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A Föltamltt Omáios ItíBiletB.*) 
Mult vasárnap Magyarország löldmll-

velő népének Virágvasárnap ja volt! meg-
alakult Budapesten H „Földművelők Or 
szágoa Egyealllete11 melynek czéljai: n 
tüld mii velők érdekeit egész Magyaror-
szágra kiferjedőleg  közvetlenül képviselni, 
gazdálkodásuk színvonalát emelni, jóiéiU 
ket előmozdítani a ez állal őket a társa-
dalmi tévtanak káros befolyásától  megóvni. 
K végből tanulmányozza A löldinUvelők 
helyzetét az egész országban, kikutatja 
azokat a jogos panaszokra szolgáltató 
okokat, melyek gazdálkodásának (Uésében 
gátolják és érdekeit sértik, s ugy a tör* 
vény hozás, mint a kormány éa egyéb ha-
tóságok és nyilvános intézményeknél a 
1'üldmUvelŐket képviseli, lépéseket lesz 
bajaik niegazUntetéite érdekében; éa a kor-
mány éa hatóságok megkereaösére szak 
véleményt ad. ÉveukÍnt rendez országos 
kongresszust esetleg kiállítások éa ver-
senyekkel összekötve, felváltva  Üuda-
jtesten és,a vidéken,  és ezeken ugy az 
aktuális érdek — mint szakkérdéseket tár-
gyalj». Különös feladatául  tűzi ki a szü 
\ el krzeti t színe teijes/ténél. Hogy pt-dig 
lid (-y.(-i|aiiutk e.Őmozditásál.Mii zavaró 
küiíllnn-iiyrk l'öl ne tartóztassák, politikai, 
iicmzeiist-gi éa vallási kérdéseket, ndlkö 
d«>i köréből teljesen kizár. Az egyesUlet 
egyelőre következő tiz rt/nkos*iályru osz 
lik : n) Közgazdasági t-a gazdasági törvény-
hozási. b) Föld ni (ívelés és növény termelési. 
<•) Állat tény észt éhi. dj Miiszak i e) SzölŐ 
mliveh'ai éa borászati. I) Szövetkezeti és 
gnzdaktiri. g) Muiikásllgyi. h) Kereske-
delmi. i) Irodalmi k) Kertészeti. 

Fentiekből kiviláglik, mily Ion tos ós 
nagy horderejű ezólok elérését liUtc ki 
macának feladatául  az egyesUU t. A nagy-
Itii'inkosnak nincs szüksége a lárwadu'om 
támogatására, elég erős a/, egv magában 
in. ítélni bizony túlerőn i*, éppen a kis-

Lnpiuik inult Hzáioám már késón érkezett. 

gazda és gazdamniikás rovására ; a kinek 
segitőleg, gyámolitólag a lióna alá kell 
nyúlni, a* egyesegyedül a kisgtxzda.  Csak-
ugyan ugy van, hogy a vagyonos nagy-
birtokosok lehetnek az ország fájának  le-
velei, virágai, de a kisgazda, a Iddinil-
velő nép, ezen Iának gyökereit képezi: a 
levél lehullhat, a virág e harvadlta', de új-
ból kihajthat; ha azonban a gyökér pusz-
tul el, kihal maga a la is: tehát a gyö-
keret kell minden áron életképesnek meg-
tartani : a földművelő  népet! A nép (iai 
egyenkint tehetetlenek, gyengék, töinö 
rüive, ösazeaégükben erősek ! Szent István 
birodalmának földművelő  népe intelligens, 
okoa, tehetségénél fogva  hivatott nagy 
czélok megvalósítására és mindez áll leg-
első sorban a Székelyföld  löldmüvelő né-
pére nózve, mely a múltban is mindig 
kitűnt kiváló jó tulajdonságai, élelmessége 
és aok irányban tauiisitotl rendkívüli te-
hetségei által, melyek Őt magasan emelik 
más országok földművelő  népe fölé.  De 
Magyarország fiainak  és igya székelyek-
nek is nagy hibája a szalmatUz, 

Kiváló ítélőképességével, a benne la-
kozó isten adta tehets-gével és önerejével, 
lelkesedve gyorsan megragad és lelkűről 
minden nagy esziif-t,  hogy aztán ép oly 
gyorsan elejtse, mikor arra kerUlne a sor, 
liogy szorgalommal, kitnrrás-al azt végiv 
is bujtsa. Óhajtjuk és remrljiik, liojţy ez 
esetben HZ nem lesz igy, hanem a lelke-
sedéssel karöltve fog  járni a kunná*. 
Óhajtjuk é(t reméljük, I ogy a umst elül-
tetett la megho/za gy (Imöicsét azon szak-
avatott ért liHzaftart  gondolkodású férliak 
%e;:elése mellett, kik — semminemű díja-
zással vagy más előnynyel nem járó 
tUz'elelbeli hivataluk Imn liazulias lélekkel 
csak azon egyetlen magasztos czólt tűzték 
ki maguknak: Szent Niván birodalma 
löldmüvelŐ népe helyzet ének, sorfának 
javitását ezen orszá^feiHartó  nép erőslii-
léitét és boldogitását! Adja Isten, ho^y 
tigy legyen Î Dr. Egyedi  Arthur. 

