ételek közül elóazör 
is a tormából eBzik a család minden tagja, hogy 
a kigyó, bóka, egér, s más apróbb állat a szá-
jukba ne iná*Bzék, ha nyáron valahol a szabadban 
mélyen elaluszuak. Más helyen azt mondják, hogy 
ha valaki egy kis szentelt tormát lenyel rágás-
oélkiil, egész esztendőben nem lesz torokgyikja. 

Igen jellemzetes húsvétkor a piros tojás. 
A tojás különben már a legrégibb időktől fogva 
sok féle  jelentőséggel birt az emberek előtt. 

Az ókori népeknél a tojás kezdetben a vi 
lág mngját jelentetto. melyből az egé9z világ s 
az ember is keletkezett. A régi egyiptomiaknál, a 
hinduknál igy Bzerepel a tojás. A görögök sze-
rint Castor éa Pollux, továbbá Lidó is tojásból 
született. Általában a tojás ugy szerepelt, mint 
a születés és ujjá születés jelképe. A keresztény-
ség a régiektől átvette a tojás kultuszát ia a ilt 
jelképe lett a feltámadásnak. 

A tojást eredetileg pirosra, de ma már 
más színre is, kékre, zöldre, sárgára éa baraára 
stb ÍB festik. 

Némelyek ast állítják, bogy a magyarok 
osak piros tojást ismertek. A románoknál gyakori 
a sárga, lila éa sötétkávéBsinbe játsió ÍB, a szer-
bek pirosra és Bárgárs, a rutének piroBrs, sár-
gára és zöldre festik  a tojásokat. 

A tojásokat rendesen nagyszombaton festik. 
A piros tojásnl rendesen tyúktojást használnak. 
I.egtisztábbnak tartják az olyan tyúkok tojását, 
a melyek abban sz esztendőben kezdtek tojni. 
Sok helyen azt mondják, hogy a piros tojásokat 
a nyul tójja. 

Ebez a kedves húsvéti ajándékhos Blintén 
sokféle  vélelem fűződik.  A románoknál a ki egy 
lánynak tojást ad, az jogot szeres vele, hogy a 
leányt másnap megöntözhesse. A aserbek húsvét-
kor minden idegennek adnak egy piros tojást s 
ha átutazóban van, megveudégelik. Az uj aassony 
pedig a násznép minden tagjánsk küld piros to-
jást. Deés környékén aat tartják, hogy ha a 
mosdóvizbe egy piros tojást, friss  zöld csalánt a 
egy ezüst pénzt tesznek, a ki evvel megmosdik, 
az azon évben piros lesa, mint, a tojás, erős, 
mint s csalán, frisa.  mint a vis s s mellett sze-
rencsés éa gazdag ÍB. Ba a píros tojást tüsvéss-
kor a lángba dobják, a tüz megszűnik. 

A piros tojásokat kSlöubőső rákarosolt raj-
zokkal díszíteni, megírni (irott tojás) szokták, esek 
a rajzok vidékenként más meg mások, de azámos 
változatban fordulnak  elő. Hétfalubaa  pld. a to-
jásokra két egybekapcsolt szivet, vsgy csókolózó 
galambot, vagy ösBzefogott  két kezet iraak. Há-
romszéken különbösö virágokat, leveleket, gyü-
mölcsöket, állati formákat,  állati részeket, egyéb 
tárgyskat, továbbá nemzeti, vallási, szerelmi és 
egyéb vonatkozáau dolgokst írnak a tojásra. 

A tojásiráshoi választott sslneknek biionyos 
jelentőségük ia van, a piroa ss őröm sslae, Jésus 
kiontott vérét jelképezi. A zöld a tavasa és re-
ménység Bzioe, a kéket Mária gyáasnak hívják, 
a lila a bdnbánat asine. 

A piros tojást a gyerekek sokféle  játékra 
ÍB felhassnátják,  mely játékok vidékenkint külön-
böző elnevezésekkel biraak, ilyenek : koozogta-
tás, vagy türkőlés,  kókonyázás,  törekedés, 
osokotálós,  osoknyázás, kókózás, ticselés. 
Ezeket a játékokat rendesen gyermekek játssák, 
összeütik a piroa tojást s a melyiké eltörik, as 
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Unitéi testülete és helyi felügyelő  hatósága gon 
deakodni tnd. A csongrádi állami elemi Iskolai 
gondnokság, a tantestület és aa ottani társadalom 
nemeelelkB, vállvetett lőlbnsduláaa éa áldosat 
kéassége folytén  létrejött ssegény gyermek 
koayba asép alkerel után erős a hitem, hogy as 
állami elemi iskolák gondnokságainak éa a köt 
légi Jellegű Iskolák iakolasiékének a taoitótea 
iflletekkel  ralé busgó mankáaaága egyebütt ia 
képea leas hasonló eredményeket elérni: hogy 
tudniillik társadalmi téren összegyűjtendő résiint 
péosbeli, résiiot terménybeli adományokbél ai 
iskolát msasslről látogató asegény vagy ál falában 
otthon kellé táplálékban nem részesülő szegény 
gyermekek déli étkelésben részeslttessenek. 

A eaél nemes és nemcsak emberbaráti, de 
tanügypolitlkai szempontból ia támogatásra érdé 
mes. mert egyrészről a tanulók jeleilékeny ré 
axének lehelévé teszi aa iskolába járást, más-
részről a szegényebb gyermekek tesli, lelki eler 
nyedéséuek elejét veasi s Így a tanitáa munkáját 
már asért is eredményesebbé tesai, de nagy Ton 
toaságu e jótékony intésmény megvalésilása azért 
is, mart a tanulóifjúságnak  ai Iskola iránt való 
ateretetél fölkelti  és állandóan ápolja éa Igy ai 
iskolamulasstás j> leatékeny sQadáaára fog  vezetni, 
de fontos  asért is, mert a társadalomnak éa a 
astiléknek egyrészről meleg érdeklődéséi, más 
réssről az lakola Iránt valé báláját fólébreatli  a 
végül a Unité nevelői és oktatói éa eszel álta-
lános társadalmi tekintélyét emeli. 

Ba okokbél kijelentvén, hogy a szegény 
gyermekkonyhák létesítésének Ügyét melegebb 
érdeklődéssel fogom  kisérni, felhivom  Czimedet, 
hogy mlndsson állami elemi és községi elemi 
népiskolák gondnokságait, iskolsszékeit éi tauitó 
testülelejt, melyekben atámoBBbb szegény tanuló 
van, hivja föl,  hogy es intézménynek társadalmi 
nton valé létesítése iránt buzgó munkásságot 
fejtsenek  ki s as eredményről Czimednek ez év 
végéig tegyenek jelentést, viszout Cziinod is el-
járása eredményéről ugyanakkor tegyen ide je-
lentést. 

A siker érdekében elvárom Czimed buzgal-
mától, hogy foutosabb  helyeken Czimed maga áll 
a kifejtendő  táraadalmi munkásság élére s azt 
személyesen irányítja a tekintélye latbavelésével 
bislositandja a kívánt sikert. 

Végül óhajtom, hogy az uj gondnoksági 
utasítás fönot  érinteti 30, szakassábaa. illetve 
az iskolaszéki utasilás 43. szakaszában jelzett 
a a asegény gyermekek fölruliázására  gyűjtendő 
nlap gyarapítása as előbb vázolt táraadalmi mun-
kásság körébe bevonassák, főleg  pedig abban 
as irányban, hogy a jóbbmodu szülök rábírássá-
nak társadalmilag arra, hogy gyermekeik visel-
tes, de még használható ruháit szegény gyermo 
knk felruházására  a gondnokságnak, iskulaazék-
nek átazolgáltssaék. 

Budapesten, 1093. évi április hónap 3 én 
Wlasaies Oynla. 

Minden tekintetben nevezetea éa külöuöaen 
megszívlelendő n közoktatási mlnisiter eaen ren-
delete s éppen esért hiszssük, hogy a rendelet 
nemes eséljainak megvalósítására az illetékes té-
nyezők vállvetett erővel fognak  közreműködni, 
annál ia inkább, mivel itt nálunk ia feles  azám-
mai vannak olyan gyermekek, kikre nézve as uj 
intésmény megvalósítása szükséges és áldásos 
volan. A társadalom részéről összeadott lillérek 
alig fordíthatók  jobb czélra, mint éppen erre. 

Nyilt levél. 
Tekintetes dr. Bardoez Gyula és dr. Har-

matb Leé járás-orvos arakhoz. 
Az országos orvosi-szövetség eslkmegyei 

fiókjának  mnlt szeptember 97 én tartott köz-
gyűlésén az indítványok során határozattá emel-
tetett, hogy az általam előadott és a caiki-részi 
körorvosokat érintő sérelmes ügyben, ti mint e 
közgyűlés kiküldöttei sérelmeink orvoslását az 
illett faktoroknál  eszközöljétek. 

Nem tudom, bogy ezen határozatnak men-
nyiben tettetek eleget és minő eredménynyel f 
avagy ez ideig tálén lépést se tettetek ? ez nléhbi 
esetben a kir. törvényszéknél most bekövetke-
zett elnöki változással lielyéo valónak látnám, 
hn mindnyájunk érdekében rövid idő alatt ktll 
deléseiteket megvalósítanátok. 

Minden esetben kérlek tudassatok, hogy 
ez ügyben kollegáimmal egyel értve, esetleg a 
további lépéseket megtehessük és a törvény vi-
lágos rendelkezése ellenére a körorvosok rová-
sára gyakorlatba vett törvénytelen és méltatlan 
állapot megszüutetéséve lelsfibb  helyen keresünk 
orvoslást. 

Csikszépviz, 1903. április 5-én. 
Kartársi üdvözlettel: 
Dr. Zakariás István. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. M.-től. 

Vannak a magyarral közösök: püspök, 
tányér, tángyér, mozsár, pénz, csap, szappan, 
szombat, pap, páukó stb. 

