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A kvóta. 
Az 1867. évi XII. t. cz. intézkedése 

szerint a külügyek adminisztrácziójára és kö-
zös hadseregre fordítandó  költségeket a mo-
narchia két állama t. i. Magyarország és 
Ausztria együttesen fedezik.  Az arány va-
gyis az úgynevezett kvóta, a mely szerint 
a közös költségek fedeztetnek  a két állam 
által kölcsönös alku és egyezkedés utján ál-
lapittatik meg. 

E czélból egyfelől  a magyar ország-
gyűlés, másfelől  az osztrák birodalmi tanács 
egy-egy küldöttséget választ és ezek egymás-
sal érintkezve, természetesen az illető minisz-
tériumok befolyása  mellett az államok adó-
képességének alapján javaslatot dolgoznak 
ki és ha a két küldöttség ezen javaslat tar-
talmára megegyezik, akkor ezen javaslat a 
törvényhozás elé terjesztetik, ha azonban a 
tartalomra nézve megegyezésre nem jutnak 
akkor mind kettőnek javaslata terjesztetik a 
törvényhozások elé. Ha ezután a törvényho-
zások az arányra nézve megegyeznek, ak-
kor ezt külön-külön törvénybe foglalják  s 
mindkét államra nézve kötelezővé válik, ha 
azonban a törvényhozások nem tudnak egye-
ségre jutni, akkor O felsége  joga a javas-
latok alapján a kvótáról határozni 

Az arányra nézve kötendő egyesség meg-
szabott időre 10 évről 10 évre szól, mely-
nek elteltével a fentebbi  módon vagy uj 
egyezség köttetik, vagy pedig a régit meg-
hossabbitják. 

A kvóta egyezség 1897. deczember hó 
31-én letelt, s a kvóta még most sincs meg-
állapítva. A régi arány, mely szerint Ma-
gyarországnak 30, Ausztriának pedig 70°/o-kal 
kellett járulni a közös kiadásokhoz, a mi 
kedves szomsédainknak, Lajthán tuli szövet-
ségeseinknek nem igen van kedvére. Nem 
akarnak megelégedni az íparozikkeikért és 
gyártmányaikért Magyarországtól kapott ren-
geteg jövedelmükkel, hanem látva országunk-
nak a közgazdasági terén is tett nagyhala-
dását, a közös kiadásoknak eddig általuk vi-
selt részéből igen jelentékeny összeget  a ma-
gyarok nyakára akarnak rázni. 

A kvóta bizottságok már a mult év vé-
gén összeültek, de megállapodásra julni nem 
tudtak, mert akkora volt az eltérés a két bi-
zottság között az arányra nézve, hogy a 
megegyezés lehetősége már előre ki volt zárva. 

A magyar bizottság legutóbb tett ja-
vaslata, melyszerint alapos számitások és táb-
lázatok alapján a kvótaarány Magyarországra 
nézve 31,997°/0, Ausztriára 68,00 3°/o-ban 
lenne megállapítandó szintén nem tetszett 
az osztrák uraknak. És ezzel szemben a na-
pokban Budapesten tartott tanácskozások al-
kalmával az osztrák bizottság írásban uj pro-
pozicziót terjesztett elő s azt a magyar bizott-
ság szíves ügyeimébe ajánlotta. 

Az osztrákok eleinte a lakosság szám-
aránya és az ujoncz jutalék szerint akarták 
a kvótát megállapítani s ezen az alapon 
Magyarországtól mintegy 42—43 százalékot 
követeltek. Hogy milyen túlzott követelés 
•olt ez, arra nézve Jellemzésül elég annyit 
felemlíteni,  hogy Ő felsége  is ezt mondta 
rá: nevetséges. 

Az uj propoziczióban ebből a szertelen 
követelésből valamicskét engedtek, kiinduló 
pontul elfogadván  az állami jövedelmek 
arányát. 

Azor.ban ezen ujabb kvóta is annyira 
magas és a magyar bizottság által ajánlot-

tól annyira elüt, hogy a magyar bizottság 
tagjainak hazafisága  előre is biztosit, annak 
el nem fogadásáról. 

Az osztrák bizottság ugyanis azt hozza 
indítványba, hogy Magyarország a határőr-
vidékkel együtt fizessen  39,4°/o, Ausztria pedig 
60,6%-os kvótát. 

Ebből kitűnik, hogy osztrák barátaink-
nak csak éppen annyi a kívánságuk, hogy 
a hozzá járulási arány Magyarország részé-
ről 8°/0-kal emeltessék. 

Ez azonban semmi körölmények között 
meg nem történhetik, mert nem hisszük, hogy 
Magyarországon egyetlen egy ember is le-
gyen, még a legfekete-sárgább  magyarok 
között is, a ki az osztrákoknak ezen túlhaj-
tott, hogy ne mondjuk arczátlan. követelését 
meg szavazná. 

Nem is igen lehet elhinni, hogy az oszt-
rák urak ezt komolyan kívánják, nekünk az 
a gyanúnk, hogy az egész dolog nem egyéb 
kválifikálhatlan  játéknál, azon czélból, hogy 
a kiegyezési javaslatokat oda át megbuktas-
sák, inert köztudomású dolog, hogy az oszt-
rák pártok majdnem kivétel nélkül, a ki-
egyezés sorsát a kvóta megállapításától teszik 
függővé. 

Miután tehát a kvóta bizottságok egyes-
ségre jutására semmi féle  kilátás nincsen, nagy 
valószínűséggel az osztrák birodalmi tanács-
ban a kiegyezési javallatokon is elverik a 
port. 

Ilyen körülmények között a kormányok 
kénytelenek lesznek a javaslatokat, ugy, a 
hogy azokat a bizottságok megállapították a 
képviselőházak elé terjeszteni s miután a 
megegyezés itt is kinvan zárva, az uralkodó 
joga !ép érvénybe s U felsége  fogja  megszabni 
az arányt, mely szerint Magyarországnak és 
Ausztriának % közös kiadásokhoz hozzá kel-
lend járulni. 

Igy volt megállapítva a kvóta O felsége 
által a folyó  évre, még a régi arány szerint. 
Hogy most, hogy lesz megállapítva, azt előre 
határozottan megmondani nem lehet, de ar-
ról meg vagyunk győződve, hogy a magyar 
kormány minden befolyását  fel  fogja  hasz-
nálni, hogy ha a régi arány nem tartatnék 
meg, akkor legalább is a magyar bizottság 
javaslata érvényesüljön. 

Csikmegye gyásza. 
G'sikvármegye törvényhatósági bizottsága az 

Erzsébet királynő halála feletti  részvét kifejezése 
czéljából e hó /4-én gyászisteni tisztelettel ogybe-
kötött rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a kelle-
metlen esős, sáros idő miatt a törvényhatóság tagjai 
kevesen, do a hatóságok testületileg vettek részt. 

A közgyűlést Mikó Bálint főispán  ur d. e. 
0 órakor nyitotta meg s meghatottan tartott igen 
szép beszédet a királyné gyászos elhunytával a nem-
zetet és az uralkodót ért súlyos csapásról, bejalent-

Ivén egyattnl, hogy temetés előtt az idő rövidsége 
miatt közgyűlés nem tartathatván, az állandó vá-
lasztmány meghallgatásával történtek meg az intéz-
kedések a vármegyének a temetéseni képviseltetése 
s megyeszerte a gyász kifejezése  iránt. 

