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Furesa vármegyei gazdálkodás. 
Van Csikvárniegyénck a többek között 

az úgynevezett Csobános-völgyben 1841 '20 
kai. hold kiterjedésű erdősége. 

Erről az erdőségről az erdőbirtokos vár-
megyéhez az erdészeti hivatal 1890-ről azon 
jelentést terjesztette be, hogy az ott talál-
ható temérdek fenyő  haszonfakészlet  kiszá-
radásnak indult s ezcnkivtll a betliző szú-
rovar által is nagyon megtámadva lett. 

Ennek a jelentésnek lett következménye, 
hogy vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
az 1891. évi 152. és 198. sz. a. hozott s a 
földmivelésllgyi  miniszter által 1891. évi 
59375. és 1892. évi 21627. sz. alatti ren-
deletével jóváhagyott határozataival ezen 
erdőségnek kihasználását kimondotta, miből 
kifolyólag1  az erdészeti lapokban, az „Ellen-
zék"-ben, a „Székely Nemzet"-ben és a 
,,Csiki Lnpok"-ban közzétett árverési hirdet-
mény szerint a „Csobános" erdőségben ta-
láltató 30 cm-nél nagyobb átmérőjű 1597G3 
in3 luez és 6746 m' jegenyefenyő,  valamint 
30 cmnél vékonyabb átmérőjű 41912 m' luc/, 
és 372 m3 jegyenyefenyő  haszonfának  julius 
1-től szamitott 10 évig tartó kihasználására 
120,266 frt  05 kr kikiáltási árral verseny-
tárgyalást tartott meg. 

Most emiitett versenytárgyalás annyi-
ban eredménytelenül maradt, amennyiben 
csakis egy ajánlat érkezett be; t. i. a Ka-
szab Sámuel és társa által tett ajánlat, mely 
szerint a 120,000 forintot  meghaladó becs-
értékkel biró fenn  leirt fenyőfakészht  ki-
használásáért csupán 32,600 frt  igértetett. 

Ezen a becsértékhez képest aránytalan 
csekély összeg elfogadható  nem levén, Csik-
vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága 
f.  évi julius hó 15-én tartott ülésében 69 
crh. szám alatti határozatával kimondotta, 
mikép arravaló tekintettel, nehogy a nagyobb 
részt beteges, részben már aszni kezdett, aszú-

rovar által is megtámadott fenyőfa  további 1 

fenntartása  által az erdőbirtokos nagy ká-
rára értékcsökkenés, sőt teljesen értéktelenné 
levés álljon be, másfelől  pedig, bogy a ká-
ros szúrovar elszaporodásának gát vettessék, 
az erdőbirtokos vármegyének érdekében ja-
vaslatba hozza, hogy Kaszab Sámuel és 
társa kérdeztessék meg az iránt, hogy haj-
landó-e az erdőért 50,000 frt  megadni ? S 
ha igen, az esetben a vármegye alispánja 
a szerződés megkötésérc felhatalmazandó, 
megjegyezvén, hogy Kaszab és társa tagadó 
nyilatkozata esetében a szerződés a fenebb 
emiitett árért más jóhirnevU, kellő biztosí-
tékot nyújtó vállakozóval is f.  évi julius hó-
ban megkötendő lesz. — Ha pedig az er-
dőeladás ily képen nem sikerülne, a kir. 
erdőhivatal felhívandó,  hogy a szóban forgó 
erdőnek jelenlegi állapotáról sürgősen uj 
becslést eszközöljön, minek alapján ujabb 
árverési hirdetmény lenne kibocsátandó s 
az árverés ujabban megtartandó. 

Ez levén az erdészeti bizottságnak ja-
vaslata, Csikvármegye törvényhatósági bizott-
sága f.  hó 18 ára, vagyis tegnapelőttre „ad 
hoc" közgyűlésre hivatott össze, ezen köz-
gyűlésnek egyedilli tárgyát azon kérdés ké-
pezvén, hogy az erdészeti bizottság javas-
lata értelmében a kérdéJüs erdőség becsáron 
alól vájjon eladassék-e, vngy sem ? 

Az ,,ad hoc'' közgyűlés tegnapelőtt 
szép csendben lefolyt  és a közigazgatási er-
dészeti bizottság fennebb  ismertetett javas-
lala egyhangulag elfogadtatván,  a vármegye 
alispánja megbízatott az ezen közgvillésben 
1619 — 892 bgy. sz. alatt kelt határozattal, 
hogy lia Kaszab és társa, vagy más valaki 
legalábbis 50,000 frtot  a „Csobányos" er-
dőségért igér, az igérettevővcl a s z c r z ő-
d é s t s ü r g ő s e n , v é g é r v é n y e s e n 
k ö s s e m e g s csak lia senki sem igémé 
meg ezen minimális összeget, akkor vegye 
foganatba  az ujabb árverés megtelietésére 

javaslatba hozott s fennebb  jelzett árverés-
hirdetési intézkedést. 

Hogy ezen most ismertetett vármegyei 
határozat minő és mennyit ér, ahhoz nekünk, 
mint a nyilvánosság közegének és egyúttal 
a közérdekek kötelességszerű védőjének na-
gyon is sok szavunk van. 

Elmondunk ezekből egy néhányat s 
azután ítéljen a nagy közönség, hogy vájjon 
van-e igazság az elmondottakban, avagy 
csak feleslegesen  szaporítottuk a «zavakat V 

Nagyon helyesnek találjuk magunk ré-
széről is az erdészeti bizottságnak a törv-
hatósági bizottság által is magáévá tett azon 
felfogását,  hogy a „nagyobbrészt beteges, 
részben már aszni kezdett, a szúrovar által 
is megfátnadott';  erdőséget az értékcsökke-
nés, vagy pláne teljes értéktelenné levés ve-
szélyétől megóvni igyekezik s igazán a leg-
nagyobb megrovást érdemelné meg törvény-
hatóságunk, ha ezt tenni elmulasztaná, de 
már abban nem értünk egyet, hogy ezt a 
módozatoknak éppen a fenn  ismertetett közi 
gyűlési határozatával kimondott nemével 
szándékozik létesíteni. 

Határozottan helytelenítjük a határozat-
nak azon részét, melyben kimondatott, mi-
szerint Kaszab és társának, vagy ha ezek 
nem vállalkoznának, másoknak is 50.003 
frt  minimális árért az erdőség eladassák és 
hogy ezen eladást a vármegye alispánja 
minél sürgősebben és végérvényesen foga-
natosítsa s csak abban az esetben, lia az 
eladás ilyképpen nem sikerülne, próbáltas-
sák meg az ujabb nyilt árverezés. 

Helytelenítjük pedig azért, mert bár-
mily nagy legyen is azon veszély, mely a 
kérdéses erdőséget az úgynevezett aszásnak 
indulásban és a szúrovar általi megtámad-
tatásában veszélyezteti, ez a veszély nem 
annyira rohamos és intenzív, hogy a 12 ) 
ezer forintot  meghaladó becsérték egyszerre 
50 ezer forintra,  tehát a feleértéken  jóval 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Kelepczlben. 

Egy lupon éppen a házam előtt találkoztam 
Uéla barátommal, kivel garszoh koromban nem egy 
kalandon mentein keresztül, és kire az egész klasz* 
v?iku3 irodalomból csak ez a pár szó ragada : min-
den órának leszakaszd virágát 

Nagyon vidámnak látszott, szemében a jö-
vődő öröm biztos előérzete hajnalodott. 