Csak a Székelyföldön  fordulnak  elő a 
német eredelfiex  : diszké, tubák, légely, trép, 
mur, lienyér, (b ibér,) lehel, vagy léhel, osür, 
euhancz, száraz, fárczolni,  fillér,  fillér,  setét, 
serét stb. 

Mindezek azonban véleményünk szerint 
nem elégségesek a hagyományok szerint annak 
bebizonyítására, hogy a székelyek akár telepit-
vényesek, akár a magyarokkal a honfoglaláskor 
mint azok egyik csoportja jővén be, akkor sza-
kadtak volna ki a magyarok közösségéből. Nem, 
mert el is tekintve ama erős hatástól, melyet 
az utóbbi három században a magyar nyelv a 
székelység nyelvére gynkorolt s melylyel a szé-
kelység ős eredeti nyelvét s minden tárgy meg-
nevezésére határozott, tiszta és megkülönliöz 
tető azé val biró sajátságait rohamosan átültette 
a köz- és irodalmi nyelvbe: nem tudák meg-
magyarázni azon kiváltságokat, alkotmányos, 
önéletéből kifejlődő  szervezetet, melynek az idők 
folyamán  folytonosan  nyirbált foszlányai  mai na-
pig fenntartották  magukat s melylyel a világ 
egyetlen kia népcsoportja nem kérkedhetett a 
nem ts fog  kérkedni soha. 

Már ez oly jelenség, melyet alig dönt meg 
soka a hipothezisekre épitett összehasonlító nyel-
vészet. 

Hnnlalvy Pál, hogy a székelyek telepítését 
annál inkább elvitathassa, a magyarok és hunok 
között mindennemű összeköttetést tagad. 

Vámbéri pedig a „Magyarok eredetéről" 
irt müvében egy és ugyanazon török-tatár nép-
láncz egyes szemeinek tekinti a honokkal az ava-
okat, bolgárokat, kazárokat, bessenyőket s 

magyarokat; de hogy milyen természetű lehe-
tett e népek kölcsönös rokonságának viszonya 

éa köteléke: arra — szerinte — egy pozitiv, a 
valóságot legalább megközelíthető végeredményre 
alig fogunk  juthatni. 

ngy ám, de vaunak hun mondák, melyek 
a magyarok és bnnok közötti kapcsolatot két-
ségbe vonballanul bizonyossá teszik. Ezeket pe-
dig oly könnyedén eldobni, elvetni nem lehet, 
uem szabad. 

Azonban Nagy Géza Jornandesre, Konstán 
lin császárra s más egykorú és hitelesnek el-
ismert történészek és irékra hivatkozva az 
ultziagir,  ultriagor,  savir, (avir) hunugorok, 
paszinakiták,  (urfcofc,  sa&ar stb. nevek alalt 
előforduló  huu-népcsaládokat összevetvén, két-
ségbe vonhatlauul bebizonyította, bogy a huu 
nép, a magyarok az uralaltaji népcsalád ugor 
csoportjából szskadtak ki a igy a hunok és 
magyarok egyeredetüek. Azért itt minden to-
vábbi adalok felhozatalát  mellőzzük. Valamint 
arról is hallgatunk, hogy a török-tatár elem 
egykor vezérszerepet vitt a msgyar törzsek 
között. 

Ugyanez áll a székelyekről is, kiknek a 
magyarokkal közös huneredelét a történészek 
tagadásba nem veszik, sőt még Hunfalvy  sem 
tudja eltagadni, midőn Joruandes hunjairól ekép 
nyilatkozik: „szövegéből (t. i. Jornandea) a mint 
ma olvassuk, >iem világos, vájjon Jornandes egy-
nek veszi-e a hunt és hunugort,  de hogy össze* 
tartóténak hiszi, szinte világos." 

Ezen népcsaládok közötti összeköttetés 
pedig a bevándorlást illetőleg még a bnnok be-
jövetelét megelőzte. 

De itt a Kézai és Képes krónika azon 
szavaira, „hogy a székelyek a honfoglaláskor 
az oláhokkal együtt a határszéli hegyek között 
kaptak osztályrészt, ezen oláhokkal összeele-
gyedtek s ezek betűit használták11 — meg kell 
jegyeziiűnk, hogy a székely a honfoglalásnál  a 
mai, s már akkor ősi foglalás  Bzerint birtokolt 
székelyföldet  nem osztályrészül kapták, hanem 
birtoknkban meghagyattak, ott nem háborgat-
tattak. 

A mi a székelyeknek az oláhokkal való 
lísszeelegyedésél illeti, azt ngy kell, dr. Rélhy 
László. Hunfalvy,  Nagy Géza s mások adatai 
szerint és kutatásai nyomán érteni, hogy azon 
olálielemben, melylyel a hagyomány szerint a 
székelyek vegyültek, minthogy ruman nem le-
hetett, minden esetre bolgárokat kell keresnünk. 

Honnan tehát a névcsere? Onnan, hogy 
a „o/acfe"  „oláh*  szó nem mindig egy a ,ru-
man'-nal. Az „Oláh" alatt Görögország egyes 
vidékein parasztot  Albániában és a Nemanyi-
dák Szerbiájában ide-oda barangoló pásztor 
embereket értetlek, lettek légyen azok rumu-
nok, szlávok vsgy albánok, mint nálunk ma is 
oláhnak  nevezik akármelyik székely embert, 
ki bácsoskodik,  jnhpusztorkodik, fejő  serget 
őriz. Itt az oláh név az életmóddal van kap-
csolatban, tek'ntet nélkül a nemzetiségre. De 
előjön az ,oláh'  szó nemzetnév gyanánt is a 
nélkül, bogy rumunukat jelentene. 

Hnbrignis Vilmos 9zenl Lajos franczia 
király követe a tatár kánhoz, 12&3. a Volga 
melléki népek között emliti a possntirokat, 
ilakokat,  vagy blakbokat,  bulgárokat  és 
vandalokat  (az az vendeket vagy is szlávokat.) 

Bogerius Bacú (1314- 1292.) szerint Pas-
katur-főld  (Baskoria) mellet nagy Blacziábau 
laknak a Blakok. Abulghari Behadur khán XVII. 
századbeli turkesztáni történetíró a mongolok 
és tatárok történetéről irt müvében a volgai bol-

gárokat uláhoknak  nevezi. Nesztor (1056-1116.) 
az áldanál szlávok meghódításáról azálva a 
hóditókat előbb bl&ohoknak  írja, s csak alábo 
mondja őket bolgároknak stb. 

Ebből látszik, bogy a rumuuokon kivül 
oláhoknak  nevezték főleg  a volga melléki 
szláv-bolgárokat. Hogy mikép nevezték az ural-
altaji bolgárokat oláhoknak,  mely eredetileg 
csakngyan a románokat jelölte, megértjük, ba 
tudjnk, hogy a germánok és utánunk n szlávok 
is a velük szomszédos román népeket (olssz-
viasz, oláh-vlack-nak) nevezték, s a bolgárok 
egy ága már kezdetben alagó-nak,  alug-nak, 
nagynak neveztetett; különben is a rumuook, 
mint pásztorkodó nomádok tűnnek fel,  Innen is 
a zavar, mint példáal nálunk a ozigány  és 
zenész. 

(Folyt, kőv.) 

Szépen virágzó kitartó kerti 
virágok. 

Sok kerttolajdonos részre a virágnövények-
nek magról való tenyésztése nem alkalmas és kert-
jük egy részét folyton  virágzó virágfajokkal 
óhajtják beültetve látni; ezen esetben a követ-
kező virágokat ajánlom, melyek bizonyára min-
den virágkedvelőnek megelégedésére fog  szol-
gálni : 

Anemoneák, kökörcsinek Japánból; igen 
szép és sok évig tartó növények, melyek ősz-
szel rendkívül dúsan virágoznak. 

Aqiregia; igen szép tavaszi éa nyári virág 
sok színben. 

Asler perennis, évelő Sszi rózsa ; az éve-
lőknek egy főcsoportja,  sok sziu- és fajban,  mely 
részint tavaszszal és nyáron, részint őszszel 
virágzik. 

Bellis, százszorszép ; igen jó szegélynOvény. 
Delphininm, szarkaláb; legtöbbnyire kék 

és viola színekben egyike a legszebb és a leg-
hálásabb évelőknek, mely egész nyártól őszig virit. 

Dianthus, szegfű;  mindenütt ismert és 
kedvelt virág. 

Erigeron ; szép lilaszinü, alacsony és igen 
hálásan virágzó növény különböző színekben. 

Gailardia, a nagy virága bijarcz; igen 
szépen és dussn virágzik. 

Heuchera; igen csinos korallvörösen vi-
rágzó, alacsony növésű évelő, igen kedvelt virág. 

Iris, különböző faja,  színe és alakja foly-
ton divatos seczessiós virágot képez; kivált a 
japáni faj. 

Leucanlbemum, az óriás marguerita, mely 
az utóbbi idők kedvencze, mely egész nyáron 
át őszig dúsan virágzik. 

Pblox decnssats; egyike a legszebb és 
legkedveltebb szabadföldi  évelőknek, különösen 
annak nj fajai,  melyek minden kert díszére válnak. 

Penstemon, Polemonium, Pyrethrum, gyö-
nyörű, igen szépen és dúsan virágzó évelők, 
melyek minden helyen nőnek és csinossn virítanak. 

Budbeckia; különösen a magss, arany-
sárga telt fajnak,  nem szabadna sehol sem hiá-
nyoznia ; rendkívül gyorssn és erősen nő és min-
den helyen virágzik. 

Scabiosa caucasica, igen kellemes, kedves 
lilaszinűen virágzó alacsony növény, hossza vi-
rágszálakkal. 