— A kereskedelemügyi miniszter 
ur látogatása alkalmából a rendező bizottság 
egy kiállítást szándékozik Marosvásárhelyen 
rendezni, melyen különösen a székelyföldi  vár-
megyék gyári és ipari termékei lesznek beinti* 
tatandók. K ezélból a rendező bizottság e^v 
felhívást  boesátott ki, melyet a következőkben 
közlünk : Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 
miniszter uró nagyméltósága kilátásba helyez-
te a folyó  év nyarái a Székelyföld  megláto-
gatását. azzal a bevallott ezéllal, hogy közvet-
len ismerni és tanulmányozni akarja a székely-
földi  közgazdasági viszonyokat. Nyilvánvaló 
dolog, hogy az egész Székelyföld  lakossága 
Örömmel és bizalommal tekint a látogatás elé 
s különösen az érdekelt ipari és kereskedelmi 
tényezők kétszeresen érzik fontosságát.  A leg-
első tenni való azonban, hogy az a kép, mit 
:t Székelyföldről  a miniszter elé tárunk, legyen 
egész, legyen hü és hozzáférhető.  Kzt pedig 
igy legcélszerűbben egy kiállítás keretében 
mutathatjuk be. A székelyföldi  iparitiuzeum 
felügyelő  bizottsága vállalkozott arra a fela-
datra. hogy ez alkalomra a imizeiim csarno-
kában a Székelyföldről  összegyűjti a fontosabb 
nyersterményeket, továbbá azon gyári, kézmű 
és házi ipari ezikkeket, melyek kereskedelmi 
forgalom  tárgyát kjpjzik. vagy pétiig jellem-
zően tüntetik fel  a székelyföld  ipari állapotát. 
Kiállíthatnak tehát M.irostorda — Csik —Három-
szék és LMvariiely in sgyélí területéről gyáro-
sok, kereskedők, iparosok, bánya és ásványvíz 
tulajdonosok stb. A kiállításban való részvétel 
díjmentes. Szegény kisiparosok és háziiparosok 
fuvarköltségei  rendkívüli és különösen indokolt 
eselekheii vissza téríttetnek. A kedvezményes 
szállítás engedélyezése iránt egyébként a ren-
dező bizottság immár lépéseket telt. A kiállí-
tási tárgyak kívánatra eladatnak. Kzeknek 
elöreboesátása mellett kérjiik a t. ezimet. hogy 
tekintettel az idö rövidségére legkésőbb S nap 
alatt nyilatkozni szíveskedjék szándékszik e a 
székely kiállításban részt venni, s körülbelül 
mekkora területet igényel. A magunk részérói 
megvagyunk győződve, ho^y amennyiben a t. 
cziinnek érdekében áll, hogy ez a bemutatko-

zás teljes legyen, kéazitméuyeivel nem fog 
elmaradni. Mi minden lehetőt elfogunk  követni, 
hogy a t. ezimiiek kiállitilsa is méltó figye-
lemben részesüljön s általában a székely ipar-
fejlesztés  tekintetében megnyilatkozó buzgó 
törekvése lehetőleg érvényesüljön. A kiállítás 
részletes program mj át és a bejelentési ivet 
becses válaszának vétele után küldeni fogjuk. 
Marosvásárhelyt, 1901). május 7-én. A ren-
dező bizottság. Tauszik B. Hugó kir. tanácsos 
Inök. László (iyula titkár. 

P á r i s i l e v é l . 
(Bajil ludúrilúBktúl). 

Pári*. 19110. inájiiH 1. 
Végre abba hagyhatom a sopáukodást, 

inert nem kell többé — az igazság kedvéért — 
Aggodalmas redőket keltenem azok homlokára, 
kik május hónapban készülődnek a világkiállí-
tást meglátogatui. A munkálatok meglepő gyor-
sasággal közelednek a befejezés  felé,  az utak 
már majdnem mind pompásan rendezve van-
nak. a franczia  kertész művészet valóságos 
nizzai Mórát teremtett a kiállítás szabad terü-
letein. a pa vil Ionokat egymásután megoyilógat-
ják. szóval az egész kiállítás területe ma már 
sokkal kellemesebb hatást gyakorol, mint csak 
egy héttel ezelőtt. A kinek május hónapban 
van szándéka jönni, az bátrau útnak íodulhat 
uem kell attól tartania, hogy esetleg, mint 
előző leveleimben írtam, egy óriási rendetlen 
műhelyen, meszes, festékes  ládák, álványok és 
létrák káoszán kívül másban nem gyönyörköd-
het még a világkiállításon. A kép már meg-
változott, a panoráma már is pompás, a pavil-
loiiok lassankint inind megnyílnak, egy-két hét 
múlva már csak elvétve fognak  dolgozni, lehet 
hogy júniusig is, de ezek a munkálatok ltom 
fogják  zavarni a kiállítás közönségét. Sót a ki 
nem akar nagyobb pénz áldozatot hozni a ide-
genbe is .takarékosság" a jelszava, annak 
ajanlatos. ha most jón. mert az árak még sem-
miben sem változtak, előreláthatólag még ju-
nius végéig semmi sem lesz drágább, csak 
azután vau szándékuk dupla, esetleg tripla 
krétával irni a párisi vendéglősöknek és szál-
lodásoknak. Zsarolásig menő drágaság azon-
ban suba se in lesz itt, husz. huszouöt frankból 
naponkint a kiállítás tartalma alatt mindvégig 
tiszteségesen kijöhet az ember, l'ersze az ara-
nyos, kis grizettek társtiságábau hamar leég a 
bugyelárisuuk. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
F a l u n . 

A vadregényes Erdély bérczei között, a 
Kirloabegyaljáa fekszik,  egy kis falucska,  a Fe-
bér-Nyikő két oldalán elterSIve S. falva.  Mun-
kás bekeasmtő szorgalmú nép lakja. Ez a fala 
különöseit deli szép legényeiről s liliom karcsa 
leáoyeiröl híres. Ebben s hls falóban  játszódott 
le, az el be azé lésem tárgyát képező esemény. 