— De most az egyszer már aztán nem fogsz 
rnent-külni, — szólt tréfás  fenyegetődzéssel,  fene-
ke kerítvén beszédének. 

Ha nem ütközik feleségem  érdekeibe, ak-
szívesen állok rendelkezésedre. 
~ I'ehogy ütközik, miért is ütköznék ; lii-

5ZP 'i csak ártatlan, hogy ne mondjam művészi él-
vezetről van szó 

Ah! 
A „mezitlábo* oroszlánhoz" czimzett dal-

csarnokban ma este lesz legelső fellépése  a híres 
miss Toni Passoni kisasszonynak, a ki 8 tigris és 
körülbelől egy tUCZat hiénát annyira megtudott sze-
hditeni, hogy a bestiák, mint az ölebek, úgy hall-
gatnak arnőjük parancsszavára. 

— ÉJ fiatál-e  még az a hires dáma? — 
kérdém hitvesi aggodalommal. 

— - Már miért ne lenne fiatal,  hiszen az köl-
pöpöz (U egéé* dglojqsk aktor* Wtyájt, 

— Akkor mir megbocsáss, de feleségem.  . 
— Eh, én tisztelem, becsülöm a feleségedet, 

de elvégre is férfi  vagy; a kl nem zárkózhatik el 
a lakásod négy fala  közé. 

Titokban bizony tökéletesen Igazat adtam ba-
rátomnak, de szégyeltem bevallani, hogy a fele-
ségem beleegyezése nélkül már csak azért sem 
lehet részem ez isteni élvezetbeu, mert a kassza 
nála van, melyet ftgy  őriz, mint Szent Péter a 
Menyország főkapuját. 

— Nem Ígérhetem, hogy élkUérlek, — mon-
dám rövid gondolkozás után, — mert tudod, hogy 
egy családapának komoly kötelességei vannak, 
mikről ti boldog legényeinberek nem is álmodoztok. 

Béla nem habozott tovább, csak intett a ke-
zével, mint Miikor valakire keresztet csinálnak. 

Nem volt ínyemre a dolog és aztán egy kissé 
kíváncsi is voltam a hires missre, a ki a 8 tigris 
és majnem kétszer annyi hiénát meglulolt szelídí-
teni, és a ki e mellett fiatal  is Hátha csinos 
is! ? Ejh, mégis jó volna megtekinteni. Nem mu-
száj mindenről tndni a feleségemnek  is, ha vala-
mikor ö jutna ilyen művészi élvezethez, bizony -
nyára ő sem kötné mindjárt az orromra. 

Eltökéltem tehát, hogy meglepem barátomat 
és elmegyek a „roezitlábos oroszlán" czimü dal-
csarnokba, ha megtudom kaparintani a hozzávaló 
költségeket. 

Hogy a feleségemtől  előleget kérjek, arról 
ttrotazetettB ort gem Jótett. Itt wáí fAuttyi 

operáczióról kell gondoskodnom és azonnal tárná it 
is egy pompás ötletem. 

Feleségemnek éppen nagy mosása Volt, ami 
annyira igénybe vette, hogy kimenőről nem ii ál-
modhatott. Ha pedig ki nem megy, akkor a kar-
peieczre nincs szüksége, és lia arra szüksége nincs, 
nem érezheti annak hiányát, és ha a hiányt nem 
érzi, bátran — elzálogosíthatom ; majd mire hasz-
nálni aka ja, akár tízszer is lesz alkalmam ki-
váltani. 

Az ebéd alatt folyton  erre a zseniálU opc-
ráczióra gondoltam és alig, hogy a villát letettem, 
azonnal belopóztam a felisigein  öltözőjébe és sze-
rencsésen zsebrevágtam az arany karpereczet, hogy 
mihelyt estiljdni kezd, az alkony védő szárnyai 
alatt a zálogházba viszem. 

Ugy megőrültem a szerencsés ötletnek, hogy 
távozásomkor a szokásos kézcsókot! kivül gyön-
géden meg is öleltem feleségemet  a ki a maga 
részéről ezt a kitüntetést szerelmem megújhodásá-
nak fel/illanó  jeléül vette. 

És hogy érdemesnek mutassa magát erre a 
gyöngédségre, ünneppé akarta avatni ezt a napot 
és olyan vacsorával fogadni,  a mit csak sátoros 
ünnepeken szoktak rendezni bankigazgatók há-
zánAl. 

Előszedve utczai toilettjét, mert bevásárláso-
kat kellett tennie a boltban, a piaezon stb. — és 
ipiután_ a ţarperwz a gőj ţgilett, IţoroţUja, azt is 
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alul szállittassck s az erdőség ilyen potom-
áron mintegy elvesztegettessék. Hiszen ha az 
1890-ik évben 5 — 8 százalékot kitevő ki-
száradás — mint azt a szakértők jele.itik 
— az ujabb és legközelebbi időkig 30 szá-
zalékra valóban és tényleg felemelkedett  vol-
na is, ezen 30 százalék érték leütésével sem 
50000 frtot  ér meg ezen erdőség, hanem 
megér legalább 81,146 frtot,  mint azon ösz-
szeget, mely a 120,266 frt  becsérték 30°'o-
nak, vagyis 36,080 írtnak a most irt bfes-
értékből lett levonása után is még mindig 
megmarad. — De többet ér ennél azért az 
erdőség, mert a szakértők által a bacslés 
alkalmával a teljes értékből a kiszaradás és 
szúrágás által okozott kárra 20 százalék már 
eleve leíittetett s ezen 20 százalék levonás-
sal lett az érték 120,266 frtban  megálla-
pítva ; más szóval lui a károsodás jelenleg 
30 százalékra van is fölemelkedve,  tulajdon-
képpen csak 10 százalék számítandó le a 
120,266 frt  becsértékből s igy az erdőség 
mai napon a 10 százalék levonás után még 
mindig 108,240 frt  értékkel bir. 

Na már most miben rejlik nagyobb ve-
szély? Abban-e, ha mi az erdőséget öOOOO 
forintért  törik-szakail sürgősen, azonnal el-
adjuk, vagy abban, ha még néhány hóna-
pot az eladással várva, ez alatt az idő alatt 
a legszélesebb körben kihirdetett nyílt ár-
verést, illetve zártaj áldat utjáni eladást esz-
közlünk. 

Szerény véleményünk szerint az előb-
biben rejlik a nagyobb veszély, — mert 
az előbbi esetben önként dobjuk el azon 
nagy összeget, mely a becsérték 50 százalé-
kát jóval felülmúlja;  mig az utóbbi esetben 
elérhetjük azon vételárt, a mennyit az el-
adás napján, vagyis a mennyit a kiszára-
dás és szúrágás okozta kárnak leszámitása 
után az erdőség megér, a mi megfogná  kö-
zelíteni a 100.000 forintot,  mert hiszen egy 
pár hónap alatt bármily rohamos emelkedés 
mellett sem emelkedhetik még csak 35 szá-
zalékra sem a kiszáradás, annál kevésbbé 
pedig 50 százaléknál magasabbra. — Na gy 
kár volna tehát saját magunknak venni át 
aszúrovar szerepét s keresztülvinni azon fe-
leértéken aluli megkárosítást, melyet a szú-
rovar és a kiszáradás évek alatt sem okozna. 