Spiraea, japon ica; a japáni évelők rend-
kívül finom  tollbokoralaku fehér  virágbogásfttr-
töket hoznak és nsg.von díszesek. 

a vesztes fél.  De némelykor felnőttek  ia 
résst vessnek eseu játékban. Némely helyeken 
húsvét első napján as ebéd végén as uj hásasok 
koosozantják össze a piros tojásokat. Ha az aaz-
asony tojáaa törik el, akkor abban az eatteudó-
ben a gélya kis babával fog  liaatelegni a hátnál, 
A sierbekaél a házi gazda szokott valamelyik 
családtagjával lloselni, s ha a házi gasda tojása 
marad épen, akkor bölermésü esstendöt vár-
hatnak. 

Igen érdekes saokáa ai érmelléki svábok-
nál a tojás  hajigálás.  Húsvét szombatján az 
ifjak  két pártra aaakadnak a mindenik pártnak 
főnököt  választanak, as egyik pártot hívják sze-
dőnek,  a másikat /utónak. Azntán a pártok 
külön gyűlésben válasslják mag a versenyzőket, 
kiknek savét as utolsó pillanatig titkon tartják. 
Eteken a választó gyűléseken mindenik párt ki-
jelöl még egy egy legényt, a kiknek kötelessége 
hásról hátra járva a asükségea tojásokat össze-
gyűjteni. Onuep második napján délelőtt a tojá-
sok egy léasét merirják és megfestik,  eteket at 
ünnepély ntán elárusítják. 

A festetlenül  hagyott tojásokat (80—100 
drb.) délután egy egyenes vonalban, egy lábnyi 
távolaágban egymásól lerakják. Isteni tisztelet 
ntéa a kötaég lakósai a versenytéren gyűlnek 
ösate, hol a verseny atonnal kezdetét vesti. 

A két versenyző keset fogva  taalad a verseny-
térre, hol mindkettő két-két tojást feldob,  még pedig 
ngy, bogy n közönség kőié essenek le. a ml nagy 
riadalmat éa vigasságot okos. Nagyol nevetnek 
rajta, ha a tojások valakinek a fejére  esnek. A 
A tojások feldobása  után kezdődik a valödl ver-
seny. A /btó-oak kötelessége elhoaai az ellen-
párt jelvényét, miköshen 4—6 kilóméter utat 
kell megtennie. A szedőnek ez alatt as Idö alatt 
a lerakott tojásokat fel  kell ssedale. Ba ngy tör-
tén». hogy végig fut  a tojásek mellett a min-
denik végéről egy egy tojást felased  a aseket a 
•isik végéa földre  terhelt ssalmárs dobja. A 

hány tojás eltörik, anuyii megflzot.  Addig a mig 
a futó  a jelvénynyel viaaza érkezik, a atedónek 
as összes tojásokat fel  kell szedni, meri ba ez 
meg nem történik ö lest a vesztes fél. 

A nyertesi a ssját párifelei  a vállukra emelve 
hordozták körül, a festett  tojásokat pedig eláru-
sítják. Eszel a verseny véget ér s aa után aa 
eladott tojáaok árából nagy dinom-dánomat 
csapnak. 

A piroa tojáal leginkább at öntözésért 
adják ajándékul. 

A nedvesség, a vii a tavast kelesttö me-
legével párosulva megújulás és termékenység 
fűiényezőit  képetik s esért at ókorban az, öntö-
zés a megújulás és termékenység Jelképéül 
szerepelt. 

Valószínűleg innen jött a kerestténységbe 
is, de ilt már a megtisstulásl la jelképesi. 

Att mondják, hogy a kit húsvétkor nem 
öntöznek meg, ateplfls  lest. 

Aa öntöaést a flnemen  levők húsvét máso 
dik, a leányok húsvét harmadik napján végzik, 
az nlébbl azonban mindinkább kead kimenni 
divatból. 

At öntöaködést sokféle  módon estkötlik. 
Faluhelyen néha még ma ia egéas kártya 

viatei öntik le a leányi. At ls megtörléalk, hogy 
a válnba teaslk s vederrel huszák reá a vitet. 
Némelykor a patakban is megrUrösslik. Minél 
tibbstör válthat ruhát a leány, annál büsakébb 

A palóczokaál kiviaiik a leányt a kútra, 
vagy a patakba állítják a veder siámra boosájt-
ják reá n vitet, bogy .ba férhe  megy, ha' llegyék 
friss  menyeoake". Hiába kér, rimánkodik a leány, 
nem hallgatnak rá, ha ssép ssóvsl nem megy, 
elviszik erönakkal a belelökik a patakba. A 
Mátra-alján buavét máaoduapjál „vltbe hányó 
hétfó'-uek  nevetik. Ugy látazlk, hogy régebbi 
Méhen a viabelőkéa itt Csíkban ia divatban volt. 

Erre mutat, hogy Mártonfl  üyörgy erd. róm. kath. 
püspök Csiksomlyón a vizbevetést  3 frt  bünte 
téa terhe alatt megtiltotta. Hogy a szász atya 
fiáknál  sem ment valami Bimán as öntözés, a 
mellett az bizonyít, hogy Brassóban us öntözést 
1740-ben teljesen eltiltották. 

A mivellebbck és jobb ízlésűek azonban at 
öntözési kis üvegekkel végzik, Háromszéken vi-
rágból kötött osokrot mártanak a vízbe a aszal 
preoakelnek. 

Öntöző szerül vagy tissta vizet, vagy rózsa 
vizel, vagy más saagOB vizeket, ssálya visel, 
muskáta vitet, uaranoa vitel, fodormenta  visel 
atb. haBználnak. 

Sok helyen öntösködő veraeket mondanak. 
Mutatváuyul álljon itt egy néhány: 

Hagyományos szokás nálunk 
Az öntözés ugy tudom; 
Az apám Is megöntözte 
Az anyámat egykoron! 
Azért kedves gasda arain 
Uogengodt azt hiszem, 
Hogy a kedvoa Sárikáját 
Egy kissé megvizezzom. 

* 

Hogy sok évig tisztességben 
Épüljön, mint ogy virág, 
Szagos vízzel megöntözzük 
Lelkcmudta Rózalkát. 
Piros tojást ad az anyja, 
Virágot a kis leány. 
Azt kívánjuk, hogy ogy férjot 
Kapjon a hnavét ntáo. 

• 

Aldáa hulljou a lejedre, 
Piros tojás a kezembe. 

» 
Egy kia kertben Jártam, 
Bóiaaíát találtam, 

El akar száradni 
Szabad mogöutöznl ? 

* 

Caerebnra Nádlkí, 
Biyj elő tc Bózslkó I 
Adjál tojást eleget 
Pirosat ám, de frisset. 

* 

Medvo dtSndOlo be, 
Blhaj búcsúzik el, 
Agyának egy tojást, 
Hcrt hanem, monyek el. 

Eser, meg eaer van ilyen éa eiekhet hasonlé, 
melyekkel mintegy szét adnak at öntöaésnek. 

Háromszéken at oláhok nem mondanak ver-
set, hanem azzal állítanak be: „Jöttünk, hogy 
vigyük a leányt a patakra*. 

Öntözés után sz őnlösők piroa tojáat, ka-
lácsot, virágot, néha péntt Is kapnak. 

A nálunk húshagyókedden saokáa OS baj-
nalozást,  némely helyen húsvét másodnapján 
tartják. 

A határkerülés  leginkább a protestánsok-
nál divik, a buzaszentelő  mintájára, csakhogy 
a határkerülésnél egyhási ember nem szerepel. 

A kakasünnep, kakaslövés  stb. a asása 
atyafiaknál  van a huávéti napokon ssokásban, 
mely alkalmakkor egy esőmé kakas esik áldota-
tul a szász ifjak,  lövés, dobás vsgy ütésben való 
jártasságának. 

At ünnepeinkhet flisődő  itt felsorolt  és más 
népszokások azonban évről évre kiveatöben van-
nak s leginkább a forgalmi  helyektől távol esi 
falvakban  hutádnak meg. 

A létért valé kütdelem mind jobban éa 
jobban lessoritja ezeket a térről s a poezlst at 
élet mindennapi atarkesége vilţjs föl. 

£ 
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Viola eucnllata, a legkésőbbi ibolya, mely 
naak május végével virágzik éa pünkösdi violá-
nak is neveatelik; mint szegélynövény igen 
.íjánlalos. 

Ezeken kivül ajánlásra méltók még a nagy-
virágu sötétkék igen illatos ibolya, melynek ked-
velt virágai igen korán fejlődnek.  Még vannak 
több ily hálás, lolyton virágzó és évelő kert-
virágok, de a fentemiitettek  különösen könnyű, 
jó növésük és szép virágzásuk folytán  ajánlbatők. 

A tenyésztés igen egyszerű. Márczins és 
április hónapban való ültetésük is még jó ered-

' ménynyel jár. Mélyen felásott  tápláló jó talaj 
jó hatása; a növényeket néhány évig állani hagy-
juk, mig jó erősek és virágképzésükben néhány 
éven ál kissé visszatartva lesznek, akkor ezu 
táu kivesszük, több darabra osztják és újra jő, 
újonnan felásott  földbe  ültetjük, de lehetőleg 
egy más helyre, mert a helyváltoztatás s növés 
és virágjavitáshoz nagyban hozzájárul. 

Felhívás előfizetésre. 
A „Csiki Lapok" ismét egy uj határkőhöz 

ért. A közérdek terén való Bzerény, de szor-
galmas munkálkodásának 16 dik évéből ismét 
egy negyed év telt el, mely alatt ujolsg meg-
győződhettek előfizetőink  és olvasóink, hogy azon 
önzetlen és hazafias  szolgálattételt, melyet s 
közügyek előbbvitele ezéljáböl msgunkra vállal-
tunk, lankadatlanul tovább folytattuk.  Munka-
kedvünk és munkaerőnk gyarapodott, lapunk 
ugy belső tartalomban, miut külső terjedelemben 
gazdagodott, hiszen egy pár számot kivéve, a 
lefolyt  évnegyedben mindenikhez egy fél  iv 
mellékletet adtunk. 