Ennek megtörténtével a törvényhatósági bi-
zottság tagjai s az egyes hivatalok képviselői a 
gyászistenitisztelet meghallgatása végett a helybeli 
róm. kath. templomba vonultak, honnan 10 órakor 
visszaérkezve a gyűlés folytattatott  s elhatároztatott, 
hogy ó felsége  a királyné halála felett  őszintén ér-
zett mély fájdalmának  és Ó felsége  a király iránti 
tántorithatlan hü ragaszkodásának megörökítéséül 

intéztessék Ó felsége  a királyhoz hódoló részvét fel 
irat; továbbá az országosan megindult mozgalmak-
hoz csatlakozva, Ő felsége  a királyné emlékszob-
rának költségeire a havasi javak folyó  évi jövedel-
méből 1000 korona utalványoztassék ki. 

Ezen egyhangúlag elfogadott  határozat után 
bemutattatott és felolvastatott,  az állandó választ-
mány által szövegezett s Posner K. Lajos budapesti 
müiniézetében sagrinbőrbe kötve és selyembársony 
tokba helyezve, pergamenten igen díszesen kiállított 
s Erzsébet királyné monogrammjával ellátott gyász-
felirat,  mely következőleg szól: 

Felséges Császár és Apostoli Király I 
Legkegyelmesebb Urunk I 

Mélyen megrendülve ama rettenetes csapástői, 
mely Ö felsége  Erzsébet királyné megdöbbentő ha-
lálával Felségedet és nemzetüuket egyaránt sújtotta, 
a változhatatlan alattvalói hűség, ragaszkodás és 
szeretet érzelmeivel jelenünk meg Felséged legma-
gasabb színe előtt, hogy a kimondhatatlan veszte-
ség fölött  őszintén lelkünkben érzett legmélyebb 
részvétünket tolmácsoljuk. 

Mérhetetlen fájdalom  érte Felségedet az an-
gyal szelíd jóságú hitvestárs elvesztésével, de pó-
tolhatlan veszteséget szenvedett nemzetünk is kegyes 
királynéjának, drága védő asszonyának elhalálozá-
sával, kinek fejedelmi  erényei és nemes szive a 
trón és nemzet elválaszthatatlan összeforrasztására 
oly sokat tettek. 

Felséged uralkodói gondjainak hü osztályosát, 
s legbennsóbb részrehajlatlan tanácsadóját vesztette 
a szeretett hitvesben; tőlünk pedig a kor veszett 
törekvése elragadta azt, ki végtelenségünkben min-
denünk volt s kinek mérhetlen jóságú lelkületéhei 
csak Felséged szeretete volt hasonló. Engedje meg 
Felséged, hogy mi is sirassuk meg itt a keleti ha-
társzélen azt az édes anyát, kihez hasonló soha, 
soha nem születik a magyarnak. 

Adjon az Ég Felségednek a megmáaithatlan 
csapás elviselésére elegeudó lelki erőt. Enyhitse 
Felségednek fájdalmát  azon tudat, hogy vigasztalan 
bánatában a nemzet Felségeddel egyiitt érez és 
kesereg I 

Kik egyébiránt alattvalói hódolattal maradtunk 
Császári és Apostoli királyi Felségednek legalázato-
sabb szolgái 

Caikvármegye  közönsége. 

Köztisztasági szabályzat. 
C s i k - S z e r e d a , okt. 16. 

Hogy valamely helység lakosságának egészségi 
és más szempontból is mennyire érdekében áll a köz-
tisztaság, azt e lapok olvasói előtt fejtegetni,  azt hisz-
szük, hogy teljesen felesleges,  azonban mégis igen so-
kan vannak az emberek közül, a kikre a köztisztasági 
követelmények betartását mintegy rá kell erősza-
kolni, épen azért nem végzett ok nélküli munkát 
városunk képviselőtestülete, midőn Csik-Szereda 
városa részére köztisztasági szabályzatot alkotott, 
hiszen a ki a dolgok folyását  figyelemmel  szokta 
kisérni, az igen jól tudja, hogy egy ilyen szabály-
rendelet itt nálunk nem csak jól eltér, hanem szer-
felett  szükséges is. 

Jónak látjuk a szabályzat némely intézke-
déseit városunk lakosságának figyelmébe  ajánlani. 

Mindjárt az első szakasz ugy intézkedik, hogy 
a ház előtti járdának tisztán tartása a háztulaj 
donost, vagy bérlőt illeti; ez köteles  télnek  ide-
jén, reggel  8 óráig a háza mentében levő 
járdáról  s mellette  elvonuló csatornából  a 
bavat és sarat eltávolítani,  szóval mindazon 
intézkedéseket megtenni, a melyek a közegészség, 
köztisztaság és közbiztonság érdekében szükségesek. 

Nem felesleges  felhívni  a figyelmet  a sza-
bályzat hatodik szakaszára se, mely szerint a 
marha, lólrágya és szemét csak oly felszerelt  sze-
kereken szállítható, melyekből azok tartalma az 
ntezára ki nem bullhat. Trágyadombok a közfor-
galmi utaklól csakis 50 méter távolságra helyei-
betök el. 

A hetedik szakasz is olyan intézkedéseket 
tartalmaz, melyeknek megszivlelése szerfelett  ki-
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vánatos. E szakasz értelmében nem szabad a hul-
ladékokat, szemetet, a döglött állatokat, exkré-
mentumokat a patakba, ntakra, árkokba hányni; 
továbbá mindazon háztulajdonosok, kiknek telkei 
a város ntczái fölött  fekszenek  s onnsp a szeny-
nyes viz és trágyáié  az ntczára szokott folyni, 
kötelesek azoknak felfogásáról  gondoskodni, hogy 
azok {tz ntczára ki ne folyhassauak. 

Gyakran tapasztaljuk, hogy nem tartatnak 
be a tizenegyedik és tizenkettedik szakasz intéz-
kedései sem, tudniillik az árnczikkek és termények 
fel-  vagy lerakásánál a beszemetezett helyet nem 
tisztítják meg azonnal s sokszor a járdákat ugy 
elfoglalják,  hogy azokon a közlekedés hosszabb 
időre meg akadályoztatik. 

Arról is van intézkedés téve, de nem igen tart-
ják be, hogy a levágott állatok húsát tedett sze 
kereken vagy külön tartányokban kell szállítani. 

A tél közeledtével, azt is jó tudni, hogy a 
szabályrendelet értelmében nem szabad az udvar-
ról a havat vagy a jeget az ntczára hordani. 

Ugy a felsorolt,  mint az itt nem említett 
pontjai a szabályrendeletnek közegészségi, köztisz-
tasági és közbiztonsági szempontból feltétlenül  be-
tartandók lennének. A képviselő testület a sza-
bályrendeletet még a mait év augusztus havában 
megalkotta, a belügyminiszter ur f.  évi január hó 
11-én a megerősítési záradékkal ellátta s a jóvá-
hagyástól számított 30 nap alatt életbe is kellett 
volna lépnie. Azonban ez nem történt meg, hiszen 
lépten, nyomon látjuk, hogy az itt felsorolt  pon-
tok közül is igen sok vau olyan, a melyek a lako-
sok által be nem tartatnak. 

Már pedig azzal, bogy szabályzatot készitet-
tettünk még semmit sem értünk el, ha annak vég-
rehajtásáról is nem gondoskodunk. A szabályzat, 
fehér  papírra kinyomatva végrehajtás nélkQ! csak 
irott malaszt, melynek gyakorlati értéke Dincs s 
üdvös eredményei csak akkor lesznek, ha betar-
tatnak. 