Helytelenítjük a határozatot azért is, 
mert az 18ÍJ1. junius 20-án megtartott ver-
senytárgyalásnak részbeni eredménytelensé-
gét is csak az okozta, hogy az árverési hir-
detmény csakis az aránylag igen szíík kör-
ben olvasott erdészeti lapokban, „Ellenzéki-
ben, „Székely Nemzet 'ben és ,,Csiki La-
pokéban tétetett volt közzé s igy a nagyobb 
tőkékkel rendelkező üzletemberek még csak 

fel  akarta csatolni, de miután azt én már elkezel-
tem, természetesen nem találta. 

'A cselédszemélyzet szigorjan felelősségre 
vonatott, a házban minden alaposan átkutattatolt, 
de a karperecz nem került elő. 

Ennek természetes következményekép az ék-
szer eltűnése a nndőrségnél bejelentetett. 

A kilátásba helyezett isteni élvezet reményé-
ben alig vártam a hivatalos óra elteltét s mihelyt 
az óramutatók az 5-öt jelezték, nem is rohantam, 
hanem repültem a sarokházban elhelyezett magán-
zálogházba, melynek érdemes tulajdonosa Kohn 
Kóbi de eadem. 

— T. Kohn ur, itt van egy karperecz ; ér-
téke 120 frt.  Kerné h 5 frtot  adni fog 
reá, annál is inkáit' nap múlva ki-
váltom s igy a ^duem ingyenbe fogja 
kapni. 

Kohn ur megszemlélte a karpereczet és az 
után szemügyre vett engem s mintán párszor te-
tőtől-talpig megvizsgált, bozontos bajusza alatt 
mormogá: 

— Gyanús, nagyon gyanús! 
— Édes Kohn — mondám én — gyorsan ide 

a pénzzel, mert sürgős dolgom van. 
— Tudom, tudom, — teleié s e közben sa-

játságosan hunyorított a szemével. 
— Mit, táján nem éri meg az ékszer e cse-

kély összeget? 
— Megéini megéri, de azért mégsem adha-

tok, mert nem lehet. 

nem is sejtették, hogy e nagy értékű er-
dőség eladás tárgyai képezi, minek termé-
szetes következmenye lett a versenyhiány. 

Helytelenítjük a határozatot azért is, 
hogy az 50,000 írt minimális árnak meg-
állapitása okozója lett annak, mikép azok az 
üzletemberek is, kik itt közelben vannak, 
egymással nem versenyeznek, hanem bizo-
nyos sápért, vagy titkos szerződésen alapuló 
egyezségből kifolyólag  egyiküknek engedik 
át az ajánlat megtételét, mely ajánlat igen 
természetesen nem haladja meg a megálla-
pított 50,000 írt  minimális vételárt, hiszen 
jól tudja ajánlattevő, hogy ha ezen összeg-
nél többet nem igér is megkapja az erdőt, 
mert hiszen ennyiért is eladni, sürgősen el-
adni elhatároztatott. Nem is lehet találni 
üzletembert, ki oly bolond volna, hogy a 
mit 50,000 írttal megvásárolhat, azért töb-
bet Ígérjen. 

Helytelenítjük a határozatot azért is, 
mert a minimális árban leendő eladással és 
illetve a szerződés megkötésével egy ember 
bízatott meg. 

Isten mentsen minket attól, hogy bár-
kinek is puritán tiszta jellemében és becsü-
letességében egyetlen perczig is kételkedni 
akarnánk, nnnál kevésbbé tesszük ezt a je-
len esetben megbízott megyei alispánnal 
s/emben, de hát a mai világnézet mellett, ha 
a szerződést meghatalmazása alapján 50—55 
ezer frtban  például megköti, legelőször is 
a-.t fogják  mondani a rosszakaratuak, hogy 
e vásárból neki is szép haszna lehetett. 

Teliát ^magának vármegyénk alispán-
jának érdekében, vagy ha másra bízatott 
volna az eladás, ezen megbizottnak érdeké-
ben sem lehetett volna a határozat meg-
hozható. 

Helytelenítjük a határozatot azért is, mert 
kimondja, hogy a minimális vételár mel-
lett a szerződés sürgősen és végérvénye-
sen köttessék meg. — Hohó í. közgyűlés! 
Tán jó lett volna a „sürgősen és végérvé-
nyesen" szavak elejébe oda tenni azt is, 
hogy „ezen határozatnak jogerőre emelke-
dése után'*! Mert hisz azt nemcsak a jogász, 
de a laikus emberek is mindannyian jól tud- j 
ják, hogy ha a határozat ellen bármelyik | 
törvényhatósági tag is kellő időben felebbe-
zést ad be, ezen felebbezés  által kizáratik 
annak lehetősége, hogy „végérvényesen" 
szerződést kötni lehetne, hanem szépen be-
várandó lesz a miniszter döntvénye, melyben 
nagyon könnyen megtiltathatik az ilyen 
minimális árban és atyafiságos  módon való 
vásárlás. Ha pedig bekövetkezne azon fel-
tett, de meg nem engedett eset, hogy vár_ 

— Nem lehet, de hát miért nem lehet. TMZ-
telt Kóbi ur, figyelmeztetem,  hogy ne hozzon ki a 
flegmámból,  mert én haragomban rettenetes vagyok. 

— Már akár Kohn ur, akár Kóbi ur, akár 
rettenetes, akár nem, azért pénzt még sem adok. 

— Ha nem ad, akkor adja ide a karpe-
reczet l 

— Mit, a karpereczet, azt se lehet. 
— Kohn ur, ne szemtelenkedjék azt mondom. 
— Mit, én ne szemtelenkedjek ? ne szemte-

lenkedjék az ur, és ne akarjon egy becsületes em-
bert lopott tárgygyal befonni,  különben majd meg-
válik a rendőrségnél. 

— Hah, — kiáltám — ez szemteleuség. 
— Jol van, nagyon jól van, azt minden tol-

vaj szokta mondani, ha nyakon csípik ; csak tes-
sék várni. 

Alig hogy beszédét befejezte,  a konstábler 
már ott termett az üzlethelyiségben és — letar-
tóztatott. 

Nem volt mit tennem, el kellett kisérni a 
kapitánysághoz, hol végre megtudtam letartózta-
tásom okát. 

Könyörgésre fogtam  a dolgot, hogy legalább 
a feleségem  előtt titok maradjon a karperecz el-
tűnésének históriája, mit mikor a jó indulatu ka-
pitány megígért, emelt fővel  tértem vissza laká-
somba, hol feleségem  három tüzes csókkal köszönte 
meg nekem a karperecz gyors megkerítését. 

megyénk alispánja a nyert megbízatás alap-
ján sürgősen, még a fellebbezési  határidő 
letelte előtt Kaszab és társával, vagy bar 
más vállalkozóval 50—") ezer frt,  vagy 
más vetelár fizetésének  feltétele  mellett a 
szerződést megkötné ; mi történhetnék egy 
szabályszerű időben közbevetett felebbezés 
folytán  ? 