Mint az ezelőtti években, ugy a lefolyt 
évnegyedben is bivek maradtunk adott progra-
munkhoz. A „Csiki Lapok" a mióta politikai lappá 
lelt, folyton  és kitartóan a szabadelvüség 
zászlőját lobogtatja, e mellett azonban sikra 
szállott bárkitől származott minden olyan ügyére 
s támogatott bárhonnan eredő, minden olyan 
dolgot, melyekkel e város és a vármegye köz-
érdekeit előmozditbatni vélte. 

Most midőn egy ujabb negyed küszöbén 
állunk, óvakodunk minden nagy hangú frázistól 
s csak azon tiszteletteljes kéréssel járulnnk a 
mélyen tisztelt közönséghez, hogy tömeges elő-
fizetéseikkel  munkálkodásunkat támogatni szí-
veskedjenek. 

Előfizetési  áraink  lapunk nagyobb alakja 
daczára is maradtak a régiek, azaz 

Egész évre . 
Félévre 
Negyedévre . 
Külföldre 

8 korona. 
4 korona. 
2 korona. 

18 korona. 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel felkér-

jük azokat, kik az előfizetési  dijakkal liátrá-
lékban vannsk, hogy a bátrálékos összegeket 
kiadóhivatalunkhoz (Szvoboda Testvérek könyv-
kereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

A „CSIKI LAPOK" 

szerkesztősége és kiadóhivatala. KÜLÖNFÉLÉK. 
— Boldog ünnepeket. Megjött 

hasvét is, KrisztUB urunk feltámadásának 
évfordulója,  a halhatatlanság szent ünnepe. 
A magasztos ünnep közeledtére szent áhí-
tattal telik el kebelünk s hő ima száll fel 
ajkainkról az Egek Urához, ki nem hagyta 
az O szent Fiát a koporsóban, hanem meg-
törve a halál hatalmát, diadalmasan fel-
támasztotta, reményt nyújtván ezáltal a 
Benne bizóknak is egy jobb jövő: az 
örök élet iránt. A beálló szent ünnep al-
kalmából előfizetőinknek,  munkatársaink-
nak, olvasóinknak boldog ünnepeket kí-
vánunk. 

— Lapunk Jelen szama a húsvéti 
ünnepek miatt a rendes időnél három nappal 
előbb jelent meg. 

— Nagy Péntek. Krisztus Urnuk meg-
fessitésének  és kinos halálának évfordnlőját 
városunkban is a legnagyobb kegyeleti"! ültén 
meg. A hivők közül igen sokan keresték fel  a 
templomokat és ábitattal vettek részt az isteni 
tiszteleteken. A rém. katb. templomban a szer-
tartás délelőtt 10 órakor vette kezdetét. A 
csonka mise alatt a passziót énekelték. Mise 
végeztével az oltári szentséget elhelyezték a 
sírboltba s a délelőtti szertartást szent beszéd 
zárta be, melyei Szigetby  Gyula plébános 
tartott. Délntán veesernye előtt kivonultak a 
temetőbe, a hol a meghalt hívekért „Liberá" t 
mondtak. Azután veesernye volt. A szent sirt 
egész délntán igen sokan látogatták. A helybeli 
ref.  templomban délelőtt és délntán szintén 
isteni tisztelet tartatott. A szentbeszédet mind-
két alkalommal Bitay  Béla körlelkész tartotta. 

— Uj körorvos. A gyergyőrenietei köse-
géssségí körben üresedésben volt körorvosi álláara 
Dr. Rőtbe János választatott meg. 

XJtblstosl klnevesés. As Alcaik te 
» rfiletéa  lévő törvényhatésági utakon ideiglenesen 

alkalmasra volt Bora Ignács ulbistost ki a szüksé-
ges képesítést megszerezni nem tudván, a vár 
megye főispánja  állásától jelen hő végével fel-
mentette és helyébe Antal Áron vizsgázott utbíz-
tost neveste ki május hé 1 tői kezdődő érvénynyel. 

— Buosu járások kesdete Csiksom-
lyón. A több siásadoB gyakorlat által állandó. 
Bitolt, boaszabb idő tartamú két nevezetes buesu 
járás kezdete évenkinl ápril havára eavén, a 
Mária 7 fájdalmáról  elnevezett éa kissotnlyó hegyi 
Szálvátor kápolnánál hét pénteken át tartani 
Bzokott buesu már e hó 8-án megkezdődött. Da-
czára a bűvös, borongos időnek, különösen a nők 
közül igen sokan vettek részt az első bucsun. 
Ugyancsak a hegyen lévő Szent Antal kápolná-
nál tartatni szokott úgynevezett „Kllencz keddi 
bueauk" húsvét harmad napján veszik kezdetűket, 
mely ha az idő járás kedvező lesz, tokintve, 
hogy a köznép húsvét harmadik napján is ünne-
pelni szokott, előre láthatólag igen népesnek 
ígérkezik. 

— As igazságügyi palota építése. 
A mint látszik a tervezett igazságügyi palota 
épitése, melynek megkezdése még a mult év 
őszére volt kilátásba helyezve még a tavasz 
beálltával Bem vételik fogaustba,  daczára annak, 
hogy a kormány máris mintegy 110 koronát 
egyelőre és bizonyos fenntartással  az adóhivatal 
nál folyóvá  tett BZ épiléa czéljaira. A késedelem 
oka az lehet, mert a vármegye lörvényhatóaéga 
állal a palota helyéül megváaárolt telkekre vo-
natkozó szerződések még a kormánynál a jóvá-' 
hagyást aürgelő felterjesztések  daczára som nyer-
tek elintézéat, márpedig tekintve a jeloulegi he-
lyiségek BZÜk, egészségtelen és a czélnak meg-
nem felelő  voltát, az épités elodáihatlanuá vált. 

— Előadás az oltár-egylet javára. 
Csíkszeredai műkedvelők folyó  évi április hó 
14-én hnsvél harmadik napján a „Kossuth" 
szálló nagy termében elő fogiák  adni Uajksy 
„Miatyánk Isten, vagy a falu  árvája" czimü 
színmüvét. A darab 4 felvonásból  és 6 képből 
áll, dalokkal és lánczoLkal. I. kép. A kenyér-
irigy. II. kép. Mihály előestélye. III. kép Tűz 
Mihály éjjelén. IV. kép. A szerencsétlenek és 
a Mi Atyánk Isten. V. kép. A ki másnak ver-
met ás, maga esik bele. VI. kép. Az ártatlan-
!>ág diada'a. A szerepek a következőleg vannak 
elosztva: Dudás Mihály — Jakab  János, Klára, 
neje — Pap Oyörgyné, Böske, leánykájuk (10 
éves) — Pap Liviks, Margit, Dudás nővére — 
Orbán Irén, Egy idegen nr — Orbán Mihály, 
Lelkész — Imre  Béls, Kurta István, korcsmá 
ros — Dóczi János, Józan, a falu  rendőr 
hadnagya — Ifj.  Nagy  István, Álmos, éjjeli őr — 
Lajos Ignácz, Pergösi, borbély — kirnrgus — 
Darvas Béla, János, — Szőke,  Mátyás — 
Fü\eki,  Zsuzsi — Orbán Vilma, Bözsi — 
Fejér  Ida, József,  a falu  árvája — Márton 
Gábor. Belépő dij: Oldalszék 2 kor., kórszék 
a két első sorban 2 kor., a többi sorokban 
1 kor. 60 fill.  Zárlszék 1 kor. 30 fi  i. Föld-
szinti állóhely 1 korona. Karzat 60 fill.  Gyer-
mekjegy 20 fillér.  KelUlflzelések  köszönettel 
logadlatnak éa hirlapilag nyugt atványozlat-
nak. Az előadás kezdete 8 órára van ki'nzve. 
Az előadás ntán táncz következik. A próbákból 
Ítélve, melyek Darvas Béla nzakavalott és gon 
dos rendezése mellett szorgalmasan folynak  egy 
igen érdekes és minden tekintetben sikerrel ke-
csegtető előadásnak lesznek szemtanul miudazok 
kik az élvezetesnek Ígérkező estélyen részt fog-
nak venni. Ajánljuk a közönség figyelmébe  és 
pálifogásába. 

— Zonofon.  A Helwig G. Jáuos kávé 
házában majdnem minden este számos hallga-
tőjs akad, még pedig leginkább az intelligens 
osztálybői e csodálatos hangszernek, mely az 
emberi éneket, egyes hangszerek s egész ének-
és zenekarok prodnkcziöit olyan élethűen adja 
visBza. Most már mint egy 220 lemez, kőziit 
tűk a legújabb darabok, a legbirneveBebb 
művészek és művésznők előadásában — áll 
rendelkezésére, ugy bogy napokig ujabb, meg 
njabb darabokban gyönyörködhetik a közönség. 

— A konstantinápolyi kiránduló 
társaság egyik tagjától levelező lapot ksptuuk, 
melyből értesültünk, liogy 108 személyből álló 
társaság folyó  hő 6 án szerencsésen megérke 
zett Konstsntinápolyba s most már a rendel-
kezésükre álló idő minden perczét szorgalma-
san kihasználva tekintik meg a Törökbirodalom 
fővárosának  nezezettességeii. 

— Tavaszi erdészeti államvizsgák. 
A tavaszi erdészeti államvizagálalok a folyó  évben 
április hó 20-án és az erre következő napokon 
tartatnak meg, még pedig a fennálló  szabályzat 
értelmében Budapesten, az országos erdészeti 
egyesület székházábsn. A vizsga nevezett nspon 
délelőtt 9 órakor fog  megkezdetni. A jelentke-
zők kötelesek a vizsgálat letebeiésére nyert 
engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság 
elnökének bemntatni. 

— Figyelmeztetés. Mindazoknak, kik 
a székely kormánybiztosság által kiosztandó 
fajtojásokból  bizonyos mennyiséget igénybe vesz' 
nek, ajánljuk figyelmébe,  hogy a tojásokat a 
megülletés előtt 9—4 napig hűvös helyen pihen 
tessék, mivel a tengelyen és vasúton szállított 
tojások kikelése s szenvedett sok rázkódás kö-
vetkeztében az azonnali megűitetésnél ncni egé-
szen biztos. 