Épen azért e helyről is felhívjuk  a lakosok 
figyelmét  a szabályrendeletre s kérjük, hogy annak 
minden egyes pontját a már többszőr említett szem-
pontokból betartani sziveskedjenek s ha ez meg 
nem történnék, akkor a rendőrkapitány ur van 
hivatva, bogy a szabályzat 26 szakaszában felso-
rolt büntetéseket minél sűrűbben és gyakrabbaD 
alkalmazza. 

Bs. 

A törvényhatósági bizottság őszi 
rendes közgyűléséről. 

Csík Szered* október 15. 
A törvényhatósági bizottság őszi rendes köz-

gyűlését ma tartotta meg Mikó Bálint főispán  ni 
elnöklete alatt, mely ezúttal igen néptelen volt s 
bár 1/a 11-re járt az idő, midőn a gyűlés meg-
nyittatott, 2 óra alatt véget is ért. 

Ezen időből is mint egy félórát  vett igénybe 
a vármegye alispánjának a közigazgatás állapotá-
ról és a vármegyei közügyekről szerkesztett és 
mindenre kiterjedő tüzetes jelentése, mint a köz-
gyűlés dr. Fejér Antal indítványára jegyzőkönyvi-
leg való elismerés mellett köszönettel vett tudo-
másul s az abban foglalt  javaslat, alapján elhatá-
rozta, hogy miután a csíki vasút állami költségen 
lett kiépítve, a községek némelyike állal az előze-
tes terv szerint befizetett  s a házipénztárban ke-
zelt 8174 frt  90 krt tevő vasúti hozzájárulási 
összeg az illető községekuek visszafizettessék.*) 

Ezután bemutatta Főispin ur a megelőző 
napon a hatóságoknál tartott számon kéréssek ered-
ményéről szóló kimutatást, mely tudomásul vétetett 
s a kormányhoz felterjeszteni  határoztatott. 

A gyűlés további folyamán  előfordult  neveze-
tesebb ügyek közfll  felemlítjük  a következőket. 

Hovédelmi miniszter ur leirata folytán  kiállít-
tatott az alapitó oklevél a törvényhatóság által & 
m. kir. honvéd főreáliskolánál  és a Lndovika aka-
démiánál tisstképzés czéljából tett 600 frtos  alapít-
ványról, melyben kötelezi magát Csikvármegye, 
hogy az 1800 koronát 1899-töl kezdődőleg a ne 
velési alapból mindaddig fizeti  míg a vármegye 
magán tulajdonát képező javak és tzok jövedelmei 
vármegyei kezelés alott állanak, mely összeg az 
alapítvány ezéljára való felhasználás  végett a bu-
dapesti központi állampénztárba fog  évenkint be-
fizettetni  s a bonvédelmi miniszter rendelkezésére 
bocsáttatni. 

Kikötötte azonban a vármegye, hogy az ala-
pítvány élvezetében kizárólag csakis csikvármegyei 
illetőséggel biró székely ifjak  részesülhetnek, a 
kik az erészben fennálló  szabályokban előirt elő-
képzettséggel bírnak. Az alapítványi helyre a be-
matatás jogát a vármegye közönsége magának 
tartotta fenn. 

Sajnálattal vette tudomásai a közgyűlés ke-
reskedelmi miniszter nrnak azon leiratát, melylyel 
a vármegye közönsége által ez év május havában 
hozott határozatának azon részétől bogy a gyergyó-
szentmiklós-parajdi közút az 1900 évi janoár 1-
től kezdődőleg a törvényhatósági közntak sorából 

*) A jelentést lásd lapunk más helyén. 

kihagyatott s helyette ugyanazon időtől fogva  a 
szentmárton szentsimoni és kászonnjfalu-imperi  köz-
ségi közlekedési ut a törvényhatósági utak sorába 
felvetetett,  a jóváhagyást megtagadta ; minek kap-
csán kimondotta a bizottság, hogy közúti alapjá-
nak kedvezőtlen állására való tekintettel a szent 
márton-szentsimoni és kászonujfalu-impéri  vicinális 
utaknak a törvényhatósági utak közzé váló felvé-
telétől mindaddig eláll, mig a gyergyó-szentmiklós-
parajdi vonal állami kezelésbe nemvétetik. 

Tudomásul vette a közgyűlés a megyei is-
kolaszék eljárását, mely szerint a szeredaí megyei 
polgári leány iskolához Martonffy  Anna és a gazda-
sági felsőnépiskolához  Csibéi tics Imre tanítónőül és 
illetve tanítóul megválasztottak. 

A folyó  év végével 6 évi megbízatásuk le-
járta miatt a törvényhatósági bizottság választott 
tagjai közfii  kilépő, vagy időközökben elhalt és el-
távózott bizottsági tagok helyett az uj választá-
sok keresztülvitele elrendeltetett s a határnap kitű-
zése a virilisek névjegyzékének jogerőre leendő 
emelkedése után az alispánra bízatott. A válasz-
tás megejtésére elnökökül kiküldettek: 1. K.-AI-
tizbe dr. Molnár László, 2. K.-Újfaluba  S/.aniszló 
Kálmán, -3. Tusnádra Nagy József,  4. Cseketalvába 
Birt lm Józsf,  5. Szentgyörgyre Madár Antal, 6. 
Menaságra Bartalis Ágost, 7. Szentsimonra Székely 
Endre, 8. Szentkirályra T. Nagy Imre, 9. Mind 
szentre Nagy Sándor, 10. Szeredába Böjtliy Eudre, 
11. Taploc/.ára Lázár Domokos, 12. Várdotfalvára 
Balázs Dénes, 13. Csík Szent miklósra Fejér Sán 
dor, 14. Szépvvizre Gyöiffy  Iguácz, 15. Rákosra 
dr. Fejér Antal, 16. Madarasra Kovács István, 17. 
Karczfalvába  László Ferenr.z, 18 Szenttamásra 
Dániel József,  19. Szentdomoko<ra Ágoston József, 
20 Tekerőpatakra Puskás Adolf,  21. Gy.-Újfaluba 
Csergő Gyula, 22. Csouiafalván  Lörincz Vilmos, 
23. Alfaluba  Bajkó Péter, 24. Gy.-Sz.-ntmikósra 
Nagy Tamás, dr. Tiltscber Ede, 25. S/.ávhegyre 
Fülöp István, 26. Ditróba Csedő Domokos, 27. Re-
metére dr. Szini János, Tölgyesre Lázár János. 

Elfogadta  a bizottság a kir. építészeti hiva-
tal által egy Csik-Szeredában építendő járvány kór-
házról készített tervezetet 5560 Irt 3Í kr összeg-
gel saz építés felügyeletére  Mihály Ferenc/, főjegyző 
elnöklete alatt C/.ikó Sáudor, Uájbukát Jakab, Ko-
vács István, Szántó József  és Pap ^Domosos főmér-
nökből álló bizottságot küldött ki. 

Az erdélyi kárpát egylet azon kérése, hogy a 
30 frtról  100 frtra  felemelt  alapitó tagdijat a vár-
megye községe 70 frttal  kiegészíteni szíveskedjék, 
Molnár József  felszólalása  daczára is a közalapok 
túlságos igénybe vitele íuatt nem teljesittételt. 