Egáss S. falván,  sőt a Nyikó mentés sem 
volt szebb, fa  kedvesebb leány, mint Eszter, 
Elekea Dénes btrő orsm leánya. Szép volt és 
gazdag, de ő egyikről sem vett ladománL 8/i 
v«-sen elbeszélgetett s többi szegényebb rendű 
leányukkal a ép agy eljárt estéaaént az özv. 
benke Zsigánébuz öasiegyQlai szokott fonó  tó-
ruabs, mint a többi leány. ÉH ugy meg pergelte 
kicsiny kezei közölt az uraöt, mintha csak ab-
bői kellett volna megélnie. 

Ugyanis a fiatalság  a bosazn téli estéken 
ftzv.  Beuke Zaigáné vendégszerető házához szo-
kott összegyűlni. A leányok gazaalylyal é* orsó-
val felszerelve  mentek óda, bogy még est a kis 
lereferére  szánt időt se töltsék, dolog nélkül. 
A legények szintén ide gyűltek Oaaze víg tré-
lálósással tőkre sz időt, miközben hisz szemek-
kel leaték a gyorsas pergő orsókat, hogy mikor 
gnrtlnsk el végre, a mit aztán fölkapva,  drága 
váltságért, édss csőkért adjanak viasza a leány-
nak. s ki ast elejté. 

Mondom ebbe a kórasba elszokott járni 
Kazter ia. Tsláa a legénynek is Inkább ö érte 
jöttek el, hisz ő mindenikkel egyforma  szívesen 
elbeszélgetett, úgyannyira, bogy mindenik ast 
hitte, hogy 5 u Eszter választoltja, aőt magák 
a leányok, a kik pedig ast ilyent ki szokták fir-

tatni, inondiMii még maguk a leányok sem tud-
ták, bogy melyik tula|dunképen az igazi. Kel-
tőre gondoltak, mert inkább azok lurgtilódiak 
a szép Eszter kői öl, a gazdag UenedekH Mik-
lós éa a szegényebb látván fi  Dénes. E{y rész 
Benedek fit  tartotta ax igazinak, inert hisz Ő 
gazdag is volt s igy iukább illett a szituén gaz-
dag Eszterbe?, a másik rész ellenben Islváufh-a 
gondolt, mert Eizter mégis talán Ö vele be-
szélgetett. volna legtöbbet. Azonban egyik sem 
volt biztos feltevéaébeo,  de uiajd kiderül, hogy 
melyiknek volt ig*za. 

Egy e»tve megint összegyűltek a kórusba. 
Eszter is ott volt. Vígan folyt  a beszéd, c<ak 
ngy ömlött a jő k'dv az ifjoságból.  Épen egy 
jő képű snbancz mulattatta a társaságot tréfás 
elbeszélésével. A figyelem  mind reá irányult * 
Igy nem vette más észre, hogy elperddlt a szép 
Eszter orsója, csakis a mala, élheletleo PrlŐ 
Laczi, s ki bozzáoem illő, tőle nem várt gyor 
sasággal kapta fel  az orsót. Eszter meglepetve 
s történtektől síig bírt szóhoz jotni. Laczi pe-
dig vigyorgő pofával  kövelte a váltságdíjat, a 
csököt, s már előre töiQlgelte inge ójával tej-
fölös  száját. Eszter azonbsn tadoi sem akart 
s csókról, a miből aztán bsngos szóváltás ke-
letkezett, a mi a figyelmet  elvonta a m-se mon-
dától, Mindenki kíváncsian Ieste a dolog kime-
netelét, a leányok bizonyos kárörömmel gondol-
tak srra, bogy a szép Észter a ki még eddig 
egy legényt sem csők olt meg, most kénytelen 
less s msfls,  élhetetlen fiezkót  megcsókolni. 

Mindnyájsn a vitázók köre esoportosaltak, 
odament Benedekfl  és Istváafi  is. Egy darabig 
ssőltlsonl nézték, a míg végre aztán Istvánfi 
oda szól Petőhöz: ,Add csak oda ast sz orsót 
Pető, majd ráérsz várni a csókra". Nem én, 
tudom Istenem, szólt sz elbisskodolt Pető, előbb 

hadd kapjam nifg  cink e/.t a csókol, u«v sem 
igen volt részem még a« >-fi<;l*  iAban". Ne 
is—szólt bele a vitába a U-nedt-kfl  —Ugy du-
kál, ez a szokás, így kell lenni, egyik iiiiini a 
más köteles betartani a rendel" — ugy-e hát 
szólt Istvánfi,  uti d<* mii'1 megválik* s aztán a 
dühtől reszketve, gyorsan iifg'agadja  az orsót, 
s mint a gondolái azon gyorsan el is veszi tőle. 
Aztáu uda nyújtja Eszternek, a ki bálán pillan-
tással néz a piraló legényre. D» fbben  a pilla-
natban DenedekH is megragadta az ors-H Mind 
két bőszült vad állott szembe a két legény. Min-
denki borzadva gondolt a dolog kimenetelére. 
Egy darabig szótlanal állottak egymással szem-
ben a csak szeműk szórta a szikrát s hevüli 
aicznk mutatta az izzó szenvedélyt, a mely 
mindkettőjük belsejében forott.  Csak egy pilla-
oat * aztán lángra lohbau a szikra. 

Benedekfl  kinkarta csavarni az orsót az 
Istvánfi  kezéből, de az vas marokkal tartotta azt. 