— Idegen munkások elleni gyűlöl 
ködés czimü hirünkre a következő sorokat 
vettük : a lolyó hó 25-idiki számban „idegen 
munkások elleni gyűlölködés* slstt közöltekre 
tiszteletteljesen vonatkozva kérjük jelen sorain-
kat a Csiki Lapok legközelebbi számában kö-
zölni méllőztassék. — Nincs tudomásunk arról, 
bogy más fűrésztelepeken  idegen munkást sl-
kalmaznak-e vagy sem, de tény, bogy a csik-
szentimrei fűrészen  a gépésztől kezdve, 6 ud-
varhelyi mnukáson kivül, valamennyi Csikmegye 

kászon—alcsiki járási. As emiitett 5 munkás 
is részben iparos munkás, részben oly muuká-
nál alkalmaztatnak, melyhez bizonyos szak-
képzettség szükséges, melylyel az idevaló mun-
kás nem bír. Igy a szóban forgő  ezikk a tény-
állásnak meg nem feM  Bbból is kitűnik, bogy 
a megtámadott munkások csikszentgyörgyi és 
menasági lakosok voltak, a mit a főszolgabírói 
hivatal által megejtett vizsgálat is bizonyít. 

— Öngyilkosság szerelem féltés 
miatt. Csikazeiitsimonon e bó 5-én akasztás ál-
tali öngyilkosságot követett el odavaló 59 éves 
Oláli Jáuos. Ugy darabka papíron irta meg tetté-
nek okát, melyen felesége  hűtlenségéről paussz-
kodott a öntötte ki szive keset üségél, hogy a 
miatt egy faltyuluijtást  is kellett turlauia. 

— Angliának hires pázsit területei 
valóbau igon szépek ; ámde azok aem szebbek, 
mint Uudapest sétatereinek pá<BÍtré»letei és a 
Margitsziget diszgyepterületei. Ugyan ki ue gyö-
nyörködött volna már ezekben ? ügy év hiányzik 
osupán és akkor hariniucz éve ICBZ, hogy ezen 
remek pázsitokhoz B fűmagot  M a u t h n e r Ödön 
cs. éa kir. udvari magkereskedése Budapesten 
Bzállitja, Méltán leli oly nagy hire már e fűmag-
nak, liogy nemcsak s monarchia minden nagyobb 
parkja részére szállítja az emiitett czég ezt a 
fűmagot,  hanem Német-, Franczia- éa Oroszor-
szágból is érkeznek tömegesen rendelések. Most 
midőn a pázait-fümag  vetésének ideje elérkezett, 
jó tanácsot vélünk adni, midőn azoknak, — kik 
hasonló gyönyörű, üde zöld pázaitot akarnak lé-
tesíteni, — azt tanácsoljuk, hogy szerezzék be 
M a u l h u e r t ó l vagy a „Sétatéri" vagy a 

Margitszigeti" fiimagkeveréket. 
— Pályásat külföldi  tanúimányoti ösztön-

díjra. A magyar kir. kereskedelemügyi miniszter a pesti magyar kereskedelmi búnk nlnpilvánvából a folyó  óvhuu két egyenkint 13ÖO koronás külföldi tumilniányuli ösztöndíjra hirdet pályázatot. A/. egyi-kért pályázhatnak oly iparos ifjak,  kik a budupcsti vagy kassai felső  ipariskolát. a másikért oly ifjúk, kik vuluuiely hazai ki-ri'ski'Ji'lmi ukudőmiát, vagy felső  kereskedelmi iskolát jó sikerrel bevégeztek, mely körülmény iskolai bizonyítvány-nyál igazolandó. A íolyuinodványbun megjelölendő azon specziális ismeret, melynek elsujálitása vagy tovább tanulmá-nyozása végett uz Illető e tanulmányutat lncgteuui szándékozik. Felemlitendők folyamodónak  esetleges szukmunkálütni uz Illető ismeretkörben, valamint a nyelvismeretek és a tervezett tanulmáuyut programja es időtartama. Végül megemlítendő a folyamodvány-ban, liogy folyamodó  miként véli lsmorcteit és ta-pasztalatait a tanulmányút befejeztével  Itthon érté-kesíthetni. Oly pályázó, ki jeles iskolul képzettség mellett u tanulmányozandó, vagy elsajátítandó spe-cziális ismeretek körében már elméleti vagy gyukor-lati irányú tuiiuliuányokra hivutko/Jiutik s ezt iga-zolni képes — valumint kellő nyelvismerettel îs bir, az ösztöndíj oduiléléséuél előiivbeu fog  részcsittctni. A pályunyertes a tanulmányútról a 111. kir keresk. miniszter úrhoz jelentést tenni tartozik. A fentiek értelmében szerkesztett és A kurcsk. m. kir. miniszter urlioz cziiuzett szabályszerűen bélyegeit folyamod-ványok a Háromszék-, Csik-, Udvarhely és Muros-lorua vármegyében illetékes polgárok, még pedig ipuros ifjak  állal folyó  évi májuB hó 30-áig, keres-kedő iíjnk áltul folyó  ovi juliua hó végéig a maros-
váaárheiyl kereskedelmi lparkamaráhoa uyujtan-dók bc. Később érkező folyamodványok  tekintetbe nem vételnek. 

— Fontos háziasszonyoknak. Nem 
titok, hogy ezidőszerint a legjobb rukakékitő 
az Ursnos kék, melyből néhány csepp elég a 
feérneműek  kikékitésére. Kevés háztartás és 
mosóintézet ván aia már az országban, hol ké-
kítő szer gyanánt nem az Uranos kéket hasZ' 
náltták. 

— Milliomos és szegény ember egy-
aránt nagy érdeklődéssel olvashatja a Magyar 
Világ cz. politikai napilapot, mely esténkint ü 
órakor jelenik meg. Bátor szókimondás, a nem-
zet önállóságáért, igazaiért való harcz, törhet-
len szabadelvllség, cz volt a Magyar Világ 
programmia a múltban és ez lesz jövőre is. A 
Msgyar Világ a legolcsóbb napilap, mert szelő-
fizetési  ára egész évii- csak 8 frt,  félévre  4 
fit,  negyedévre 2 frt,  egy bóra 70 kr. Egyes 
szám 3 krajezár. Minden napi eseményről gyor-
san, pontosan és alaposan értesül, ha ezt a la-
pot járatja. A Magyar Világ i-zerkesztőségének 
tagjai kö/.l vaunak a magyar hírlapirodalom 
legkiválóbh munkásai. Felelős szerkesztője Be-
nedek Elek. A Magyar Világ iárczái, vezérczik-
kei, regényei előkelő szinvonalunk és igy tnél' 
tán érez megelégedettséget, ski ezt s lapot el-
olvassa. A Magyar Világ kiadóhivatala (Buda 
pest, VI., Váczi-körut 23.) készséggel küld mu-
tatvány.számol. 

— Magyar gyöngyvirág-tenyésztés. 
Ezen kedvencz virágok tenyésztése neveietesen 
Németország és Hollandiábau a legmagasabb fo-
kon áll, melyeket manapság már jsuuár 1-től 
deczember 81-ig látni óhajtunk a melyek fino-
mabb virágüzletekben ma már teljesen nélkülöz 
helleuek. Teuyésztésük most már Magyarországon 
is előnyösen űzetik, meri ez ideig azon téves 
foltevéB  uralkodott, hogy a gyöngyvirágtenyéBS 
tés nálunk, a mi forró  nyári hónapjainkban, ke-
resztül uem vehető s ennélfogva  itt, a kioalnyoB 
kísérletezésekben kivül ez irányban msjdnem 
semmi Bem történt. Miilile Árpád urnák eseo 
áruczikkel az utóbbi években Temesváron eszkö 
zölt inteuziv és beható kiBérletesései igen klelé 
gité eredményre vezettek s bizonyságot szolgál-
tattak arra nézve, hogy ezen tenyésztés nálunk 
is, uem esak bogy Igenis jól lehetséges, de egy-
szersmind azon tapasztalatot ia eredméoyesték, 
hogy a magyar gyöngyvirágsarjak, mi a sarjak 
fejlődését  illeti, a külföldi  tenyéBaetűek mögött 
mivel sem állnék visasább, — tekintve hassnál-
hatóságukat a téli ŰBdéBSet ozéljaira — mivel a 
sarjak kiképsödése, kiéréae a mi szebb, melegebb 
éa verőfényesebb  őszi hónapjaink alatt hoszssabb 
Időn át megy végbe, — ezért tökéletesebbek 

és a külföldieket  fölülmúlják.  Hogy ssAnbsn ugy 
a jövő nyári valamim aa őszi hónapokban is 
gyöngyvirágokkal rendelkesbeasüak, három évea 
s czélra előtenyésstett gyöogyvirágaarjak, már 
most télen ezer éa eser számban a bécsi hűtő 
és fagyasztó  telepekben leasaek raktározva, el-
helyezve, hol ÍB — 4 C° hidegben megfagyaaztva, 
folyton  ily megmerevedett állapotbaa tartatnak, 
mig ounan a szükségletnek megfelelő  heti réas-
letekbon újból Temesvárra viasza küldetnek s Itt 
aütét meleg helyen meghajtva, virágzásra kény-
szeríttetnek. E szerint most már egéss éven át 
megszakítás nélkül lehet gyönyörű gyöngyvirágot 
találni. Hogy most már egéss éven át gyöngyvi-
rágot láthatunk, javarészben aa előbbeni orosz 
czárnénak köszönhetjük, ki ii ezen kedvenei vi-
rágot minden évBzakban látni kívánta s eszel 
kertfelügyelőit  és udvari kertészeit aokasor fö-
lötte nagy (avarba holta; mig végre 1888/4. 
évben dr. Hegel Ede kertfelűgyelő  és Qruner-
wald udvari kertészének Oatschiaában sikerült a 
gyöogyvirágaarjakat Éjszak- Oroszországban ál-
landóan fagyos  állapotbsn tartani, a honnan haj-
tatásra a szükségletnek megfelelő  részletekben 
visszBhosatták. Esea fagyasztást  jelenleg a nagy 
városok hűtő éB fsgyaaató  telepei esskösllk. 