Bizony nagyon fura  d-dog sülhetne ki 
ebből. Az t. i , hogy ha e felebbezés  foly-
tán a miniszter a határozatot megváltoztatja, 
és egy ujabb nyílt árverés foganatosítását 
rcn leli meg, az úgynevezett „sürgősen és 
végérvényesen'' megkötött szerződés fog  a 
törvényhatóságnak fej  fájást  okozni, illetve az 
hogy vájjon mikép gázoljon ki ama temér-
dek rossz következményből, melyet magá-
nak azon intézkedése által okozott, melyben 
niegbizta alispánját, hogy határozatának jog-
erőre emelkedése előtt is szerződésre lépjen. 

Mindezektől eltekintve és tudatában 
annak, hogy a fennforgó  esetben egy vár-
megye vagyonának, tehát közvagyonnak ér-
tékesítése ozéloztatik; tudatában annak, hogy 
legszigorúbb kormányrendelettel feltétlenül 
van előírva, mikép a közerdők csakis nyi l -
vános árverésen adhatók el; — tudatában 
annak, hogy az első árverés meghiúsulását 
a körültekintés nagyfokú  hiányának kell tu-
lajdonitanunk, t. i. annak, hogy a tervezett-
árverés csakis nagyon szíík körben lett köz-
zétéve — s igy a nagy tőkével rendelkező 
külföld  ez árverésről még csak sejtelemmel 
sem birt; tudatában annak, hogy az erdé-
lyi fatermékek  mai nnpság értékben általá-
ban 35 százalék emelkedést értek el — s 
ezek között is a vármegyénkben található 
haszonfenyőta  különös keresettségnek örvend, 
— mondjuk mindezeknek tudatában törvény-
hatóságunk saját jól felfogott  érdekében nem 
fogadhatta  volna el az erdészeti bizottság 
fenn  ismertetett javaslatának ezen 50,000 
frtos  minimális vételár melletti eladásra vo-
natkozó részét, hanem ennek elvetése mellett 
egyedül az lett volna elhatározandó, hogy* 
a kérdéses erdőség kihasználási joga egy n" 
legszélesebb körben, vagyis nemcsak helyi' 
érdekű kis lapban, hanem a legolvasottabb 
magyarhoni, köztük a „Vállalkozók Lapja'í 
czimű, s ezenkívül külföldi  hírlapokban is 
közzéteendő árverési hirdetmény alapján 
eszközlendő zárt versenytárgyalás utján lesz 
eladandó. 

Ezen egyedül helyes és törvényes el-
adási módnak elfogadása  esetén most nem 
volna a vármegyében száz és száz elégedetlen 
s nem lehetne a vármegye gazdálkodását, 
ha nem is éppen rablógazdaságnak, — de 
sajátságosan furcsa  gazdálkodásnak jogosan 
nevezni. 

I B O D A L O n . 
A herciegprimis  sajátkezű jegyzeteit, melyet 

a főrendiházban  rögtönözött beszédéhez készített, 
közli a „Magyar Géniusz" legújabb szám». Nem 
különben méltán kelthetett feltűnést  az a két kép, 
melyek a Balatonfüreden  időző Stefánia  özvegy 
frónörökősnő  kíséretét mu'atják be. A fényesen 
kiállított szám ezeken kivül még a következő ér-
dekes tartalommal bír. Kohn Dávid „Az uj pénzről" 
értekezik szellemesen, és tárgyilagosan. A legna-
gyobb örömmel emeljük ki Dóczy Lajosnak „Oláh 
Nibelungok" czimü. szellemtől szikrázó novelláját. 
£ számban találjuk továbbá Ferdináud román 
trónörökös s menyasszonyának, Victoria edinburgi 
herczegnőnek sikerült arczképét és a Belcsev gyil-
kosainak pörébeu tartott végtárgyalást ábrázoló 
képet is. Mindezek mellet a „Magyar Géniusz" a 
legolcsóbb hetilapok egyike s a közönség, mely mél-
tán érdeklődik az illusztrácziók iránt melyek 
eseményeket képekben mutatják be, könnyil szer-
rel juthat e fényes  kiállítású laphoz. A „Magyar 
Génínsz" előfizetési  ára egész évre 10 frt,  félévre 
5 frt,  negyedévre 3 frt  60 kr. Újonnan belépő 
előfizetőink  a „Kenyér" czimü emléklapot ingyen 
kapják. A „Magyar Géniusz" szerkesztősége és 
kiadóhivatala, Budapest, VII,, Kerepesi-út 14. 
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k C l 6 n f é l é k . 
— Adakozás ft  madéfalvi  emlék-alap javára. 

H é k é s-G y u 1 á r ó 1 Kikindai Gyula kir. mérnök 
ur a 615 számú gyiljtoiv kiséretében 11 frt  50 krt. 
küldött lapunk kiadóhivatalához. Eezen összeg-
hez járultak: Kikindai Gyula 1 frt  4âkrral. Veisz 
Zsigmond 1 frt  50 krral. Kertay Zsigmond, Kéry 
Gyula, Havi ir Lijos, Kikindai Gyuláné, Kikindai 
Czézár l - 1 frttal.  Szabados József  50 krral. X. 
V. Z. 30 krral. N. N. Veik Ferencz, Ferencz ut-
kaparó, Gyöngyössy Sándor, N. N., Mahr Simonné 
özv., özv. Veik Ferenczné, Veik János, Bekker Já-
nos 20—20 krral. Sehey Gyula 17 krral. Kotzer 
Mihály 15 krral. Práger J. Li.jos, M. M.. Finta 
L. Péter és Máhr Károly 10-10 krral. — B r a s -
sóbó l P. Lakatos Kornél zárdafdnök  úrtól az 
582 számú gyüjtőiv kiséretében ujolag 4 forintot 
kaptunk. Ezen iven adakoztak: a brasúi rom. kath. 
gimnázium első osztálya és főnöke  2 frtot.  Ugyan-
csak azon gimnázium II. osztálya 77 krt. Az V. 
osztálya 75 krt. és Pál Géza 48 krt. — Z á g o n -
b ó I Kovács Ltjos rom. kath. leikéj* ur a 626 
számú gyüjtőiven 2 frt  60 krt küldött. Ezen 
összeget adományozták : Kovács Lijos é< Szöts 
Boldizsár 1—1 frt.  Bitai József  és Baka Ilona 
20—20 krt. Viltsek Ferencz és Kovács Sándor 
10—10 krt. — U g y a n c s a k o n n a n Szőcs Bol-
dizsár nr 1 forintot  küldött. 
Lapnnk jelen számában 
Ki van mutatva . . 19 frt  10 kr. 
Eddigi gyüjtésünk összege . 912 frt  21 kr. 

Főösszege . . 931 trt 34 kr. 
azaz: Kilenczszázharminczegy fo-ínt  34 krajczár. 
Fogadják a buzgó gyűjtők és nemes szivtt adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Kinevezés Kovács Simon csikmíndszenti 
plébános, czimzetes főesperes  a gyulaleh rvári 
káptalanhoz rektor-kanonokká neveztetett ki. 
Gratulálunk a megérdemelt előléptetéshez A 
most jelzett előléptetés folytán  üresedésbe jött 
p'etáiosi állás:\i e^ybea RiJuly Lijos mircfilvi 
(Üdvírlnlymegyei plebinoi ki is nevezgetett. 