A vármegyei közigazgatási, árva és gyámha-
tósági 1899 évi szükségletek fedezékére  készített 
költségvetés 63424 frt  szükséglet és 62934 frt  fe-
dezettel fogadtatott  el s a hiány pótlására a bel-
ügyminiszter fölkéretett. 

Ezeken kivül a vármegyei községek jövő évi 
költségvetései, a mult évről, beadott számadásai s 
több magán ügyei nyertek elintézést. 

Alispáni jelentés. 
(Felolvastatott Csikmogyo törvényhatóságának f.  évi 

október hó 15-én tartott közgyűlésén.) 
Méltóságos Főispán Ur! 
Tekintetes Törvényhatóság! 

A törvényhatóság állapotáról és intézkedé-
seimről összeállított jelentésemet az 1868. évi 
XXI. t.-cz. s) pontja alapján van szerencsém elő-
terjeszteni a következőkben: 

1. A központi közigazgatás ügymenete folyó 
hó 10-ig következő volt: 

a) alispáni iktatóra adatott 12,805 ügydarab, 
elláttatott 12,664, függőben  volt 141; 

b) kihágási iktatóra adatott 554, elláttatott 
519, elintézetlen volt 35; 

c) közigazgatási bizottsági iktatóra adatott 
1380, elláttatott 1366, hátralékban volt 14; 

d) erdészeti bizottsági iktatóra adatott 178, 
elintéztetett 108, függőben  volt 70; 

e) központi választmányi iktatóra adatott 55, 
elláttatott 51, elintézetlen volt 4; 

f)  árvaszéki iktatóra adatott 6595, elintézte-
tett 6550, hátrálékban volt 45; 

g) keblipénztári iktatóra adatott 2613, ellát-
tatott 2603, függőben  volt 10; 

h) nevelési kölcsönpénztári iktatóra adatott 
469, elintéztetett 459, hátrálékban volt 10. 

A nyolcz iktatóra tehát beérkezett összesen 
24,649 ügydarab és azokból elláttatott 24,320, 
függőben  volt 329. 

Szereda városban és a négy főszolgabírói 
járásban január 1-től október l-ig terjedő idő 
alat az ügymenet következő volt: 

a) rendészeti iktatóra adatott 24,858 ügy-
darab, elláttatott 24,589, elintézetlen volt 269; 

b) kihágási iktatóra adatott 6140 ügydarab, 
elláttatott 5969, hátrálékban volt 171. 

Ezeken kivül a központi közigazgatásnál ki-
adatott : 

a) egyéves útlevél 3783 darab; 
b) tizenöt napos útlevél 464 darab; 

c) fegyverszabadalom  74 darab; 
d) marhalevél űrlap 84,800 darab; 
e) a csendőrség eseményi jelentései szerint 

volt 63 lopás, 25 testisértés, 51 tiiz, 3 emberölés, 
1 gyilkosság, 2 gyilkossági kísérlet, 2 magánlak 
megsértés, 3 rablás, 8 zsarolás, 1 csalás, 6 or-
gazdaság, 2 sikkasztás, 1 veszélyes fenyegetés, 
4 okirat hamisítás, 4 hatósági közeg elleni erő-
szak, 15 határ átlépés, 1 gyermek kitevés, 1 va-
gyon rongálás, 1 méhmagzat elhajtás, 2 jogtalan 
elsajátítás, 17 közrend elleni kihágás és 2 király-
sértési eset. 

Ezen számszerű adatoknak a mult évivel 
való összehasonlításából a tűnik ki, hogy az ügy-
forgalom  ismét nagy arányokban emelkedett, köz-
biztonsági állapotok kedvezőtlenebbek lettek, de 
ezek .az állapotok feltűnőek  nem lehetnek azok 
előtt, kik beiiatóbban foglalkoznak  a fejlődési  vi-
szonyokkal, sem pedig támpontul nem szolgál-
hatnak annak megállapítására, hogy a mult idők 
talán sokkal szelídebb, barátságosabb körben fo-
rogtak. Minden törvény, minden rendelet uj té-
nyezőknek nyitja meg a munkakört, minden eszme, 
mely a fejlődést  előbbre viszi, a kor kicserélé-
sére befolyással  van, mind a köz- mind pedig a 
magán társadalomban helyet követel magának és 
kifejlődik  ezekből az a munkásság, mely ellen-
őrzési arányokat egyre szétterjeszti. A hatás csak 
pár tized összehasonlításból már hatványozott 
különbséget mutat s ha az eredménnyel nincs 
arányban a tulcsapongás meggátlására hivatott 
erő, mindnyárt bekövetkeznek azok a kitörések, 
tuelyek a maguk czéltudatlanságaik mellett 
károsok. Szóval az állam izmosodásának minden 
irányban karöltve kell haladnia, mert ellen eset-
ben oly félszeg  állapotok fejlődnek  ki, melyek 
a tehetetlenség mellett egyenesen veszélyesek. 
Nem lehet szándékomban ezeket a viszonyo-
kat bővebben részletezni, de midőn látom, 
hogy pl. az adókivetés és behajtásra már csak 
egy vármegyében is 40—50 ember használtatik 
kizárólagosággal s e mellett a központi, járási és 
községi közigazgatás minden faktora  behatóan 
segédkezik a túlhajtott munka végzésére és mi-
dőn látom, hogy a magánvúgyak és szenvedélyek 
kinövéseinek korlátozására hivatott igazságszol-
gáltatás ugyanazon területen 50—(»0 emberrel 
végzi azt a munkát, mely minél jobban kielégít-
tetik, annál szívósabban szaporodik, nem lehet 
menekülnöm a tehetetlenség és szégyen bizonyos 
érzetétől, ha összehasonlítást teszek, hogy a bel-
ügy, honvédelemügy, földmivelésügy,  kereskede-
lemügy, miniszterelnökség és külügy körébe vágó 
öyszes kérdéseket és teendőket 45—50 ember 
végzi a vármegyéken, mig a szerencsétlen köz-
oktatás keretéhe tartozó intézkedések végrehaj-
tására egyetlen ember állíttatott. Elég egyenesen 
feltenni  a kérdést, hogy ez az állapot a maga 
lázbetegségében mire vezet? Ma a közigazgatási 
tisztviselő állása többé nem dignitás és nem tár-
sadalmi tisztesség, a legnehezebb robot munká-
ból áll az, mert nincs elnapolás, elodázás, és mé-
gis elismerés nélkül mindenki követeléssel áll elé; 
s ha az országot idáig fenntartott  középosztály 
agyszólva alamizsnáért ellátására vállalkozott: 
tette azt azon tudatban, hogy az országnak köteles 
szolgálatokat teljesít és nem kívántatik oly áldozat, 
a mi javadalmazásával arányban nincs, állása bi-
zonytalanságát és fizetése  csekélységét nem gú-
nyolja ki: szóval tette azon tudatban, hogy munka 
köre az emberi erőhöz lesz szabályozva, s ha leen-
dők szaporodásával megfelelő  állások rendszere-
sittetnek. Várakozása nem teljesült, feltevése  alap-
talan volt, de most már a lidércznyomástól nem 
menekülhet, a visszagurult követ újra és újra 
felhajtani  kényszerült mert szizifusi  munkájában 
nem számolhatott a rohanó idővel, más pályát 
már nem választhat; kibékül a megélhetés mi-
nimumával, az előléptetés kilátása nélkül, bele-
törődött a hivatali helyiségek járási gyámolta-
lanságába, el vau készülve a 6 éves kör eshe-
tőségeire, a minden oldalról jöhető fegyelmi 
vizsgálatokra, mert neki egyedüli védbástyája 
a vármegye, az pedig szétlőve van. 