H Ö Z a A S D á H i a tm I P f t f t . 

A trieszti általános Biztosító-
társaság 

(Aasiauiastonl generali) 
F. é. márczius hó 18-án tartott 71-ik közgyű-
lésén terjesztettek be az 1902. évi mérlegek. 

Az elöltünk fekvő  jelentéaböl látjnk, bogy 
az 1902. deczember 31-én érvényben volt élet-
biztosítási tőkeösszegek 611,558 220 kotoua 13 
fillért  teltek ki és az év folyamán  bevett dijak 
27,001.880 korona 9fi  fillérre  rúgtak. Az élet-
biztosítási osztály díjtartaléka 13.024 702 ko-
rona 21 fillérrel  160,189.819 korona 13 fillérre 
emelkedett. 

A tűzbiztositási ágban a díjbevétel 
12.271,371 385.— korona biztosítási összeg 
után 20,219.214 korona 97 fillér  volt, miből 
»,132.77» korona 87 fillér  viszont-biztositásra for-
díttatott, utry, bogy a tiszta díjbevétel 11,086.435 
korona lOfillérre  rúgott, mely összegből 7,881.010 
korona 61 fillér  mint díjtartalék minden teher-
től mienlen jövő évre vitelt át; a díjtartalék te-
hát a tiszta díjbevétel 71.10°/o-át teszi el. A 
jövő években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege 82,371.G84 korona 24 fillér. 

A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevé-
tel kitett 4,316.156 korona 18 fillért,  mely a 
viszontbiztosítások levonása uátn 1,467.860 ko-
rona 40 fillérre  rúgott. 

A betöréses-lopás elleni biztoaitási ágban 
a díjbevétel 363.700 korona 26 fillért  tett ki. 

Károkért a társaság 1902 ben 25,473446 
korona.68 fillért  folyósított.  Ehhez bozáadva 
az előbbi években teljesített kárfizetéseket  a tár-
saság alapítása óta károk fejében  742,014.072 
korona és 65 flllérnyi  igen tekintélyes Összeget 
fizetett  ki. Ebből a kártérítési összegből ha-
zánkra 138.794,885 korona 03 fillér  esik. 

A nyereség tartalékok közül, melyek Osz-
szesen 20,313.106 korona 94 fillérre  rngnsk, 
különösen kiemelendők ; az alapszabály szerinti 
nyereségtartalék, mely 6,950.000 koronát tesz 
ki, sz értékpapírok árfolyamingadozására  ala-
kiiott tartalék, mely a 3,729.694 korona 17 fil-
lér külön tartalékkal együtt 14,010.830 koroaa 
16 fillérre  emelkedett, továbbá felemlítendő  még 
a 160.000 koronára rugó kétes követelések tar-
taléka. Ezeken kivül fennáll  még egy 726.138 
korona 39 fillért  kitevő külön alap, melynek 
az a rendeltetése, bogy az életbiztosítási osz-
tályban a kamatláb esetleges csökkenését ki-
egyenlítse. 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékben vannak elhelyezve 
az idei átutalások folytán  190,819.427 korona 
11 fillérről  108,632.918 korona 73 fillérre  emel-
kedtek, melyek következőképen vannak el-
helyezve : 

1. Ingatlanok és jelzálog követelések 
33,144 493 korona 62 fillér  2. Életbiztosítási 
kötvényekre adott kölesOnök 18,690.000 koroaa 
19 fillér  3. Leléteményezett értékpapírokra adott 
kölcsönök 682.782 korona 13 fillér  4. Értékpa-
pírok 141,290.011 korona 09 fillér  6. Tárcza-
váltők 1,035.958 korona 91 fillér  e. A részvé-
nyesek biztosított adóslevelei 7,850.000 korosa 
91 fillér  7. Bankoknál levő rendelkezésre álló 
követelések, készpénz és az intézet követeiéül, 
a hitelezők követeléseinek levonásával 6,599.676 
korona 70 fillér  összesen: 908,682.918 koronk 
73 fillér.  Ezen értékekből 48 raiilki korona ma-
gyar értékekre esik. 

Laptalajionos: 
O T Ö B O T I U á l ÖBÖKÖÉB. 
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Sz. 234—903. mj. 

Hirdetmény. 
KOzbirré teszem, hogy a vármegye 

magántulajdonát képező, „Baska havas" 
nevfl  kaszáló éa legelő folyó  évi ápril. 
hó 23-án délelőtt 9 órakor a ma-
gánjavak igazgatóságának irodájában tar-
tandó nyilvános szóbeli árverésen a folyó 
év tartamára haszonbérbe fog  adatni 

Kikiáltási ára (400) négyszáz korona, 
melynek lO'Va, vagyis 40 korona az 
as árverező bizottság kezébe bánatpénz 
fejében  leteendő. Csikvármegye Magán-
javai Igazgatósága. 

Csíkszeredán, 1903. évi április hó 
likén. 

Dr. Osiky József, 

Igazgató. 

A részletes árverési feltételek  a hi-
vatalos órák alatt a község elöljáróságá-
nál megtekinthetők. 

Község elöljáróság: 
Csiktaplocza, 1903. április hó 6. 

Qegó István, Osedó Domokos, 

községi biró. 2-8 községi jegyzi. 

Szám 528/903. 
kj-

Faeladási hirdetmény. 
A Salcza patak völgyére hajló Kis-

borda és Piricske erdő részekben, a esik 
csobolfalvi  közbirtokosság, csikszentléleki 
közbirtokosság, és csikpálfalvi  közbirtokos-
ság tulajdonát képező három ktllöu álló 
vágás terület fenyő  haszonfa  eladása czél-
jából folyó  évi április hó 29-én d. 
d. 9 Órakor Csikvárdotfalva  község hi-
vatalos házánál nyilvános szóbeli és zárt 
Írásbeli verseny tárgyalás fog  tartatni. 

A caikcaobotfalvi  vágás fertilele  mint 
egy 225 kataszteri hold az czeu található 
gömbölyű fenyő  haszonfa  tömeg 994 6 
köbméter, ennek becsértéke 25889 kor. 
96 fillér. 

A csikszentléleki vágás területe 150 
kataszteri hold az ezen található göinbölyd 
fenyő  haszonfa  tömeg 1G096 köbméter. 
Ennek becsértéke 41.827 knr. 56 fillér. 

A csikpálfalvi  vágás területe 6 l ka-
taszteri hold, az ezen található gömbölyű 
fenyő  haszonfa  tömeg 4870 köbméter 
Ennek becsértéke 12,536 korona. 

Ugy a szóbeli, mint a zárt irásbuli 
ajánlatok első sorban mind a bárom vágás 
területre csakis együttesen tehetők meg. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 10°/o bánat-
pénzzel felszerelve,  az árverést megelőző-
leg az árverési bizottsághoz adandók be. 

Elkésett, valamint utóiijáiilutok nem 
fogadhatók  el. 

Az árverési szerződési feltételek  meg-
tekinthetők a csíkszeredai magyar királyi 
erdőgondnokságnál és a csikcsobot falvi, 
csikszentléleki és csikpálfalvi  közbirtokos-
ságok elnökénél. 

Csikvárdotfalván,  1903. évi április 
hó 1-ső napján. 

Csiszér Pál, csikcsobotfalvi  közbir-tokosság idclgl. elnöke. 
Csiszér Márton, csikpálfalvi  közbirtokos-aági idelgl. eluök. 

SzőUőssy Ferenoz, 

közbtrt. k. jegyző. 
Balog Imre, csikszentléleki közbir-tokos elnök. 
1-3 
Sz. 390—1903. 

Árverési hirdetmény. 
Csiktaplocza község képviselőtestüle-

tének folyó  évi április hó 5-én tartott 
rendkívüli gyűlésében 3. jegyzőkönyvi 
szám alatt hozott határozat alapján alul-
irt község elöljáróság körhirré teazi, hogy 
Szentpéter egyházmegye 4 hitközsége tu-
lajdonát képező azonban Csiktaplocza köz-
ségnek átndott alábbi majorsági javak 
a község hivatalos házánál folyó  évi 
április hó 18-án délelőtt 8 óra-
k o r kezdődő nyilvános árverésen haszon-
bérbe fognak  adatni. 

Kikiáltási árak : 
1. Tarhavns 660 kor. 
2. Felső szlatina 500 „ 
4. Alsó szlatina 900 . 

Az árverés szóbeli, azonban szabály-
szerűen felbélyegzett,  bánatpénzzel ellá-
tott és kellően kiállított írásbeli zárt aján-
lat is el fogatalik  az árverés megkez-
dése előtt. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár lOVát bánatpénzül az ár-
verés megkezdése előtt készpénzben letenni. 

A haszbnbéri összeg az árverezési 
feltételek  alapján fizetendő. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokosság 

tulajdonát képező és Csikszentdomokos 
község határán fekvő  Virgó Feketeréz 
nevfl  erdőséget U. o. IV. vágás sorozat 
274. és 287. számú 4527 kat. hold ki-
terjedésű és a törzsönkénti felvétel  utján 
4406 köbméterre becsllll gömbölyű lucz-
fenyő  haszonfát  tartalmuzó megtakarított 
rendes évi vágások fakészletének  érté-
kesítése czéljából 1903. évi április 
hó 23-án délelőtt 9 órakor kezdő-
dőleg Csikszentdomokoson a község hi-
vatalos házánál nyilvános szó és zártirás-
beli árverés fog  tartatni. 

A kihasználási idő 1 (Egy) évben 
állapíttatott meg. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverezés eladó közbirtokosságra 

nézve csak felsőbb  hatóság jóváhagyása 
válik kötelezővé. 