— Halálozások. Glósz Miksát, a csiksomlyói 
főgimnázium  derék tanárát és hat kicsiny gyerme-
két megreuditö csapás érte. A kérlelhetlen halál 
folyó  hó 13-án reggeli 3 órakor váratlanul elra-
gadta körükből a szerető hitvest, az önfeláldozó 
és gyermekeiért mindeure kész, édes anyát, szüle-
tett Ölért Gábriellát. A gyászos esetről a család a 
következő jelentést adta ki: Glósz Miksa, csik-
somlyói rom. kath. főgimnáziumi  tanár megtölt 
szívvel jelenti, ugy maga és gyermekei, valamint 
számos rokonai nevében, szeretett mejének: szüle-
tett O l e r t G á b r i e l l á n a k élete 36-ik, boldog 
házasságának 18-ik évében, rövid szenvedés és a 
haldokló szentségének áhítatos felvétele  után julius 
13-án (reggel 3 órakor) történt gyászos elhunytát. 
Az elhunytban a gyászoló család őrangyalát, a ro-
konok az övéiért melpgen érző rokon szivet, a 
társadalom egy müveltíelkü nőt, a családanyák 
mintaképét vesztette el. A megboldogult liült tete-
mei julius 14-én d. ii. 6 órakor fognak  az örök 
nyugalomnak átadatani, lelkéért pedig a gyászmise 
15-dikán d. e. 10 órakor fog  helybeli Szt. Fe-
renezrend templomában az Urnák bemutattatni. 
Az örök világos-tág fényeskedjék  neki! Csik Som-
lyón, 1992. julius 13. Olert Károly apa. Olert Ká-
rolyné. szül. Mibellyer Mária, anya. Ernő, Helén, 
Oszkár. Miksa, Irma, gyermekei. Glósz János apa. 
Glósz Jánosné, szül. Bartos Katalin, anya. Thouias 
Kóbert, sógor, Tkomas Róbertné, szül. Olert Olga, 
nővér. A mélyen sújtott férjnek  és az édes anya 
nélkül maradt gyermekeknek fájdalmát  enyhítse a 
jó Istinnek minden sebet begyógyító véghetetlen 
kegyelme és a szomorú körülmények között szol-
gáljon nekik némi vigasztalásul az igazán érzett 
részvét, melylyel fájdalmukban  az ismerősök, jó-
barátok és általában a vidék egész községe osz-
takoznak. — S z é k e l y Ignácz gcsikszentim-
rei kántortanítót és nejét született Gibosy Ro-
záliát súlyos családi veszteség érte : Kis leányuk 
a 14 éves Gizella e hó 18 án elhalálozott. Fo-
gadják őszinte részvétünket. 

— A csíkszeredai dal- és zene-egylet folyó 
hó 28 án (csütörtökön) Gyergyósztinikióson a Lau-
lenczi-féle  teremben tánczczal egybekötött zene-
hangversenyt rendez a gy-remetei tűzkárosultak 
javára, melyet előre is a közönség szíves figyel-
mébe ajánlunk. — Augusztus (3-án pedig Ctfţfcsze* 
redában fogja  alapssabályszerü hangversenyét meg-
tartani. 

— FűrdJI éldt A közel fekvő  székelj fürdő-
ken meglehetős élénk élet uralkodik. A c s i k -
KsÖjrSdi f ü r d ő n  az állandó vendégek száma 
megközelíti kk ötvenet, azon kivül naponkint Csik-
feziredából  és a vidékről 15—20 kocsin jönnek a 
|Mdégek, hogy használják a fdrdök  ttditő és izom-

erősítő vizét. — A t u s n á d i fürdőn  e párat-
lan levegője kies gyógyhelyen az állandó vendégek 
létszáma meghaladja a 400-at. — G y e"r g yó -
B o r s z é k e n e világhirő fürdőn  a julius hó 7-én 
kelt kimutatás szerint a vendégek száma 246. — 
Homo rod fürdőn  melyet Nagysolymosi Koncz 
Ármin gyógyszerész bir haszonbérbe, a julius 10-
én kiadott kimutatás szerint a fürdő  vendégek 
létszáma : 217. Ehhez hozászámitva vendégek 
cselédségét és a bérlő személyzetet a lélekszám 308. 
Ebből felnőtt:  178. Tizennégy éven felüli:  I. 14 
éven aluli 0. 6 évesen aluli 3 l. Férfi  van 82, nő: 
166. A második szezon augusztus 1-én kezdődik, a 
mikorra igen jó szobák lesznek kaphatók. 

— Margitnipi sokadalom. Régebben, külö-
nösen berbécs vásárjáról országszerte hires volt 
a julius 13-án tartatni szokott országos vástr. A 
berbécs vásár épen 14 napig tartott megkezdődött 
junius 2D-én azaz Péter és Pál napján s tartott 
julius 12-ig bezárólag. A szomszédos havasokról 
ez alkalommal a berbécseket ezer meg ezer számra 
hajtották le s vásárlók eljöttek ide Erdélynek min-
den részéből söt még Magyarországról is. Itt adtak 
egymásnak találkozást az ország külöubözö pont-
jain lakó őrméuy polgártásaink kik ezen alkalom- I 
ból kifolyólag  rendesen meg látogatják Csíkszere-
dát. A berbécs vásár még mainapság U 14 napig 
tart, de országos j-llegét egészen elveszítette s 
majdnem helyi érdekűvé vált. Annál nagyobb mér-
vűvé vált azombau a szarvasmarha vásár, mely 
Margit napkor miudig igen látogatott, de különösen 
ezen évben igen népes vftlt.  A vásárra az összes idő 
alatt felhajtottak  mintegy 10 — 12 «-zer berbécset, 
5 - 6 ezer drb szarvasmarhát, 5 száz darab lovat. 
A vevők is nagy számban jeientkeztek és a for-
galom igen élénk volt. Az országos vására szintén 
igen sokan gyűltek tel ngy eladók mint vevők. Leg-
nagyobb mértékben voltak képviselve a ruházati 
czikkek u. m. készruhák, lábbelik, kalapok utánuk 
következtek: vászon és gyolcskereskedök, karton, 
pántlika s hasonló czikkek árulói. 20— 25 szekéren 
árulták a fazakas  ipar terményeit. A gazdisági 
eszközög köréből legnagyobb forgalomnak  örvendett 
a kaszavásár- Ezeken kivül lehetett látni igen sok, 
itt a megyében készített teljesen felszerelt  ekét. 
Jó nagy helyet foglaltait  el a piaezon a zöldség és 
gyümölcs árusok különösen a szomszédos Udvar-
hely- és Marostorda megyéből. Nagy számban je-
lentek meg kézdivásárlielyi pogácsások és más 
sütemény árusok. A fa  munkák közül az asztalos 
és kádár i,iar volt meglehetős számban képviselve. 
Felemlítjük még a pipere árukat, órásokat és ék-
szerészeket, Nem hiányoztak a nemzetközi bazá-
rok sein a melyekben „csak- 15 és „csak" 7 ki ért 
veszteg!-tték a szeműek tetszetős de lényegében véve 
haszonta an és silány portékákot. Az egész soka-
dalom forga'om  és népesség tekintetében az elsők 
közé tartozott. 

— NJ atkozat. Báró Szentki rdszti Stefánie 
és Irén ő méltóságaik a gyó-remetei tűzkárosultak 
javára 20 frtot  adományzováu, midőn ezen összeg-
nek átvételét és rendeltetése helyére történt jutta-
tását nyugtázom, egyszersmint a károsultak és 
magam nevében hálás köszönetet nyilvánítok a 
a küldött segélyért. Gy.-Szt.-Miklóson 18ŰJ. juliua 
12-én Nagy Tamás, főszolgabíró. 