Mindezeket távúiról sem azért hoztam fel 
mintha a maguk egészében vármegyénkre volná-
nak alkalmazhatók, mert nálunk az állrpotok még 
tűrhetők, a betegség tünetei még nem mutatkoz-
nak, hanem felhoztam  annak igazolásául, hogy 
az országszerte mutatkozó áramlat minket sem 
hagyott érintetlen, mi is érezzük a naponkint sza-
porodó teher súlyát, de nem kezdeményezünk, még 
csak nem is panaszkodunk, mert a terhet örököl-
tük, és állandó munkában nőttünk fel,  rövid éle-
tünk a kötelesség tudás. 

A tiszti kar egyes tagjai ellen fegyelmi  vizs-
gálat nem inditatott. Az év elején előnyomozat 
rendeztetett volt Kovács István főszámvevő  ellen 
kötelessag mulasztásért és a kászon-alcsiki fő-
szolgabiróság összes személyzete ellen hanyagság 
miatt; mindkettő azomban az előnyomozat után 
megszüntetetett, az első azért mert a kötelesség 
mulasztást betegség okozta, a második azért, hogy 
a hivatali személyzet elégtelensége és túlterhelt-
sége miatt állott volt be a munka torlódás. Fe-
gyelmi előnyomozat vezettetett be továbbá* Sze-
reda város polgármestere és árvaügyi előadója 
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ellen is hivatali hanyagság, és kötelesség mulasz-
tás miatt, de ez is elónyomozattal befejeztetett, 
miután igazoltatott, hogy az észlelt mulasztások 
azok hibájából származtak, kik fegyelmi  uton 
többé már felelősségre  nem vonhatók. 

Rendbírság alkalmaztatott Lázár János fő-
szolgabíró ellen határidő be nem tartásáért, t j-
vábbá Györffy  Sándor levéltárnok és Balázs Ist-
ván irnok ellen kissebb fokú  mulasztásért, 'míg a 
a gyergyói fószolgabiróságnál  az ügykezelésben 
kivételes intézkedéseket kellett életbe léptetni. 
Mindezek azonban nem voltak oly jelenségek, 
melyek a közigazgatás menetét megakasztották 
avagy csak meg is zavarták volna, de mégis fel-
hoztam annak kimutatására, hogy előbbi meg-
jegyzéseim rezignáló hangja nem volt oknélkiili. 

Pénztáraink havonkint rendesen megvizs-
gáltattak s némely összegezési és levonási hibák 
leszámításával mindannyiszor rendben találtattak. 
Állottak pedig az október 10-iki lezárás szerint 
következőkben: 

A) Kebli  pénztár. 
1. Házi pénztár 5183 frt  80 kr. 
2. Útalap . 22004 33 , 
3. Utadó-alap . 17778 77 „ 
4. Szeredai kórház 20720 — „ 
5. Gyergyói kórház 3301 „ 29 „ 
6. Ipar-alap . . — „ — „ 
7. Erdóórzési alap 1202 „ 83 , 
8. Állategészségi alap 1304 . 74 „ 
9. Ebadó-alnp . 1357 04 „ 

10. Kisajátítási alap — — , 
11. Vasúti alap . . 2174 90 „ 
12. Betegápolási alap 001 97 , 
13. Tartalékalap 365 18 „ 
14. Letétek . 12686 54 „ 
15. Arvai pénztár . . 270219 58 , 
16. Vármegyei segélyalap 1975 04 , 
17. Auyakönyvi alap . . . 538 , 98 „ 
18. Zetelaka-tekerópataki útalap 18266 „ 29 , 
19. Szegény alap . . . 5 „ 34 „ 

. . 379686 frt  62 kr. 
B) Nevelési  kölcsön  pénztár. 

1. Ruházati alap . 377766 frt  47 kr. 
2. Lóbeszerzési alap 38431 98 „ 
8. Birtokváltság alap. 278879 16 , 
4. Nevelési alap . 162381 50 „ 
5. Tiszti nyugdíj-alap 74997 „ 15 „ 
6. Iparalap 22900 „ 12 „ 
7. Székely kivándorlási alap 13362 „ 42 „ 
8. Jegyzői nyugdij-alap . . 29109 , 07 . 

Összesen. . . 9978)27 frt  87 kr. 
Ezekhez képest a két pinztárban kezelt 

alapok összege . . . . 1.377,514 frt  49 kr. 
A nevelési kölcsön pénztár 100 frtig  ter-

jedő öszegekben egyeseknek 4252 frt  kölcsönt 
nyújtott, mig a 100 frton  felüli  kölcsönök meg-
birálására kiküldött bizottság 19 ülésben 58,580 
frt  kölcsönt szavazott meg. 

Mint a pénztári kezelést érdeklő kérdést 
figyelmébe  ajánlom a tekintetes törvényhatóság-
nak, hogy miután a sepsi-szentgyörgy-gyimesi 
vasut kizárólag államköltségen építtetett s azon 
feltételek,  melyek a vármegye és egyes községek 
hozzájárulását szabályozták, nem következtek be : 
a vasut alap czimen fennebb  kimutatott 2174 frt 
90 kr az azt beszolgáltató községeknek vissza-
adandó volna, mire nézve méltóztassék e jelen-
tésem tárgyalásából kifolyólag  határozni, hogy a 
pénztárt ahoz képest utasíthassam. 

A tisztikar eljárásra és működése ellen pa-
nasz avagy kifogás  nem emeltetett, a társadalmi 
viselkedés nem gáncsoltatott, s ha egyesek érint-
kezése talán megjegyzésekre szolgáltatott okot, 
az mindig visszavezethető oly magán körülmé-
nyekre melyeknek alapja kisebb-nagyobb mérték-
ben a hivatalos eljárás. Az elhelyezést illetőleg 
hangsúlyoznom kell a tekintetes törvényhatóság 
előtt, hogy a központi irattár helyiségek már is 
elégtelenek az összegyülemlett anyag befogadá-
sára ugy, hogy már csak e czélból is ma-holnap 
a megyeház keleti szárnyának tovább építéséről 
kell gondoskodni és akkor nem oly kimért taka-
rékossággal hogy az a feltétlen  szükségességen 
is alól maradjon. Naponkint érezzük hatását ugyanis 
azon előrelátás hiánynak, mely három pénztári 
tisztviselőt egy kis szobába kényszeritett, három 
számvevőségi hivatalnokot egy helyiségbe zsúfolt, 
főorvost,  állatorvost egy kis rekeszbe szorított. 
Ezek mindenike önálló referens,  önálló szakmun-
kás, s mint ilyen joggal megvárhatja a tisztes-
séges elhelyezést, tevékenységi köre pedig épen 
megkívánja azt a nyugodt komoly munka érdeké-
ben. És ha már a központi uj épületben is 
az elhelyezési hiányok feltűnőkké  lettek meny-
nyire kirívók azok a járásokban. Egyedül a ká-
Bzon-alcsiki föszolgabiróság  helyiségei mondha-
tók tűrhetőknek, mig a szeredai, gy .-szentmiklósi 
és tölgyesi főszolgabirák  összes személyzeteikkel 
oly szánalmas helyiségekben kényszerültek meg-
vonulni, melyek a hatóság tekintélyet sértik, mun-
kakedvét méltán bágyasztják, s egy vármegye 
méltóságával sehogy sem illenek össze. Monda-
nom sem kell, hogy a bér általány csekélysége 
okozza a szegényes elhelyezést, s mondanom Bem 
kell, hogy itt is az arány más hatóságokkal szem-
ben az egyharmadon jóval alól áll. 