Hát nem adod oda Petőnek ? kérdi Be-
uedekfi  „Nem!' Nem? azólt B~nedfkfl  s aztán 
mint a villám oly gyorsan ragadta torkou Ut-
vánfit,  s ki nem volt elkészülve erre a táma-
dásra a Iflep-rve,  a földre  rátérdelt a mellére. 
Kp»n ütésre emelte a kezét, a mikor E*zlf»r 
sikoltva rubaot hozzá. „Ah ne bántsa, ne üsse 
ineg, inkább megcsókolom Petőt, c«ak engedje 
el Istvánflt,  azólt Eszter kDoybeuinzó szemeit 
kéiőleg emelve Benedekfire.  Benedekfl  bajlik a 
szép szóra a a leány esdeklértére elbocsátja Ist-
vánflt,  a ki szégyentől égő srczczal támolygott 
ki s szobából. „Nos Eszter szóllak a leányok, 
melyik tetszik ? agy-e bogy sz erősebb a szebb ? 
Ha sz, nekem a?" szólt Eszter s megköonyeb-
bSIve lélekzett fel. 

Ezalatt Istvánfi  szégyentől és gyslázallól 
megtörve, támolygott haza. Fájt, hogy azelőtt 
lelt meggyalázva a kiért odaadla volna a lelke 

iidvfí<t<iégét.  Oh de még százszorta jobban égette 
lelkét az a gondolat, hogy Eszter most már 
bizonynyal a mást fogja  szerelni, a bőst, a diadal-
mast. „E|, csak szeresse, ugy sem soká szereti 
IM nem le*z az enyém, ne legyen az a másé se*. 
Ily gondolatok között, kezébe vette baltáját s 
aztán leszámolja mindennel, elment sz Enterék 
kapájához s ott meghúzódott a kapozábéboz. 
Tudta, hogy erre fog  jltnní Benedekfl,  ludta. bogy 
ö kiséri haza E-iztert. „No csak kísérje, ngy is 
atól|ára kiséri, meghalsz ma Benedekfl,  megha-
lok én is, de nem lesz a tiéd Eszter, nem eskfl-
szöm az élő Istenre". — Várt. — Nem kellett 
sokáig várakozni, mert a nem várt esettől 
tnegzavarl kóio-4 brtmar szétoszlott. Már hallja 
ís jól az ismert lépéseket, szive bangosabbao kezd 
dobogni s keze egyre görcsösebben szorítja a 
a balta nyelét. Még egy pillanat s kibontakozva 
az est homályból, elölte áll s szeretett leány s 
a gyűlölt vetélytárs. Hall|a a mint mondja Be-
nedekfl,  no E-tzter add meg nekem azt s csó-
kol, a mit nein kellett, bogy m«*gadj Petőnek 
IIHZ tudom u^yis, hogy szeretsz". „Gondolja* 
szólt Eszter. «Hogyne hisz a fonóba  is sst 
mondtad. Hja az olt volt, de most itt vagyunk, 
itt egyebet mondok, hallgassa c*ak meg. Akkor 
usak azért mondtam, hogy ne bántsa Istvánflt, 
mert ha megütötte volna, ián megszakadt volna 
a azi vem, mert tudja meg kelmed, hogy éa Ist-
vánflt  szerellem, szeretem és fogom  szeretsi, 
kelmedet pedig sohse szerettem s ettől a peres-
től kezdve megvetem, alálom, gyűlölöm jó éj-
szakát l Azzal becsapta a kapót a bámuló 
legény orra előtt, ki leforázatlan  ment tovább. 

Istváafi  hallgatta a beszédet s éreste, bogy 
szeme megtelik könynyel s astáa Isssas, Issssa 
lecsúszott kese a balta nyeléről s oda dőlve a 
kapa félfához  agy maradt olt sokáig csendeset, 
zokogva. Nagy  Domokos. 
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Ai első héteo naponkint százezer ember 
látogatta a kiállítást, most már mWél, sót 
kétszázezer látogatója is van I A korzók nap-
ról-napra élénkebbek. A napsugaras, szép, ta-
vaszi napban órákig elbolyongunk a kiállítás 
területén, melynek remek parkjai a kék ég 
alatt fogják  az embert s bizony maga sem 
tutţja, hogy a pavillonba menjen be, vagy ezt 
a csodás flórát  csodálja. A mükertészet való-
ságos remekei ezek a parkok, temérdek pénzt 
is költöttek rájok. ló' » Mars-mezei park 
1.400,000 frankba  került. MindenUtt a legTan-
taaztikusabban hajlított fákban,  pompás tarka 
virágágyakban gyönyörködünk H hatalmas, szé-
les levelii pálmák nyújtanak árnyékot a sétá-
lóknak. 

A kiállítás korzóit a .frenezia"  esprit ha-
mar beélénkitette a maga érdekes alakjaival. 
A .Haute-noublesse* csaklábujhegyenjár, hn ók 
uralkodnának itt, akkor csendes volna a korzó, 
de bizony ezt a területet a demi-mondeok és 
a pajzán, kis grizettek okkupálták maguknak, 
B ide tették át 1900-ra hadiszál lásukat a nag> 
boolevanlokról s a Salnt Miohelról, az ó ka-
czajuktól viszhangzik a korzó. Félelmetes egy 
hadsereg, különösen, ha villámfénynél  manő-
vereznek, bizony trappista vag}- karthauzi szer-
zetes legyen az, a ki bele nem botlik egybe, 
ugy véletlenül. Kste ott donganak, kaczagnak 
szazával, ezrivel a „Palais de rElectricite* káp-
rázató? villamfényében,  mint az éjjeli pillangók. 

A propos! a „Palais de l'Klectricite meg-
érdemli, hogy bővebben foglalkozzunk  veie. 
egyelőre csak a külsejét írom le. közelebb a 
belső berendezéséről is megfogok  emlékezni. 