— Az 1848—49-iki szabadságharcunk gyűj-
teményének a fővárosi  vigadóban levő rendezősége 
fölkérte,  az összes biztosítótársaságokat, hogy vidéki 
ügynökeik által is mozdítsák elö a 48-as ereklyék 
gyüjiését. Ezt a praktikus dolgot az aradi muzeura 
találta fel.  A fölkért  biztosító társaságok támoga-
tása már azért is nagymérvű lesz, mert a gyűjte-
mény tulajdonossá kijelentette, szóval és irásba:i, 
hogy 25,000 frtot  ad a magyar hírlapírói nyug-
díj alapra és 15,000 frtot  az erdélyrésziésatöbbi 
közművelődési egyleteknek a gyűjtemény vétel-
árából, ba azt a nemzeti muzeuai számára meg-
vásárolták ; annyi összegért, a mennyibe (kimuta-
tás szerint) került az a kiállítás főrendezőjének. 
A hírlapírói nyugdíjalapra szánt 25,003 forintból 
ama fővárosi  és vidéki hírlapírók is részesülhetnek, 
a kik nem tagjai a már létező hírlapírók nyugdíj-
intézetének. — A 48-as gyűjtemény által kiadott 
Honvéd Emléklapra előfizetésre  felhívó  leveleket 
küldött szét a rendezőség A felhívás  minden volt 
honvédnek el lett ugyan küldve, de az előfizetés 
vagy megrendelésre való felszólítás  csak a módo-
sabbaknak szól, mert a rendezőség ezennel tudatja, 
hogy m nden vagyontalan honvéduek ingyen adja 
a diszes emléklapot, ha az illető az elöljáró által 
aláirt levelében ezt kéri. Gróf  Kreith Béla által 
az ország községeinek és egyesületeinek ajándé-
kozott 20 ezer képből, még néhány ezer példány 
áll az ezután folyamodó  községek s egyletek ren-
delkezésére. Ez életnagyságú arczkápek bolti ára 
1 frt  40 kr példányonként. A fennmaradó  képeket 
a főváros  vigadóban levő 48-as kiállítás látoga-
tóinak ajándékézza a rendezőség. — Néhány nap 
múlva a kiállítás minden látogatója kap 1 — 1 
Kossuth képet. 

T A N Ü G Y . 
A székelyudvarhelyí rk. fj'gimn.  internitusáról. 

Az uj gimnázium a teljes befejezés  stádiu-
mában áll, az átköltözés már megtörtént az ősi 
lakból a modern palotába. 

Az igazgató tanács, mely minden lehetőt 
meg tesz a felügyelete  és vezetése alatt álló kö-
zépiskolák berendezése és az állami hisonintéze-
tekkel való versenyképessége érilekében, m.ist is 
ujabb jelét adta áldozatkészségének, midiin ezer 
forintot  utalványozott a volt gimnáziumi épületnek 
internatussá való átalakítására, mely jóságos in-
tézmény a következő tanévben már meg is nyílik 
az ifjúság  számára. 

Ennek becse és nevelési haszna megmérhe-
tetlen , eleje van véve annak az áldatlan állapot-
nak, hogy a vidék szegény és alapítványt nem 
nyert tanulói rosz levegős szállásokon, mester ina-
soknak kereztényies gondolkodást és érzületet n™ 
igen sugalló kifejezései  közt, egy ágyban többen 
hálva kényszerüljenek élni. 

C'zélszerü tehát a benlakási prokpektust e 
helyen is közzétenni nem mintha Csik ifjait  akar-
nók ideédesgetni, hanem ha túlnyomó szá nban je-
lentkeznének a somlyói internátusnál, mód es al-
kalom nynjtassék azok számára is, mert elvégre 
a két gimnázium közös érdeket, közös fajt  és kö-
zös czélt kultivál. 

A prospektus a következő : 
A székely-udvarhelyi róm kath. fiiginm.i/iiim 

régi épülete az erdélyi püspök és igazgató laiin-s 
együtes megállapodása alapján internatussá (tanulók 
együtt lakássa) alakitalik át. 

Az internátus állani fog  : egy villágos és tágas 
tanteremből, három egészséges háló szoliákból, ét-
kező helységből, beteg szobából és az internátus 
felügyelőjének  lakásából. 

Az inttrnátus igazgatója a főgimnáziumi  igaz-
gazgató, felügyelője  pedig a főgimnázium  egy ik 
tanára leend. 

Az internátusba a főgimnáziumi  tanulók kö-
zül a szegényebbek vétetnek fel,  kik városon a 
kívánalmaknak és egészség fejlődésuek  megfe'elö 
szállást fogadni  illetőleg tartani nem tudnak, s 
egészséges és a nagyszelb-mi munkáknak megfe-
lelő élelmezése is a szülök szegénysége miatt kü-
lönben nem eszközölhető. A felvételt  az igazgató 
eszközli szegénységi bizonyítvány alapján, melyben 
kimutatandó, hogy a szülök mennyi vagyon felett 
rendelkeznek, vagy minő kereseti képességgel bír-
nak és a család hány tagból áll. 

Az internátusban rllielyezett tanulók a szál-
lásán kit ül élelmezést, fűtést  és a világítást is 
ugy a lakó, mint a háló szobák bútorozva lesznek. 

Az élelmezés következő módon történik : 
a) az iuternátushnn elhelyezett fiatalságunk 

a mostani iskola-szolga lakásában bennlakó alkal-
mas é.s becsületes egyén fog  főzni,  ki ezért még 
(120 frl)  azaz egy százhúsz forint  dijat fogkapni; 

b) minden hét tanuló egy élelmezési csopor-
tot fog  képezni ; 

c) az étrend hetenkint állani fog: 
Vasárnap az ebéd 1 kiló hússal készileil 

laska levesből, a vacsora t:irós puliszkából; 
Hétfőn  az ebéd paszuly levesből rajta «sza-

lonnával, a vacsora s.üga kásából mcly.'ii zsíros 
hagyma lesz ; 

Kedden az ebéd egy kiló hússal készitult 
pityóka levesből, a vacsora túrós puliszkából ; 

S/.eredán az ebéd rántással készített pityóka 
levesből, a vacsora zsiros hagymával ellátott bor-
sóból ; 

Csütörtökön az ebéd egy kiló hússal laska 
levesből, a vacsora túrós puliszkából; 

Pénteken az ebéd íáutással készített paszuly 
levesből, a vacsora árva laska levesből; 

Szombaton az ebéd rántásos pityóka levesből, 
a vacsora tuiós puliszkából. 

Az étkezéshes szügséges kenyeret mindenik 
a szülőitől kapja vagy a piaezou szerzi be. 