(Vége k»v.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— ü j anyakönyvvezetők. A belügymi-

niszter Qaik-Szt-reda város részére auyakönyvve-
zetőül Tamás Béla városi tanácsosi, helyettesül 
pedig Székely Károly tanilót nevezte ki. 

— A csik-szeredai kereskedők köre 
folyó  hó 16-én este ünuepélyea közgyűlésen Gál 
József  elnök által megnyittatott. Az ezt követő tár-
sas-vacsorára mintegy GO személy ült a kör termé-
ben fényesen  teritett asztalhoz, hogy az áldomásból 
részt vegyen. A második fogásnál  Oál József  elnök 
pohárköszöntőt mondott a királyra, melyet a tár-
saság állva hallgatott meg s végeztével szeretett 
királyunkat lelkesülten megéljenezte. Azután Dr. 
Csiky József  mondott felköszöntőt  a kereskedők kö-
rére; ugyannrro Becze Antal alispán is. Ezután ki-
váló lelkesedéssel éltette a társaság Bec7e Antal 
.alispánt, kit Mihály Ferencz főjegyző  érdemeihez 
méltó szép beszéddel köszöntött fel.  Felköszöntőt 
mondottak még: Szacsvai Imre járásbíró, Qál József 
elnökre; Ferenczy Károly eyergyó-szentmiklósi es-
peres-plebános a csik-szeredai kereskedőkre; Oál 
József  Mihály Ferenczre; Török Ferencz Györgyja-
kab Mártonra mint a sajtó orgánumára és dr. Fi-
lep Sándor orvosra, továbbá a honvédségre, ügyvédi 
karra, az igazság szolgáltatás jelen volt képviselőire. 
A kedélyes lakomának kivilágos reggel kezdett vége 
lenni, de folyt  még d. e. 10 órakor is. Nein pana-
szolkodhatunk kereskedőink részvétlenségről s el-
tekintve egyes mulasztásoktól, — melyeket a kez-
det uehézségeinek kell betudnunk — teljesen meg' 
lehetnek elégedve intelligens közönségünk pártfogá-
sával és mi meg vagyunk győződve arról, hogy a 
kereskedők köre a legszigorúbb pontossággal ineg 
fog  felelni  azon várakozásnak, melyeket közönsé-
günk ezen körhöz fűz  és őszintén kívánjuk, hogy a 
csik-szeredai kereskedők köre legyen miudig a köz 
művelődésnek állandó temploma. Szerencse ful!  Vé-
gül még kifejezést  adunk azon általános elismerés-
nek, melylyel a jelenvolt vendégek a Friedmanu 
konyhájának és pinczéjének adóztak, mert azt inéi 
tán megérdemelte. 

— Halálozás. P o t o v s z k y Antal keres 
kedő életének 20-ik évében hosszas szenvedés után 
a haldoklók szentségének áhítatos felvétele  után 
október 14-én reggel 4 órakor az urban elhunyt. 
Hült tetemét folyó  hó 16-án d. u. 3 órakor a csik-
szentgyörgyi anyatemplom sirkeritésébe helyezték 
örök njugalonira. Nyugodjék békében I 

— A bükszádi üveggyár. Egy század-
évet meghaladó működés ntán a bükszádi üveg 
gyárra elhatározták a beszüntetését. Megsemmisül, 
elenyészik, mert nem birja a versenyt s a tulajdo 
nos Mikes grófok  nem tartják fenn  többé. A mult 
században, ezelőtt 105 esztendővel, főleg  azon 
szempontból létesült az üveggyár, bogy s bükszádi 
terjedelmes bükkerdőségek kihasználhatók legyenek, 
hogy az ÖBerdő faanyaga  ne korhadjon és pusztul-
jon el hasznavehetetlenül, Bükszád telep is a gyár 
révén, az idegenből hozott muukások számára ke-
letkezett s a telepit vény esekkel létre jött szerző-
dés egyik nevezetes intézkedése éppen az volt, 
hogy a szükséges faanyagnak  a gyárhoz való szál-
lítására voltak kötele/ve. Most megszűnnek az 
eddigi viszonyok. Nem gyártanak többé üveget s 
az erdőségek fatermékét  a vasut fogja  messzire 
tova szállítani; mig a gyári munkások átváltoznak 
erdei munkásokká, bogy fentartásuk  biztosítva le 
gyen. Fájdalmas érzést keltő, hogy a Székelyföld-
nek általában ismert üveggyára, ugy miként a 
Krászna telepen is történt, elenyészik s csak a ha 
gyomány fog  róla emlékezni. 

— Egy bival elgázolása vasút i vona t 
által. A közelebbi napokban majdnem az utazó 
közönségre nézve szerencsétlenséget okozott egy 
bival. Midőn este 9 órakor az alcsik felől  jött vas-
úti vonat a szeredai állomásra beérkezendő volt 
Bartba József  szeredai lakosnak künn a mezőn 
maradt bivala a vaeuti vágányokra került s a 
helyett, hogy a robogó vonat elöl kitért volna a 
sínpár között az állomás felé  czammogott s bár a 
vonat már lassú tempóban haladt még is az álla-
tot elütötte s belét kiontotta, mi által a terhes 
családdal bíró szegény iparo» igen érzékeny kárt 
szenvedett. 

— Uj pénztáros. Gyergyó-Ditróban a Ta-
karékpénztárnál Dobribán Gergely pénztáros elha-
lálozása következtében megürült pénztárosi állásra 
Péter Lajos nyug. járásbirósági iktató választatott 
meg,-ki állását október hó 15-én el is foglalta. 

— Hirtelen halál. Csik-Szentimrén György 
János földmive*  f.  bő 17-én reggel 8 órakor a 
Boga Antal lakodalmán megjelenvén, esküvő előtt 
a lakodalmas háznál egyet tánczolt, táncz után 
azonnal elesett és mig lakására vitték meghalt. 

— A kepeügy Ditróban. E községnek 
mult évi költségvetésében községi pótadó szerepel-
vén, a törvény értelmében a közigazgatási bizott-
ság a lelkész és k á n t o r fizetését  az egyházközségre 
utalta. Az egyháztanács a legutóbbi gyűlésen fog-
lalkozott e kérdéssel s elhatározta, bogy fenntartja 
a község és plébános között fennálló  s hatósági-
lag megerősített fizetési  egyezséget, mely szerint a 
község az eddigi fizetést  továbbra is készpénzben 
szolgáltatja ki. Az osporások után járó illetményt 

a község 300 frton  váltja meg, a mit elöljárósága 
utján az illetőktől fel  fog  szedetni. A kepe kive-
tése ez idö szerint teljes lehetetlen, de sérelmes 
lenne a birtokosokra, kik Borszék jövedelméből 
épen egyház és iskolai czélok fedezésére  évenként 
12 ezer frtot  biztosítottak Ditró községének. A 
képviselőtestület az Ogy állásának megfelelően  lé-
péseket tett, hogy a kölcsönös érdekek kiegyen-
lítessenek. 