A villamosság a lefolyt  évtized alatt óri-
ási haladáson ment át, azért ez az lHHO-iki 
párisi világkiállításon még csak alcsoportot ké-
pezett, most már külön csoportot képez öt al-
osztálylyal s aCampsde Marson a „Palais de 
l'Klectricitében" van elhelyezve. Mesés szép-
ségű épület, csupa vertroivü vasból és óriási 
Üveglemezekből épült, közvetleu előtte áll a 
Chatean d'eau, a melyről már szólottam előző 
leveleim egyikében. A Palais de l'Kleclrícite 
fantasztikus  épületének tetején a villamosság 
csoda szép tündérét, mely a hanyatló századra 
a legnagyobb fényt  és dicsőséget hintette, 
diadalmasan ragadja magával a haladás. Az 
egész palota aljától a tetejéig lámpákkal van 
ellátva, melyek minden perezbeu más és más 
színben ragyognak s az est beálltával káprá-
zatos, tündéri fénynyel  árasztják el az egész 
kiállítás területét. A villamosság szobra (17 mé-
ter magasságban áll a palota tetején, háta 
mögött óriási nagyságú üveglappal. Tekintettel 
arra, bog)' a világításhoz szükséges nagy lóerejli 
motorokhoz ugyan caak nagymennyiségű vizre 
van szükség a franczia  élelmesség nem a föld 
alatt vezeti le a vizet, hanem fölhasználja  a 
Chateau d'eau csodás vízeséséhez. A villamos-
sági palota Eugene Hénard épitész müve. Va-
lóban szép és elismerésre méltó gondolat volt 
a letűnt század legnagyobb vívmányát a vil-
lamosságot ily pompás keretben mutatni be a 
világnak az 1900-lki párisi világkiállításon. 

Nem lesz érdektelen számokkal meggyózni 
önöket a kiállítás nagyszerűségéről: az 18ő~>. 
világkiállítás 11.500,000, az 1867. '28.440,000, 
az 1878-iki 54.000,000, az 1889-iki 80.000,000 
frankba  került, a mostani pedig, az l'JOO-iki 
100 millió franknál  többet emésztett fel. 

Mennél jobban ébred a tavasz, annál pom-
pásabb képet nyújt a kiállítás területe, úgy-
szólván lépést tart a természet fejlődésével, 
mert hiszen csak az imént, a mult hetekben 
szépnek tlint föl,  ma már meglepő szép s im-
pozáus, rövid idő múlva minden nagyszerű terv 
ép testet öltve áll előttünk és a nagyszerű 
alkotás kielégít minden várakozást. 

A napsugaras, szép tavasz a lenge női 
toáletteket is meghozta a boule vánjokra. Ilyen-
kor itt a nők (különben minden Kva leánya a 
fúld  kerekén) fokozott  gracziózitással feszitik 
oldalra lebbentve (oh! ehez csak a párisi nők 
értenek) a finom,  könnyű kelméből készült 
tavaszi szoknyát. Á téli szövet egy kissé ma-
kacs, de a puha tavaszi kelme alatt egy sik-
kes kézmozdulattal azonnal érvényesül halvány 
vonásokban s szivet követel — a bájos idom. 
A ki télen nem esett kísértetbe Párisban, azt 
tavasszal okvetetlen elviszi egy bájos ördög. 

Hogy el ne felejtsem!  a Trocadéron zárva 
áll a burok paviiloqja, kietlen a tájéka, ugy 
áll ott, mint egy gazdát vesztett, üres pásztor 
kunyhó. Csak egy-egy angol megy oda csupa 
kíváncsiságból, yes, yes motyogja, azután ő is 
tovább ballag a Baedeckeije után 

Karácsonyi  Aladár. 

A Köti tíziiaziatáii Mirii iléséríL 
Csik-Bserada, máj na 14. 

Vármegyénk köalgasgatáal blsottaága május 
ba«l rendes ülését Miké Bálint főispán  ur olnök-
lele alatt tartotta meg, melyen a tagok ütoek ki-
vételével jelen voltak. 

A gjOMi folyamáról  egyebek között a kővet-
kezőket jegyeztük föl: 

As előadói jelenlétek kfllönöe  eseményeket 
nem tartalmaztak. Mladasonáltal a főorvos  jelen-
téséből örömmel emelhetjük ki azt a jelenséget, 
hogy as általános egéaisógügyl állapot April ha-
vában vármegjéak területén a megelósó bavibos 
viooayltva saámbavebetéleg javalt, a mennyiben 
ámbár a tölgyeai éa kásson-alestki járások kivé-

telével a bevenyfertósö  bántalmak esetei szám-
belileg nem i* osökkentek. de a vörhonyjárvány 
Bemeién és a karosfalvi  egészségügyi körben tel-
jesen megszűntek, a kanyaró járvány 9zeredában 
szünófélben  van a csakis Zaögödben tartja magát. 

A folyó  Ügyek közül kiemeljük: 
1. Bel Usy miniszter árnak abbeli leiratát, 

hogy a 4'/»°/# boa magyar regálé kártalunitáai 
kötvényskhos khdott I. sor azelvényivek utolsó 
szelvényei folyó  évi január elsőjével lejárván, 
az uj M-l vény ivek oi évi julua hó I lg a köz-
ponii állampénztárnál Uudupesten kicserél leien-
dók. A leirat a megyei pénztárokkal közidtetoi 
határozta tolt. 

2. Foldintvelési miniszter urnák 8782. st. 
körrendeletét, mely eltiltja, hogy a kereskedők-
kel szemben olyon emberi élvezetre alkalmas 
olajak árulása, melyek nem kizárólag olajbogyók 
búi, hanem másfél*  növényekből állíttatlak eló a 
.túblaolnj" clutvezés alatt hosaliiuk forgalomba, 
kihágásnak minősíttessenek. 