Ezeu állásért minden tanuló szülője a követ-
kező illetményeket szolgáltatja be az internátus 
igazgatójához : 
a) szálás és huspénz czimen havonki it két frl, 

egész évre 20 frt  ; 
b) két szekér fát  egész évre ; 
c) két hetre 8 kupa puliszkalisztet, egész évre 

42 kupát ; 
d) két hétre 1 kupa paszulyt, egész évre 2: kir.nit 
c) két hétre egy liter sárga-kását, égés/. évre 

C litert ; 
f)  két hétre 1 véka pityókát, egész évre fi  véká t ; 
g) két hétre l kupa borsót, egész évre li kupát ; 
li) „ „ Va kupa zsírt, „ „ 2'/ , „ 
i) „ „ 1 fout  szalonát „ „ 6 fontot; 
j) „ „ f  liter sót ,. „ ó litert; 
k) „ ,. a főzéshez  szükséges egyéb zöldsn-

| get: murkot, hagymát, petrezselymet, nyers ká« 
[ posztát j 
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1) két hétre egy fél  klgr. búzaliszt laskához és 
rántáshoz egész évre 8 és fél  kilót; 

m) két hétre 7 tojást egész évre 35 tojást; 
B) n n 2 font  túrót 4-szerre, egész évre 

10 fontot; 
0) két hétre eczet, fűszer  és egyéb apróságot. 

Ha valaki termény helyett inkább pénzbe 
akarja illetményét beszolgáltatni, a következő árak 
lesznek irányadók : 
b) egész évre 2 szekér fa  á 2 frt 

50 kr . össz. 5 frt  — kr, 
c) 42 kupa puliszkaliszt 

á 6" j kr össz. 2 frt  60 kr, 
d) 20 kupa paszuly á 9 kr 1 frt  80 kr, 
e) 6 Itr sárga kása á 16 kr — frt  96 kr, 
f)  6 véka pityóka áSOkr 1 frt  80 kr, 
g) 6 kupa borsó ál4kr— frt  84 kr, 
h) 2'/, kupa zsir á 90 kr 2 frt  25 kr, 
1) Bfontszalona  á40kr 2 frt  — kr, 
j) 5 liter só á 16 kr — frt  80 kr, 
k) 8 l j k. búzaliszt á 1G kr 1 frt  3ti kr, 
1) 35 tojás á 2 kr — frt  70 kr, 
m) 10 font  turó á 36 kr .3 frt  60 kr, 
nj Eczet, fűszer  s egyéb 

apróság . — frt  75 kr, 
Összesen 24 frt  46 kr. 

Ehhez hozzászámítva a szállás és 
húspénzt . . 20 frt  — kr, 

mindössze . 44 frt  46 kr. 
A szülők tartoznak az illetményt 7 (hét) 

hétre előre a beiratáskor beszolgáltatni, úgyszin-
tén a szállás és húspénzt is egy hónapra (2 frt) 
és egy szekérfát  behozni, hogy a fiuk  ellátásában 
fennakadás  ne történjék. 

Továbbra a szállás és húspénzt befizetése 
mindig a hó 1 én történik ; az élelmezési czikkek-
nek beszolgáltatása minden hatodik hét végén esz-
közlendő; a második szekér fa  január hó 1-ső 
napjaiban szállítandó be. Minden szülőnek érdeké-
ben áll a pontosság, különben gyermekeit rövidí-
tené meg, mert annak élelmezése ütköznék akadá-
lyokba. 

A tanártestület azért sürgette ezen interná-
tus felállítását,  hogy a tanulók vallásos és erköl-, 
csös nevelése fokozható,  élelmezése a sok erőt 
igénylő szellemi munkásságának megfeleld  legyen, 
a tanulók mindig egészséges, üde levegőben le-
gyenek s ezáltal a testi fejlődés  is akadálytalan 
legyen. 

A, székelyudvarbelyi kir. állami fjieiliskola 
intereátusa. 

A főreáliskola  czéljára épült palotában a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur intézkedé-
séből egy a szerényebb igényeknek megfelelő  in-
ternátus szerveztetett, melynek czélja a föreál-
iskolába járó tanulókat gondos házi felügyeletben, 
tanításban és nevelésben részesíteni. 

1. Azon szülők vagy gyámok, kik fiaikat  az 
internátusba felvétetni  óhajtják, ebbeli óhajtásukat 
legkésőbb folyó  évi augusztus hó l-ig az igazga-
tóságnál Írásbeli kérelemmel jelenthetik be, mely 
alkalommal tudatják lakásuk teljes czimét is. 

A kérelemhez melléklendők : a) legutóbb kelt 
iskolai bizonyítvány b) a felvétetni  kívánt tanuló 
testi épségét, első vagy másodszori himlőoltását s 
különösen azt igazoló hatósági orvosi bizonyítvány, 
hogy nem szenved egyiptomi szembetegségben ; c) 
kötelezvény arról hogy a szülőkre vagy helyette-
sekre vonatkozó intézeti szabályzatnak alávetik 
magnkat; d) jogérvényes kötelezvény arról, hogy 
a szülő vagy helyettese a felvételi  dijakat ponto-
san, a kiszabott időben előre megfizeti,  a ruházatról 
előforduló  gyógyszer'ári s más a tanulókat illető 
évközi kiadások kifizetéséről  gondoskodik. 

2. Ha a szülők családi és anyagi viszonyok-
nál fogva  az internátus mérsékeltebb felvételi 
dijával óhajtják gyermekeik felvételét,  legújabb 
keletű, az illető lelkész által is láttamozott vagyoui 
kimutatással is tartoznak ebbeli kérésüket in-
dokolni. 

3. A felvételi  dij egy iskolai (10 hónappal 
Bzámitott) évre 150 fi  t, azaz egyszáz ötven forint-
ban állapíttatott meg. Ez összeg 4 egyenlő részlet-
ben előre fizetendő.  Indokolt kérésre havi előleges 
részletekben is fizethető. 

4. Az interátnsba felvett  növendékek az in-
tézetet a megszabott sétákon kivül lehető ritkán 
x csak a szülők vagy helyettesök kérelmére s kí-
séretében hagyhatják el. Látogatásokat a szülők-
től s ezek által megnevezett egyénektől kedd, 
csütörtök és vasárnap fogadhatnak  el a felü-
gyelő tanár tudtával. 

5. A felvett  növendékek részére lakás, fűtés, 
világitáf,  élelmezés, mosás, időként fürdés  és fel-

ügyelet jár. Minden egyéb költség: tandíj, tanköny-
vek, rajz- és íróeszközök, ruházat, gyógytári szám-
lák s egyéb apró költségek a szülők által teljesít-
tetnek. Az ezeu kiadások fedezésére  szolgáló 
összegek, valamint az I—IV. osztályba járó nö-
vendékek zsebpénzei, felügyelő  tanárnak adandók 
át, a ki elszámolás mellett veszi gondoz is alá. A z 
élelmezés következő reggeli: téj kenyérrel, ebé 1 
hvrom tál étellel, vacsora: egy tál étellel (rende-
sen sült); délelőtt 10 órakor, déultán 6 órakor 
egy-egy szelet kenyér. 

6. Minden tanuló a belépéskor a követkéző 
felszerelést  köteles magával hozni a) egy-egy, 
a téli és nyári időszakra szolgáló tiszteséges ru-
házatot, téli köpenyt és kabátot és főrevalót;  b) 
legaláb két pár czipőt ; c) ágyfelszerelést  és pedig 
1 párnát, 80 cm hoszu. 60 cm széles, 1 paplant 
gombokkal, két paplanlepedőt gomlyukkal, 2 alsó 
lepedőt, 2 párnahéjat; d) 6 inget, 6 lábravalót, 2 
hálóinget, 6 'zsebkendőt, 2 harisnyát (fuszékli), 
4 törülköző kendőt, 1 ruha- és egy fogkefét,  fésű-
ket. A fehérneműkre  előre ráhimzendö a tanuló 
vezetékneve, s az összes kellékről pontos leltárt 
kell hozni. 