Kikiáltási ár: 775J korona. 
Kötelesek az árverezők a kikiáltási 

ár 10°/„ át, azaz 775 korona 30 fillért 
készpénz, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban 1903. április hó 23 án délelőtt 9 
óráig az árverezést ve'/.ető bizottság elnö-
kénél bánatpénz gyanánt letenni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok csak akkor 
vátetnek figyelembe  : 

a) ha a hirdetményben kitűzött óni 
előtt nyújtatnak be ; 

b) ha tisztán kivehető számjegyek-
kel s egyszersmind betűkkel is kiirva tar-
talmazzák a megnjánlott összeget. 

c) ha az ajánlat szövege, valamint 
annak boritéka kivill az értékesítés tár-
gyát képező haszonvétel megjelölését sztí-
szerint tartalmazza ugy a mint a hirdet-
ményben foglaltatik  ; 

d) ha lepecsételve és ivenkint 1 ko-
ronás bélyeggel ellátva adatnak be ; 

e) Ita tartalmazzák azt a nyilatkoza-
tot, hogy ajánlattevő az árverezési, illetve 
szerződés!) faeladási  feltételeket  ismeri és 

azoknak teljesen magát aláveti ; 
f)  ha bánatpénz képpen a megaján-

lott összegnek legalább 10",Vát készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpapírokban 
tartalmazzák; 

a) ha ugy vannak aláírva, hogy az 
uláirásból az ajánlat tevőnek neve és lak-
helye világosan kiolvasható. 

A részletes árverezési, illetve faeladási 
ieltételeket Csikszentdomokos község hi-
vatalos házánál a hivatalos órák alatt 
bárki betekintheti. 

Csiks/entdomokoson, 1903. április 6 
Bójte Lajos, Dániel József, 

biró. 2-2 körjegyző. z. ad. 497—903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának folyó  hó 

1-én 2038/903. számú rendeletére a csík-
szeredai városi tanácsnál haláleset követ-
keztében üresedésbe jött városi t. ügyész-
állásra ezennel pályázatot hirdetek s fel-
hívom mindazokat, kik ezen 200 korona 
évi tiszteletdíjjal jevadalinazott állást el-
nyerni óhajtják, szíveskedjenek szabály-
szerűen felszerelt  pályázati kérvényüket 
hozzám folyó  hó 17-én déli 12 óráig 
annál is inkább beadni, mivel a későbben 
érkezett pályázatok figyelembe  vétetni 
nem fognak. 

A megkívánt kvalifikácziót  az 1883. 
I. t. czikk. 5-§. VIII. pontja szabja meg. 

Csíkszereda, 1903. évi április hó 2-án. 
Dr. Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. Egy jó családból való fia, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 

| felvétetik.aHol  ? megmondja a kiadóhivatal. 
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Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szíves tudomá-

sára hozni, miszerint jó hírnévnek örvendő 

^ N K 0 Z P 0 N T I 
Elsőrendű 

Tiszta boroki 

a 

K Á V É H Á Z m 
név alatt ismert kávéházamat magam fogom  tovább vezetni. 

S miután azt a házilag kezelt legjobb minőségű borokkal 
szereltem fel,  azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy azok árait 
a közönség előnyére tetemesen leszállítottam. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását  és számos lá-
togatását kérve, maradtam 

készszolgálattal 
X j á e x l ó M a r i , 

a KSapontl Kávéhás 
2—íl tulajdonosa Csíkszeredában. 
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K i v á l ó s z e r e n c s e 

TÖRÖK-nél. 
Nagyon sokan aaerenosések lettek általunk. 

Tiz millió koronánál többet nyertek 
nálunk nagyrabecsült vevőink. 

Az egész világ legsaélydusabb sorsjátéka a 
mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem-
sokára újból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szeriut. 

5 hónap alatt Összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt éli. 

Az 1-ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 
betétjei a következők : 
egy nyolezad ('/») frt  —.75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed ('/«) „ 1.50 „ 3.— „ 
egy fél  0/t) . 3— „ 6 . - „ 
egy egész ('/,) „ 6.— „ 12.- „ 

A sorsjegyekel utánvéttel vsgy a pénz be< 
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet 
dijtalanul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de 
legkésőbb 

f.  é. április hó 27-ig 
bizalommal h o z z á o k kOldeal. 2-5 

A. éi fsa. 
b a n k h á z a 

= B U D A P E S T . 
Hazánk legnagyobb osztály sorsjáték-Oilete. 

Föárudánk osztálysorsjáték osztályai: 
FAüzlet: VI., Teréz-körut 46/a. 
Fiókok : 1. Váczi kö rű t 4. 

„ 2. Muzeum-kőrut 11. 
. 3. Erasébet-körat 64. 

Hend^öievéi i.vág^dó. T S r 8 t A . é . T * r « a b a n k h á z a B u d a p e M . 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsiáték eredeti sorsjegyet 

a hivatalos tervezettel együtt küldeni, «egyei 

I után vételezni kérem • 
S Ö a ^ 



ris . C S I L A P O K 1 . szám. 

81. »863 - 903. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mihály kó 
István ás Mibálykó József  végrehajtatnak legífj. 
Gere János végrehajtást szenvedő elleni 88 
kor. 30 fill.  tőkekövetelés iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terü-
letén lévő, Csikzsögöd határán fekvő,  a esik-
zsögödi 1760. sztjkvben foglalt  A f  3. rendsz. 
5466/2., 6466. hrszámu belsőségre, kertre és 
ndvsrra 3814 koronábsn ezennel megállapított 
kikiáltási árbsn elrendelte és bogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1903. évi Június ki 9 ik 
•apján délelőtt • Arakor ezen kir. törvényszék 
tlkkvi osztályának hivatalos helyiségében meg-
tartandó nyilvános árverésen s megállapított 
kikiáltási áron slnl is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/,-át. készpénzben, 
vsgy az 1881. LX. t.-cz,42. jj-ában jelzett ár-
folyammal  számított és sz 1881. évi november 
bő 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
ügyminiszteri rendelet 8 g ábsn kijelölt óva-
dékképes értékpapírban s. kiküldött kezéhez le-
tenni, svsgy az 1881. LX. t. cz. 170.§-a értei-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telkvi halóság. 
Csíkszeredán, 1903. évi márrzius hő 2-ik 

napján. 
Gecző Béla, 

kir. tszki biró. Sz. 9250-903. 
tlvki 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré, teszi, hogy Fejér. 
Száva és Szebeni czég végrebajtatónak Ambrus 
Balázs végrehajtást szenvedő elleni 395 kor. 
09 fill.  tőkekövetelés és Járuléksi iránti végre-
bsjtási ügyében a csíkszeredai kir. tőrvényszék 
területén lévő csikszépvizi község határán fekvő 
a csikszépvizi 1644. sz. tjkvben A f  1. rsz. 
4730., 4732., 4733. brsz. ksszálóra és erdőre 
314 korons, és a Csikszentmiklós község hatá 
rán fekvő  jelenleg a Boliga Miklós, és neje 
Preszmej Borbára nevén álló a csikszentmiklósi 
II r. U9, SZ. tjkvben A f  372a/l. 372a/2. 372b 
373. brsz. a. belsőségre és ksszálórs 356 koro-
nábsn megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1903. 
évi május hó 15-ik napján délelőtt 9 órakor 
Csikszépviz község házánál és délntán 2 óra-
kor Csikszentmiklós község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsáráuhk 10°/,-át készpénzben ysgy 
az 1881. LX, t.-rz. 42. § ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igszságOgyminiszteri ren-
delet 8. g-ábsn kijelölt óvadékképes értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni,avagy sz 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt álszolgáltatni. 

A kir. törvényszék tlkkvi hatósága. 
Kell Csíkszeredán, 1903. évi márczins 2-án. 

Geoző Béla, 

kir. törvszéki biró. 978—1903. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 109. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 
1902. évi 3804. számú végzése következtében 
Bartha Ignácz ügyvéd által képviselt Koncz 
Antal csíkszeredai lakos javára Bokor János és 
társai csikszentmihály—lóvészi Iskosok ellen 60 
kor. 16 fill.  bátrálék erejéig 1902. évi junius 
bó 14-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1247 koronára — becsült 
kevlkező ingóságok, n. m.: 1. Bokor Csilipnél 
borjú, sertés és kűnnlevő követelés. II. Bokor 
György Csilipnél tehenek, házi bútorok, juhok, 
széna éa sertés. III. Bokor Jánosnál tehenek, 
borjú, lovsk, szekér, hám, deszka és jnhok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1903. évi V. számú végzése folytán  60 
kor. 16 fii.  bátrálék követelés végrehajtást szen-
vedők Iskássin Lövészen leendőeszközlésére folyó 
1903. évi ápril is 24-ik napjának d. e. 10 
ó rá j a határidőül kilOzelik és sbboz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. g-a értelmében készpénz 
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  sdstni. 

Amennyiben sz elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felflltoglallallák  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. g. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. . , .,. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi április hó 
4-ik napján. , . 

Ábrahám Marton, 
kir. blr. végrehajtó. 

HM gallérok, kabátolt és dlszkalapok 1 

Vsn szerencsém s n. é. közönség szi-
ves tudomására hozni, bogy üzletemet az 

tavaszi és nyári szezonra 
njonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ngy, mint eddig, s legszolidabb árakon 
fogom  árnczikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés haszon mellett nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tiszteit közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulata pártfogásukba  ajánlva, maradok kész szolgálattal 

Székelyhidy Sándor nfii  és fértí  divatQzlctc  (Csíkszereda). 
öa-öü 

Üzletem a Huttar siallodával siemben ! 

Székely Bortateflés  RTOytársasán 
Székelykereszturon. 

Ajánlja tiszta, Unom znmatu borait, jutá-
nyos árakbau. 

A közönség saját érdekét védi meg, ha 
inueo szerzi be szükségletét. 