A körrendelet ai elaófokn  iparhatóságokkal 
közöltetni határoziatott. 

9. A megyo alispánjáuak azou Jelentését, 
liogy az erdélyi rom. kaih. státus iguzgaióianácaa 
a somlyói iskolák elhelyezésére szolgáló épületek 
vizsgalatáról felvell  jegyzőkönyvet az átiraluak 
as ügy érdemére nem tartozó mellékes kijelen-
tése indokából tárgyalás nélkiil viasza küldötte. 

A bizottság a jelentésben foglaltakat  sajná-
lattal vettu tudomásul s tniiiihogy az úItala kez-
deményezett vizsgálutróli jegyzökönyvet a státus 
igazgatótanácsa tárgyalás nélkül vintziiitasitotia; 
a minthogy ebből következtetni lehel arra is. 
hogy iu igazgatótanács egyrészt nem c>uk az 
alitpÁn, hanem a közigazgatási bizottsággal való 
érintkezést is kerülni szándékozott s lulazólugns 
kifogások  révén as ügy érdemi elbírálása elől 
ia kitérni kiváo, nehogy us iigy flinérgesitúnéi 
előidéző osszeiitközósekro laiszassék alkalmat ke-
resni a bizottság, as iratukat vallás éa közokta 
tá»i miniszter úrhoz felterjeszteni  határozta, a 
vizsgálati jegyzőkönyvben ismertet. U közegész-
ségi és közbiztonsági — mulhalatlauul orvoso-
landó — hiányokra s egyúttal utueitotta saját 
felelőssége  érzetében ia a megye alispánját, hogy 
ha a vizsgáló bizottság muukálatábau közvetleu 
veszélyesekneknek jelzett helyiségek a nyári szü-
net alatt a kivám használatra uem biztosíttatnak, 
a használaton kivül helyezés iránt minden további 
utasítás bevárása nélkiil intézkedjék. 

4. Fölemlítjük még a mugye alispánjának 
azon jelentéséi, m -lyben az uj büntető porrcud 
tartásból fulyólag  as elaóloku közigazgatási ha-
tóságokat terhelő nyomosatoknak a közigazgatásra 
liátráuyos következményeit vásolja. 

A jelentés folytáa  s bizottság elhstárosta, 
hogy a jelentésben felsorolt  állapotok vázolása 
mellett a magas kormányhoz indokolt felterjess-
tést tesz a végből, miszeiiut a járási főszolga-
bíróknak és rendóikupitáuyoknak a büniigyi nyo-
mosatok teljesítésétől való felmentése  érdekébuti 
a vonatkozó türvéuy módosítását kezdemöuyezui 
méltóztassék. 

5. Üyimesközéplok közaég kérését, melybeu 
as oltani postahivatalnak a pályaudvarra való 
áthelyezése kéretik s amely p&rtolólag a posta-
igazgatósághoz fel  térj esztelni határoxlaiolt. 

0. Kitagadta még a bisotlság a kórházi bi-
zottság azon javaslatát, hogy Piiep Sándor kór 
házi rendelő orvos I20U koroua fizetése  1UU0 
koronára emeltessék. 

7. Végül Moluár József  bizottsági tag azon 
indítványa emeltetett határozattá, hogy a birtok-
rendezési tigyek gyorsabb lejáratása végett ke-
restessék meg a helybeli kir. törvezék, misieriot 
ezen ligyek végzésére küldje ki azon harmadik 
bírót is, kivel a létszám éppen ezea czélból 
szaporittalott. 

Az állatorvosi szolgálat illamtása. 
A lölduiivelésí miniszter a képviselőház 

májas 3-iki ülésén nyojtotta he az állatorvosi 
szolgálat államosítása iránti törvényjavaslatot, 
melynek mielőbbi megvalósítására törekszik. 

Darányi Ignác* löMvmivelési miniszterünk 
a javaslat indokolásában nagy és világos rész-
letezéssel hangsúlyozza, hogy az állategészség-
ügy fejlesztésének  egyedüli helyen irányát az 
állatorvosi közszolgálat államosításában látja, 
vagy is abban, bogy as állategészségügyi szol-
gálat ellátására a kormánynak közvetlenül alá-
rendelt, helyi éa személyi befolyásoktól  független, 
kellően fegyelmezhető,  a mutatkozó szükséghez 
képest elhelyezhető és elegendő állatorvos ál Ijoo 
rendelkezésére. 

A törvényjavaslat 6 fejezetbe  osrtott 49 
szakaszban részletezi a javaslat intézkedéseit. 

Az első fejezet  mindenek elölt a szolgálat 
megosztását szabja meg. E szerint less: a) já-
rási, illetőleg városi m. kir. állatorvos, b) tör* 
vényhatésági m. kir. állatorvos, c) Damei m. kir. 
állatorvos, d) a m. kir. állategészségügyi hiva-
taloknál, m. kir. belépő állomásokon oda kireo-
delt m. kir. állatorvosok. Ezek felett  az ellen-
őrzést a m. kir. állategészségügyi felügyelők 
teljesitik. 

As állami állatorvosokat a földmivelésl  mi-
niszter nevezi ki összesen hat fizetési  osztályba, 
még pedig; a főfelügyelőt  a Vl-ik, a felügyelő-
ket a Vil ik, a föállatorvosokat  a VIM-lk, as 
állatorvosokat a IX-Jk, az alállatorvosokat X-ik 
ét a Regédállatorvosokat s Xl-ik fizetési  osztályba. 

Ezeken kívül «falnál  a törvény állatorvos 
gyakornoki állásokat is, kiknek segély dijáról 
as 1893. évi IV t.-cz. II. §. intézkedik. 