7. Az internátus élvezete megszűnik, ha a 
tanuló a szülök által előre be nem vallott ragályos, 
vagy más veszélyes betegségben szenved, rosz ma-
gavieletet s folytonoson  szorgalomhiányt tanúsít s 
az előjároság intézkedéseinek ellenszegül vagy bár-
mely, az intézet rendszabályaiba ütköző kihágáso-
kat követ el. 

8. Az internátus házi és társalgási nyelv ma-
gyar, s ez alól csupán külön megszabandó idegen 
nyelvű társalgó órák képeznek kivételt. 

9. Az intézet minden növendéke kártérítéssel 
tartozik a fegyelmi  büntetésen felül  a felszerelés-
ben okozott rongálásokért. 

Sz. Udvarhelyt, 1892. julius havában. 
Az igazgatóság. 

.A. k i s 1-u.trl 2 v i i z á . s a 
Szebenben, 1892. julius 13. 

51. 18. 71. 82. 90. 

Sz. 67-1892. (1 -3) 

árverési hirdetmény. 
Csik-Szentlélek község elöljárósága köz-

hirré teszi, miszerint a nm. földmivelésügyi 
minisztériumnak 1302G —13926—1891. sz. 
alatt kelt magas engedélye és Csikmegye 
közigazgatási erdőrendészeti bizottságának 
181 —1891. számok alatti határozatával nyert 
engedély alapján ezen község tulajdonát ké-
pező s Honţa nevii erdőrés^ben a m. kir. 
erdőhivătaf'által  kimért és lebecsült 43 kat. 
holdon 30 cmtr. mellniagassági átmérőn fe-
lül található 2704 tömör köbméter kereske-
delmi czélokra igen alkalmas haszon fenyőfa-
tömeg folyó  év ADgftsztns  hó 12-ón d 
e. 10 órakor Csikazentlélek község házánál 
nyilt árverezésen á legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár az egész hnszonfi-nvőfatö-
megre 1216 frt  80 kr. 

Kötelesek árverezni kívánók a kikiáltási 
ár 10 százalékát az árverezés megkezdése 
előtt nz árverező bizottság kezére letenni. — 
Zárt ajánlatok megfelelő  bánatpénzzel ellá-
tottan az irt időig szintén el fogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott árverezési fel-
tételek szokott hivatalos órákban a község 
házánál bárki által betekinthetők. 

A községi elöljáróság: 
Csík-Szentléleken, 1892. julius 12-én. 

Kőszegi  Károlg,  Albert  Béniám, 
k. biró. k. jegjző. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi Szentháromság 

legény-egylet kezelése alatt álló „Nádas-
alapitvány" évi 180 frtcs  ösztöndija ürese-
désbe levén, — arra ezennel pályázatot hir-
detek. 

Pályázóktól megkivántntik, hogy gyer-
gyószentmiklósi ávagy gyergyóvidéki ürín. 
katholikus szülőktőli származásukat, nz alapító 

Nádas-családhozi rokonságukat, szegénysé-
güket, jó erkölcsi magaviseletüket és azt, 
hogy valamelyik erdélyrészi kath. vagy ál-
lamgyninasiumnak legalább első osztályát, 
avagy a gyergyószentmiklósi polg. fiúiskola 
4 ik osztályát és pedig a rokonok jó, mások 
jeles tanulmányi eredniénynyel elvégezték, 
okmányilag igazolják. 

E'.cn ösztöndíj elnyerésénél rokonok 
mások felett,  gyergyószentmiklósi születésitek 
a gyergyóvidékiek felett  elsőbbséggel birnak. 

Az arra hivatot bizottság által ösztön-
díjra érdemesített, annak élvezetében mind-
addig níjghagyatik, mig tanulmányait va-
lamelyik erd ily részi kath vagy algymnu-
sinmban jó sikerrel folytatja  s bármelyik 
felsőbb  tanintézetben bevégzi vagy mig oly 
kihágást vagy mulasztást nein követ cl, 
mely miatt bármely közalapítványtól is, a 
közoktatási törvények értelmében megfosz-
tatnék. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
ösztöndíjat elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérésüket folyó  évi augusztus hó 20-aig 
alantirthoz adják be. 

Kelt Gyergyószentiniklóson, 1892. évi 
julius hó 13-án. 

Lázár Menyhért, 
rlnök. 

514-1892. á. szám. 
H I R D E T M É N Y . 

A nm. kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 
az 18'J2. jii'iUH hó 2">-én 2">.8.)3 1. sz. a. kelt ren-
deletével a kolozsvár-szászrégen-tőlgyesi áll. közút 
219—222.km. szakaszán létesítendő útáthelye-
zési munkáit 13,030 frt  21 kr. öszszegerejéig en-
gedélyezte. 

A fentemlitetl  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1892. évi julius há 23-ik 
napjának déli 12 órájára a nm. kereskedelemügyi 
m. kir. minisztériumnál Budapesten és a csikvárnn-
gyei m. k. államépitészeti hivatal helyiségében Csík-
szeredán egyidejűleg tartandózártajáulati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó s a részletes feltételekben  előirt 5°/0-nyl 
bánatpénzről kiállított adóhivatali, illetőleg állam-
pénztári letéti nyiî tatváuynyal felszerelt  zárt aján-
lataikat kitűzött nap d. o. 11 órájáig a nm. keres-
kedelemügyi m. kir. minisztérium segédhivatali 
igazgatójához Bu lapésteu, illetőleg a csikvárme-
gyei ni. kir. államépitészeti hivatalhoz Csíkszere-
dán annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a 
későbben érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
mk. államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők. 
A csikvármegyei m. kir. államépitészeti hivatal. 

Kelt Csíkszeredán, 1892. évi julius 12. 

Cl-1692. v. h. szám. 

Arveresi hirdetmény. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság; 85"> — 
1891. p. számú végzése által csiktaploczai György-
pál János végrehaitató javára gyiuiesbŰKki Küsz 
Péter (Julis) ellen 210 frt  tőke, ennek 1887. évi 
szeptember hó 29. napjától számítandó 6°/0 kama-
tai és eddig összesen 63 frt  16 kr perköltségkövetelés 
erejéig elrendelt kielégítési vé^rehijtás alkalmival 
bíróilag lefoglalt  és 55Q frtra  becsült juhok, kecs-
kék, kanczák, méncsikók, kanczacsikók, borjas 
tehenek, borjuk, ökör és űnőtinókból álló ingósá-
gok nyilvános árverés utjáu eladatnak. 

Mely árverésnek 885-1892, p. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Gyi-
mesbükkőn Rusz Péter végrehajtást szenvedd la-
kásán leendő eszközlés végett 1892. év Jul ut hé 
28-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül tű-
zetik ki és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, sz 1681. 
évi LX. t. cz. 107 §-& értelmében, a legtöbbet 
ígérőnek becsâron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az I8q1. 
évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltéte-
lek szerint lesz fizetendő. 

Kelt Csíkszeredán, 1892. évi julius lió 17. 
Szöllflaay  Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. „ 

Ny. Györgyjakab Mártonnál Csik-Szeroiában, 189J. 