Forgalomban lévő borai: 
Asztali 
Asstali 
Asztali (Széuavi 
Fiuora asztali 
Pecsenye 
Schiller (piros) 
RáczürmÖs (óbo: 
Rózsamáli 
Rizling I. 
Kizliug II. 
Leányka 

Életrevalóság, becsületbeli dolog megbe-
csülni, pártolni a nairy küzöuség érdekét 
szolgáló iulézméuyeket, éllioletleuség, gyá-
moltalanság ellenkezőt cselekedni 6-.j 

1(102. évi 40 fill. 
1901. n 411 

) 1901. n 46 „ 1895. n 62 n 
1892. 60 m . 1890. * 62 9 feltöltve) 5(1 
1896. n ti-l „ 18U0. 1)0 
1 69fl. n 72 B . 18VI0. n 1.20 1» 

Figyelemre méltó 
Van szerencsém tisztelettel 

a nagyérdemű vevóközönséget, 
ertesiteni 
miszerint 

tavaszi és nyári Bzezonra újonnan és dú-
san fölszereltem  raktáromat kész férfi  és 
gyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-
lasztékbau kaphatók. 

Vunnak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban külöuféle  jó minőségű n a g y 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraozok — ágy éta asztalteritök, 
különféle  jó minÓBégü lepeiló éa egyéb 
BziikBéglethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takács — női köntös ke lmék; 
van továbbá dus válaBstékbau mindennemű 
fa-  é s V a s b u t o r , mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
Btb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint CBaládi liaBZüálatra. 

Mindezen czikkeket a lehetó legol-
csóbb árak és legelóuyöBebb feltételek 
mellett havi részlefizetéare  ÍB elárusítok. 
Ezekután tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevó közönséget legyen teljes bizalommal 
irántam éB szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz réBzemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illető tiaztolettcl 

S i ó l l C s y Z s . 
Brassó, Kapu-ntoaa 52. 

Â esikhosszuaszói borvíz 
haszonbérbe adatik. Csikvárdot 
l-e falván,  Petres András. 

1884-béli Kisküköllő menti bor 
20 hektoliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában. 10-10 

Gyomorbajban szenvedőknek î ^ 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor fellerhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezei! emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
pedig rendetlen életmód által maguknak valamely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő báziszer ajánltalik, melynek kiváló hatása már sok év őts 
ki van próbálva. 

E/. nem más, uiint az 

UliLRICH RUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növények-
ből és a legkitűnőbb jó borból készíttetik, erősiti és táplálja az ember 
emésztöszervezetét, elhárítja az emésztesi zavarokat és az egészséges 

vér ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A frnlnevezelt  Fűszeresbőlnak kellő időben való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmes-
kedni, hogy a».t kellő időben használja. A krónikus gyomorba jnál fellépő  jelenségek, 
milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  hányással egybe-
kötött émelygés, még ha ulyan hevesek lépnek is fel,  a bornak néhányszori él-
vezete ulán azonnal elenyésznek. 

97pkHl imi l ác annak kellemetlen következményei, mint a szorulás 
OlclMJUgUIdo kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vértolulásnk a májban, lépben és a vei őczér reudszerben (aranyeres bán-
talmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elbárittatnak. A lüszeresbor 
megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkalmatlan a gyomorból 
és belekből eltávoliija. 
A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképződéinek és a máj beteges állapo-
tának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és lehangoltság, 
továbbá B gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként végkép kimerítik az 
embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek uj impulszust ad. — A fűszeres-
bor fuko/.za  az étvágyat, előmozdítja az 1 iiiés/lést és táplálkozást, kormányozza az 
anyagcserét gyorsítja a vél képződést, lecsillapít |a a felingerelt  idegeket és egészen 
uj életkedvet teremi. Mindezeket számos elismerés és liálairat bizonyítja. 

A tüszeresbor palaczkokban 1 Irt 50 kiéit és 2 frtérl  a kővetkező gyógyszer-
tárakban kapható : Csíkszereda, Csikszépviz. Osikszenuniklós, KarczCalva, Kápoluás-
Olálilalu, Honim ód, Dálya, Bőgő/, Daróc*, Zombor, Hal ót, Telegdibaczon, Tusnád, 
Bánkfalva,  Csikszmlgyiiigy, SÓMIIFZÖ, Gy-igyószeiilniiklós, Gyergyódilró, Gyergyó-
Allalu. Gyerpnliilgyes, (iyergyóujfslu,  CsikszenlmáiIon. Kászon. Parajd, Siklód, 
Komiul, Ktéd, Farkaslaka, Hzékriykeresztur, Krked, Kelek, Szás/keres/tur, Kacza, 
Kőhalom, Ugra, A.-Rikus, Bodok, Miklosv.lr. N' -AjU, Bilön, Ztlán, Csernáton, 
Bt-rer/.k. Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdvásárhely s így tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszert ából Fűszeresből* eredeti minőségben bárom és bá-
lomnál löbb palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország valsmnenyi 
helyiségbe. 

Utánzásoktól őrzikedni kell! 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

Kizárólagos 
gyártói: 

n 
HOCHSINGER TESTVÉREK vegyészeti gyára 

- 2 0 

ruha-mossához 
a l e g j o b b k ó k i t ő a s e r . 

Törvénycsen védve. 
Mosó-intézetckbeu, háztartásokban a 

legkedveltebb ruhakekitő. 
O l o s ó éa f e l ü l m u l h a t l a n ! 

kis üveg 24 flllór, tizszeri mosás-

hoz elegendő. — 1 oagy üveg 1"W> kor., V« üveg 1 kor. 
V Kapható mindenütt. 

Utániatoktól óvakodjunk I 

B U D A P E S T , 
VI., Bóaaa-utom 86. 
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Szobafestő  üzletet 
gnngyobb gonddal és szakavntottsággal fo-

leslészetit, ini ez ilzlct kö-
nlaj- és teniphmifestéseket, 

szentképek olajlestésct is a 

hogy a ni. t. közönség bi-
mit több éven át szerzett 

nyitottam a mai nnpon f 
goni folytatni.  — E'vállalok minden olyii 
rébe vág. úgymint: szoba-, ez/g-. ezimer-, 
arczképimgyitást, oltáruranyozást, templomi 
legcsitionabban elkészíteni. 

Legfőbb  törekvésem oda fog  irányulni, 
zalmát jó éa olcsó munkám által megnyeri! 
tapasztalataim által a legjobb lelkíisnieraitel ígérhetek Üzletem berende-
zésénél nem kíméltem semmi fáradtságot,  költséget s igy azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igényeknek is meglelhetek. 

Gondoskodtam a küllő szakerőről s üzletvezetőül Ligeti Samu 
urat biztnm meg. 

Magamat és üzletemet a m. t. közönség a/ives jóindulatii pártfogá-
sába ajánlva, maradtam 

Csíkszeredán, 1903. április hó. 
Kész szolgálattal: 

Sikes Viktor, 
szoba festő. 

TRIESTI ALTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
(ASSICÜRAZIONI GENERALI) 

H u d w p e a t , V . , D e r u W y » - o t « « Í O . s i á a i . 

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a 

w TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG " M 
a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk 

mérlegének főbb  számadatait. Teljes mérleggel a társaság min-
denkinek, a ki e czélból hozzá fordul,  a legnagyobb kész-
séggel szolgál. 

Az intézet elfogad:  élet-, tüz-, szállitmány-, üveg-, betö-
réses-lopás- és harang-törés és repedés elleni biztosításokat. 
Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Magyar jég- és viszont-
biztositó r.-t." valamint baleset ellen biztositó társaság Bzámára. 

A csíkszeredai ügynökség. 

Pénz váltóbank : 

Gál József és Balázs Dénes. 

SZVOBODA TESTVEREK 
könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában. 

Ajánlják dúsan felszerelt  s az nj miniszteri rendelet szerinli 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére linóm papíron nyomlatva. Posta-és kézbesítő könyvek bekötve. 

Jól berendezett könyv- és papirkereskedésükben 
kapható: közönséges iró]>apir. nagy csomagoló, jó rajzpapir, rózsaszín és fehéritató,  kék másoló 
és mindenféle  színes papírok, selyempapírok. — Igen nagyválasztéku levélpapírok díszes dobo-
zokban ÍM) lillértől 10 koronái»1: nagyválaszték névnapi és njévi kártyákból, diszes emlékkönyv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, 
palatáblák, tisztázati és rajzfiizetek.  igen jó plajbászok. irótollak. közönséges és diszes tollnyelek, 
tolltartók, tintalartók. rajzeszközök, körzők, festékek  és festőecsetek,  egyenes és háromszög vonal-
zók. Dus választék üzleti-, jegyző-, ima és énekeskönyveit. — Ugy szintén kaphatók: vegyes if-
júsági iratok, mulattató képes meséskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Különösen ajánljuk elismert jó minőségű fekete  tintáinkat nagyban és kicsinyben; továbbá 
piros, carmin, lilla. kékszínű tintáit, festékeiket,  olvasztott mézga (gummi), jegyzőtinta, pecsét-
viasz, ragasztó-ostya, színes irodai spárgákat, valamint a saját kiadásunkban megjelent és nagy 
elterjedésnek örvendő ..ŐRANGYAL" és ÁRTATLANOK ŐRANGYALA' czimü ima- és ének-
könyveinket ; ..Erények gyöngy-ét, .,Halotti zsolozsniák és szertartások könyv'-ét. ..Csikmegye 
Földrajzá-t. 

Modern berendezésű könyvnyomdájukban 
elvállalnak mindennemű könyvnyomdai munkát, u. m.: müvek, folyóiratok,  heti vagy 

havi füzetek  kiadását; ügy vetlek, kereskedők s pénzintézetek részére bármilyen komplikált táb-
lázatokat egyszerű színes nyomással; esküvői, eljegyzési s báli meghívókat a legegyszerűbbtől 

a legdíszesebbig a legrövidebb idő alatt, körleveleket, számlákat stb. stb., olcsón és tisztán. 

J 
Nyomatott Caikaieredábaa, Savoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