Az állatorvosok számát, működési terü-
letét, székhelyét az illető törvényhatóság m"g-
hallgatásával a földmivelési  miniszter a belügy-
miniszterrel egyetért öleg határozza meg. 

A második fejezet  a járási és városi állat-
orvosokkal foglalkozik. 

A harmadik fejezet  a t örvényhatósági állat-
o-vasok hatáskörét szabályozza m ĝ. Ezek s 
másodfoka  hatóságnál végzik a szakszolgálatot 

A következő két fejez<-t  a fegyelmi  eljárást, 
az állategészségügyi felügyelők  munkakörét álla-
pítja meg. 

A hatodik fejezet  az állategészségügyi hi-
vatalokat statuálja, melyeket a miniszter egyes 
nagyobbb fontossága  Állat hizlaló és állattenyésztő 
telepeken, píaczokon létesíthet. Az itteni felü-
gyelet közvetlenül a miniszter hatósága alá 
tartozik. 

A hetedik feiezet  az or*xágo< állat egész 
ségögyi tárnics lelállitását mondja ki. 

Végül külön Isjezet szál as átmeneti in 
tézkedésekről. Ide tartoznak az állatorvosi szol-
gálati viszony szabályozása, mit a löldinivelési 
miniszter rendeleti aton végez; az állami állat-
orvosok magán gyakorlata, mit a földinivelési 
miniszter a belügyminiszterrel egyel ér' öleg sza-
bályoz. 

Szeredai élet. 
Nxhiháx. 

Folyton nagyobb lclszén ©8 érdeklődés mellel! 
tnrtju előadásait Fekete Belu szlnlársiilulu. 

Folyó hő 8-án került színre az „Aranv Kakas* 
most már másodízben. Nucy Marinka (Szikra Juli-
úomi) és Szabolcs) JÓZCIIII kiváló sikerrel udlAk s/.<>-
i'r|>eiket. Fekete Bél-t (iMcliselinuyer) clemülioii volt 
s a jó kedvűek alig volt vége hossza. Vesz(irémi 
Mariska (Kláriku) és Súrktixiiié (l.i'/.u) kis szore|veikbcn 
jól megállották hclyflk-l.  kittloő nlakol mntidoit be 
l.iikócsy Aludár dr. <>yárfáa  Uéln (Ígyvéd sxeinélyé-
hrn. SZUIHJIL-HI, Csete. Megyeri SKiutén elismerést 
érdemelnek. 

Május ll-ón n Mozgó íénképke bohóságain 
nmlutoti a közönség A szereplők egytől-egvig jól 
állták meg helyAket. Az eIOadái*egyike volt 11 legjob-
baknak. 

Május 10-én Török Kornél juUlomj&tékára gytllt 
össze nagy kOztiiiség. Kz alknlominul u .Vuscmoer" 
czliiiO szinoid adatott ulö. Bizonyosau azért válasz-
totta Török Kornél é[>pco ezt a drámát, mivel neki 
Igcii hatásos szerepe volt benoe, Mert inaga a darab 
igazán rossz lialáat gyakorol az emlierrc. Yéc kifejlő-
dése olyan, hogy a gondolkozó és?, megáll ennyi 
érthetetlen és tömeges öngyilkosság éa halál láttára. 
Hogy a gyönge, ingatag iellemd Sxentgált megölt 
mogul, azzal még ki lehet hékQlni, de hogy ax erős 
lelkQ Kdith inért nyul a méreghez, érthetetlen. Utáua 
megöli inagát Andor s ezt látva, meghal a Vasember. 
Igazán rettenetes és indokolatlan. Török Kornél re-
mekelt, különösen meghalás! jelenete aikerült oagy-
szcrCen. Lnkácsy Andor nem volt elég szenvedé-
lyes. ('sete a czimszereppel kttzködött; de hizony 
nem ax ő nyugodt teinperatnentuiuához vuló voit 
az. Fekete Belu és Sárköziné, valaniiut a többi sze-
replők Is igyekeztek a darabot kellő érvényre juttatni. 

Szombaton május 1'2-én a „Kukta kisasszony"1 

került sziorc S. Török Kornéllal a ezimszerepben. 
Ll&nát NagyMarisku, Mis O" Nellt Szabolcsiné játsz-
ták. Fekete Béla mint Krisztofóró  szedte a jó kedv 
adóját s elromlott hangszálaival a közönség ucvető 
izmait szintén elromlás veszedelmének tette ki. Csi-
nos és Dgves Plki gróf  volt Szabolcsi Jozelin. A ki-
sebb szereplők is mind jól működtek bűzre. Azéuck-
részek Is mind sikerRltek, a mi részben bizonyára 
a jeles kuruugy: Soós Emil érdeme, kinek mflvéazl 
játékáért a közönség (elvouások közbeu is kifejezi 
elismerését. 

Csíki Gergely Szökött asszouy czimA népszin-
u) Qrét adták elö vasárnap. Ismét meglehetős számú 
közönség volt. Az előadás közpoutja Fekete Béla és 
Szabolcsi Józelin volt. kinek dalait a közönség többször 
ismételtette. Szabolcsi jeles drámai Hziuésznek bizo* 
uyult. Az előadás jó volt, do a daruk bizony gyenge, 
tehát annál nagyobb a szereplők érdeme. 

T A N  Ü a Y . 
Felvétel a nagyssebenl tanltónő-képző-

lntósetbe. 
A nag>'szc-bent az. Kerencz-rendi nővérek 

nyilvánossági joggal ellátott tanitótió-képzó-
intézete 1. osztályába az 1900—1901. tanévre 
fölvételért  folyamodhatnak  14. életévüket be-
töltött olyan tanulók, kik a polgári vagy fel-
sőbb leányiskola IV. osztályát, vagy a felső-
népiskola U. osztályát sikerrel végezték vagy 
a folyó  tanévben végzik. 