— Gyergyói közutak. Nem régiben épfllt 
a putnai ut, mely Ditrót Tölgyessel köti össze. 
Maga az ut nagyon szép, a hegyek oldalain sok 
szerpentin kigyódzik; e miatt nagy költségbe is 
került. Azonban csakhamar kitűnt, hogy az ut 
Ditró felől  hibás terv szerint épült; télben a hó-
zivataroknak annyira ki van téve, hogy a közle-
kedés gyakran fennakadt.  Kiigazítása, illetőleg egy 
darabon az ut irányának megváltoztatása szüksé-
gessé vált. A megye e változtatást keresztül is 
vitte s mint egy ö kilóméter távolságban uj utat 
építtetett. Az építést márczius hónapban kezdette 
meg Pelleniri Péter vállalkozó s folyó  hó elején vé-
gezte be. Incze Kálmán szakszerű tanácsos. Pap 
Domokos főmérnök  és dr. Tiltscher Ede tagokból 
álló bizottság október 15-én tartotta meg a hiva-
talos felülvizsgálatot  és teljesítette az átvételt. A 
bizottság uz nj utat kitűnőnek találta, kifogást 
nem tett, sőt dicsérettel említette, hogy kivitelében 
szakszerű, a hegyek oldalainak lemetszésére pe-
dig ritka szép munkát mutat be. A költség 30000 
frtot  tesz ki; a munkások olaszok voltak. A bizott-
ság innen a libán—zetelaki njut átvételére indult, 
melyet 16-án teljesített. A libáni ut kinyitását 
Gyergyó közlekedése már rég szükségessé tette. 
Noha Udvarhelymegye folyton  sürgette a gyergyói 
• ész kiépítését, mégis sokáig kellett várni, mig 
hozzá fogtak.  Azonban végre valahára elkészült s 
a gyergyóiak óhajtása megvalósult, most már át-
adták a forgalomnak  az ntat, melyen 5 óra alatt 
Udvarhelyre lehet menni. Az u( gyönyörű vidéken, 
nagyobb részben lombos erdőségen vezet keresz-
tül. A gyergyói rész vállalkozója Lengyel János 
volt, kinek sok nehézséggel kellett megküzdenie, 
mindazáltal megelégedéssel oldotta meg feladatát. 

— Megindult a heremagvásárlás. Ré-
szint a külföldi,  részint a belföldi  kereskedők be-
járják most a vidékeket és többen felhasznáják 
egyes termelők tájékozatlanságát, miáltal ezen gaz-
dák alacsonyabb árt kapnak magvaikért, mint a 
jelenlegi piaczi helyzetnél jogosan igényt tarthat-
nak. Részünkről kötelességünknek tartjuk figyel-
meztetni az egész gazdaközönséget, bogy ne po-
csékolja el olcsó áron lóheremag termését, hanem 
forduljon  bizalommal M a u t b n e r Ödön hírneves 
budapesti magnagykereskedőhöz, küldjön oda min-
tát terméséből a mennyiség megnevezésével. Tel-
jesen nyugodt lehet mindenki, hogy okvetlen meg-
kapja a legmagasabb árt, mert általánosan ismert 
tény, hogy Mauthnernek óriási forgalma  révén a 
legnagyobb szükséglete van heremagvakból, és 
meg vagyunk győződve, hogy a legszolidabb bo-
nyolítást is e czégnél találhatják meg a termelők. 

— Gyűlölet a sirig. Qyergyó-Ujfalu  köz-
séghez tartozó Marostizesen Kalamár Ignáci korcs-
májában folyó  hó U-én este Simó Sándor, Egyed 
Márton, Ambrus Mihály és Bicsek András együtt 
páliokáztak, miközben Biasutti Károly olasz munkás 
is odaérkezett -, de alig lépett a szobába: Bicsek 
azounal dühösen felugrott  és Biasnttira rohanva, a 
kezében levő vadászkéssel hozzádöfött.  Bipsuttit csak 
az oldalzsebében levő könyv — mely a szúrást fel-
fogta  — menté meg a haláltól, mire actán meg-
rettenve elszaladt. Néhány perez múlva még három 
olasz munkás lépett a korosmába, kiket Bicsek szin-
tén minden teketórianélkül azonnal dühösen megrohant 
vadászkésével őket leszúrandó, miben azonban a 
három jelenvolt székely ember által meggátoltatott, 
kik közül Simó Sándor a kést kicsavarta kezéből; 
a három olasz pedig gyorsan elmenekült. A két 
csendőrből álló őrjárat értesülve az eseményekről, 
a helyszinéro sietett, és Bioseket szoros őrizet alá 
véve, kikérdezte, hogy: miért akarta leszúrni az 
olaszokat? Erre Bicsek azt válaszolta: azért, mert 
ezek is azou nemzetből valók, melyből egy — a 
boldogult Erzsébet királyné ő felségét  leszúrta. 
Gyűlölöm az olaszokat — mondá — s addig nem 
akarok meghalni, mig legalább hármat a másvilágra 
nem küldök I A csendőrök átkísérték a gy.-szentmik-
lósi kir. járásbírósághoz. 

— Alkalmazást nyer jó és lehetőleg gyors 
írású ifjn  ember állandóbban, s megfelelő  díjazás 
mellett. Hol ? megmondja e lap kiadóhivatala. 

— Teljes üzletfelOBSl  atás miatt rend-
kívüli alkalom nyílik ékszerek, arany- és ezüst-áruk, 
órák bámulatos olcsó beszerzésére a 30 év óta 
Budapesten, Kossuth Lajos-utcza 17. sz. alatt 
fennálló  Benedek Gábor és Testvére ékszerész-és 
órás-czégnél. A legdivatosabb ékszerek, ezüstáruk 
gyertyatartók, girandolok, tálak kávés- és teás kész-
letek, mind 13 próbás ezüstből, minden elfogadható 
áron adatnak el. Ezüst evőeszközök grammja 6 és 
fél  kr, teljes 12 személynek való evőkészletek bőr-
tokban 150 frt,  és feljebb. 

FŐMUNKATÁRS GYEHGYÓBAN : 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ ta LAPTULAJDOBOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 



Október 19. C 8 I K I L A P O K 42. mám. 

r. 1898. 
„Jó karban levő 200 drb üres 688. számhoz, 

szeszes hordó 300 litertől 700 li-
terig, literje l1/. kron; 200 drb 15 
litertől 300 literiş, szintén jutányos 
áron eladó KÁHÁN és RUBEL re-
gale bérlő czégnél Csik-Szépvizen. 

Berecz-havas komjáti részen, az 
országúttól 3 kilóméterre, 3 0 0 Öl 
tűzifa  (hossza 1 méter 20 czenti) 
olcsón eladó. 

Értekezhetni Gyimesbükkön Za-
kariás Zakinál. 3_f 

[<flsik-Jenőfalva  községben Bőjthe József 
• tulajdonát képező ház, udvar, gyű 
•mölcsös és kaszáló kert a hozzá 
Itartozó melléképületekkel együtt 

szabad kézből jutányos áron megvehető. 
Értekezhetni 

Bőjthe József  urnái, 
kir. ndóhiv. ellenőr. 

(Pestmegye.) 2 C a . l o c s á n . 

Szám 12,588/1898. 
r z 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében rendszeresített dijnoki 

állásra a szentmártoni szolgabírói hivatalnál 
396 írt fizetés  és 57 frt  60 kr vármegyei 
javadalmazással pályázatot hirdetek. Felhí-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, miszerint életkorukat, eddigi szol-
gálatukat s az 1883. évi I. törvényezikkben 
előirt képesítésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt  folyamodványukat  hozzám a folyó 
évi november hó l-ig nyújtsák be. 

Csik-Szeredán, 1898. évi okt. hó 7-én. 
Becze Antal, 

2 2 alispán. 

Van szerencsém a helyi és vidéki 
nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy 
Csik-Szeredában a templom utczában 
Dávid Elek-féle  házban f.  hó 1-én egy 

asztalos műhelyt 
nyitottam, a melyben mindenféle  e g y -
szerú és faragott  házi bútort, 
épület munkákat, valamint fényes 
és matt bútorokat rajz és minta szerint 
szolid árak mellett elvállalok és a 
legnagyobb pontossággal elkészítek. 

Hivatkozom sok éveken át a bel- és 
külföldi  nagy városokban szerzett ta-
pasztalataimra. 

Kérem a nagyérd. közönség becses 
pártfogását  és maradtam teljes tisztelettel 

Schuleri Frigyes, 
2—3 uj asztalos. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási bizottságának az 

1898. évi szeptember hó 18-én kelt 1220. kii. sz. 
határozatával a szereda-tőlgyesi törvényhatósági ut 
9—10. kmt. szakaszán lévő Olt bid alépítményi mun-
kálata ás az ezzel kapcsolatos mederrendezés és 
otszabályoz&s munkálata 7075 Irt 39 kr és a gy.-
szentmiklós-parajdi törvényhatósági nt 10 —11 kmt. 
szakaszán lévő Maros-hid alépítményi, az ezzel kap-
csolatos méderrendezési és utfeljáróinak  elkészítési 
munkálatai 10301 frt  63 kr Összeg erejéig enge-
délyeztetett. 

A fentemiitett  munkálatok kivitelének bizto-
sítása czéljából az 1888. évi november hó 
15-ik napjának d. e. 10 órájára a esik megyei 
m. kir. építészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 

fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 
10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezetlek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A két munkára az ajánlatok külön külön is 
elfogadtatnak,  azonban egyenlő ajánlat esetln a 
két hidra együttesen benyújtott ajánlatok előnyben 
részesülnek. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben  elő-
irt, az engedélyezett költség összeg &°/,-ának 
megfelelő  bánatpénznek a megyei bázi pénztárnál 
történt letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatokra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett m. 
kir. államépitéfzeli  hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik Szerei}án, 1898. évi okt. hó 8-án. 
A csikmegyei m. kir. állam-

épitészeti hivatal. 

Hirdetmény. 
Csik-Kozmás község területén, mely 6376 

holdat te9z ki, a vadászatijog 6 (hat) egymásután kő-
vetkező évre 1898. évi november hó 30-án 
d. e. 8 órakor Csik-Kozmás község házánál 
nyilvános árverésen bélbe fog  adatni. 

Az árverési feltétetelek  a község házánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Kozmáson, 1898. október hó 10-én. 
Csiszér Károly, Potyó Antal, 

körjefryz."..  1 — k . bíró. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynö-
kök, kik törvényszerűen megengedett 
sorsjegyeknek, részletfizetésre  való el-
adásával, egy nagy pénzintézet (rész-
vénytársaság) számlájára foglalkozni 
óhajtanak. Ajánlatok „Marcator" czimen: 
Eckstem Bernát hirdetési irodájába Buda 
pest. V., Fűrdő-utcza 4. intézendők. 

Fém ingek, nyakkendők, kalapok, alsó jügering és nadrágok. Mélyen leszállított árak mellett. 

Budapesti és bécsi bévásárlásomból e napokban visszatérve bátor va-
gyok a nagyérdemll helybeli és vidéki közönség becses tudomására hozni, 
hogy raktáromra érkeztek igen szép és finom,  a legújabb divat után válasz-
tott Női diszkalapok, gyermek bébé főkötők,  női jagettek, 
gallérok és bundák nagy választékban. Női angol és frnnezia  gyártmányú 
gyapjú és selymes ruhaszövetek. 100 czm. szélességű posztó női ruhákra 40 
kr métere, 120 czm. széles 65 kr métere, továbbá igen jó mosó és szín-
tartó barchetok 26 krtól fennebb,  női ruha diszek. Csikmegye részére az 
elismert jó liliom és házi vászonból, egyedüli gyári raktárt nyertem és ezen 
vásznat kezesség mellett ajánlom, úgyszintén szalon és futó  szőnyeget, csipke 
és szövet függdnyökből  berendezett nagyraktáromot is szolid és pontos kiszol-
gálás mellett ajánlani bátor vagyok. Mély tiszteletttel 

BARCSAI K. 
női és férfi  divat nagyraktára. 

3—3 C s i k - M z e r e d a . 

I Első temetkezési vállalat, fa-  és érczkoporsó raktára. 

m 
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* Fényképészeti jelentés. 
Van szerencsém a t. nagyérdemű Csik-Szereda és vidéke tisztelt közönséget ér-

tesíteni, hogy jövő hó végéig itt fénykép  felvételeket  eszközölni fogok  és ugy mind eddig 
ezntán is mindig főlörekvésem  leend, hogy a n. é. t. közönségnek tiszta és jó munkával 
szolgáljak és továbbra ÍM magam becses bizalmukra érdemesítsem, egyúttal van szeren-
csém a t. c. közönség becses figyelmét  a legújabban kiállított Nagy Gyula ur kereskedése 
és Szabó Lajos fodrász  ur üzlete előtti kirakataimra felhívni. 

Minthogy többször előfordult,  hogy tévedésből egy utczában egymáshoz közéi lakó 
másik fényképészhez  tévedtek, ennek kikerülése végett van szerencsém lakásomat csütör-
tök-uteza Lux bádogos házával szemben Jakab György házában jelezni, be-
cses pártfogásukba  magamat ajálva maradtam tisztelettel 

3—3 
MUNKÁCSI LAJOS, 

fényképész. 
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M Á T R A I I G N A C Z 
órás, látszerész és ékszerész üzlete 

C s i k - S s e r e d a , c s S t o r t o k - u t e z á b a n . 

Ajánlja a m. t. közönségnek dnsan felszerelt  raktárát 

mindennemű ékszerekben, órákban 
és a legkitűnőbb 

látszerekben, optikai tárgyakban 
u. m. mindenféle  erősségű és színű szemüvegek hölgyek és urak részére, színes és színtelen 
flvegü  orrcsiptetők (czvikkerek), színházi látcsövek és mindenféle  távcsövekben. 

Javitásokat, üvegbetéteket, egyáltan minden e szakmában vágó munkákat gyor-
san, pontosan és olcsón teljesít. 

Nagy raktáram fali  és ingaórákban remélnem engedik, hogy a m. t közönség 
minden irányú ízlésének megfelelhetek. 

Különösen ajánlom, a fentnevezett  8 napig, 14 napig és 1 hónapig járó ingaóráimat 
gyári árakon. 

Nagy raktárt tartok továbbá mindenféle  arany- és e».üstlánczokban, ékszerekben a leg-
újabb fazonban,  gyári árak mellett. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 
Tömeges megrendelésért esd kiváló tisztelettel 

M Á T R A I I O N Á C Z , 
órás, látszerész As ékszerész üzlete 

6—6 Csik-Szeredában. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadA Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