A kérvények folyó  évi junius hó Í5*ig 
a képezde igazgatóságához uyiţj tandók be a 
következő mellékletekkel felszerelve: 

1. A folyamodó  keresztlevele. 
2. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a fo-

lyamodó növendék teljeseu egészséges, ép testi 
szervezettel bir s hogy különösen látási, hal-
lási és beszélő organuma hibátlan. 

3. Iskolai bizonyítvány a fenn  Jelölt osz-
tályok egyikéről. Olyanoknál, kik a folyó  tan-
évben végzik ezen osztályt, a megelőző osztály 
liizouyitványa s az Idei időszaki értesítő csa-
tolandó. Az ilyenek kötelesek a felvételi  vizs-
gálatot megelőzőleg a már akkor megszerez-
hető iskolai bizonyítványt a képzőintézet igaz-
gatójának bemutatni. 

A felvételi  vizsgálatra jelentkezők hiva-
talos levélben meghívót kapnak, a melyben a 
felvételi  vizsgálat napja is jelezve leas. 

A felvételi  vizsgálat két részből áll; Írás-
beli és szóbeliből. As Írásbeli vizsgálat tár-
gyai magyarnyelvi fogalmazvány  és 2—3 egy-
szerű számtani példa kidolgozása. 

A szóbeli vizsgálat tárgyai: magyarnyelv, 
számtan, földrajz  és történelem. Küro a vizs-

gálatnak a polgári iskolában tanított anyaga e 
tárgyaknak. 

A szóbeli vizsgálat után a vizsgálóbizott-
ság kihirdeti a felvetel  eredményét A kére-
lemben ki teendő, hogy beotokó  vagy bejáró 
akar-e lenni a növendék. Benlakási havi díj 
36 kor. (10 frt).  Bejárók a szabályzat értei-
mében jóval kisebb számban vétetnek föl. 
Prospektust a benlakásról kívánatra az intézeti 
főnöknő  készséggel küld. 

A IU. osztályba fólvehetók  16 életévöket 
betöltött olyan tanulók, a kik a felsőbb  leány-
iskola VI. osztályát végezték, továbbá olyan 
óvónőjelöltek, kik a jelen tanév végén az óvó-
nőképesitő oklevelet megszerzik, esetleg már 
megszerezték, de életkoruk 18 évét tui nem 
haladták. 

Az óvónők ac I. és U. évfolyam  tantárgy 
különbözötéból vizsgálatra köteleztetnek a val-
lás és közokt miniszter 36, 152—1898. sz. 
rendeletében megjelölt anyagból s csak ennek 
sikeres kiállása után vétetnek fel.  A folyamod-
vány benyújtásának iuó<Ua és határideje ezen 
jelölteknél is ugyanaz, mint az első osztályba 
folyamodóknál. 

Nagyszeben, 1900. május 3-án. 
Dr. tíilinszky  l^jos, 

képzőlntézeti Igazgató. 

M V I i Ö N F É I i É K 
— Uj köuégi orvos. A Brkás, Donok, 

Z->edáu|iatsk egyesitett községekben szervezeti, 
de pályázó biányábsn két év óta üresen állott 
községi orvosi állásra közelebbről dr. Lnby La-
jos választatott meg. 

— OyáisrovaL Cdktaploozai Domokos 
•l:ino-) cdkszcreda város kiörduuiült plebáaosa f. 
évi május hó 14-én, este II órakor hosssas szen-
vedés és a halotti sseotségek áhítatos felvélele 
után az Urban elsaenderült. Több mint harminca 
éve. hogy a csíkszeredai lelkészi állási elfoglalta 
s azon Időtől kezdve a legnagyobb hivaéggel és 
egész odaadással teljesítette a hivatalával járó 
kötelességeket. Kity pár évvel eselölt beteges-
kedni kezdett, a betegség miadjobban erőt vett 
pijtH s e miatt ayugslmsstatását kérte s a mult 
ősszel tényleg uyugalomba is vonult. A társada 
lom* an szintén kiváló helyet foglall  el, mint tal-
pig bpcdlle'es e nbert, mint jellemes férfit  tisz-
tultok és szerették miudszok, kik velu közelebbi 
ismeretségben voltak s mindezeket a gyásios esel 
fájdalmasan  ériuti. Halálát n:igy számú és kiter-
jedi rokonság gyászolj a, kik be ine a csa'ádfót, 
u lanácsadót és készséges souiiőt tisztelték éa 
szerelték. TenMiéso f.  hó 17 én d. u. fog  végbo 
menni Csik-Taploczán a hol H templom kerítésé-
b»n fogják  örök uyugaloin-a heiyesui. Nyugodjék 
békében. 

— Majális. A főgimnázium  tanalóinak 
májad kiránilQlá«át a tHiiitóképezde ifja  "ágának 
hasonló malalséga kövelin Csik-Somlyón e bő 
10-én a Nagy- és Kin-Somlyó közötti régi ma-
lató helyen, a m-ly — b«r az idő egy kissé 
Uorougós és büvns volt — kedélyesség Lekiu-
tetéhen s>mmí kívánni valói uem hagyott fenn. 
A képe/.dészekke| együtt vonnlt ki a gyakorló 
iskola gyermek seiege is X«ntn* Elek tanító 
vezetése alatt, kiknek pajzán csevegése éa ár-
tatlan mulatsága a szemlélőre kedves benyomás-
sal volt. Ex"k axonhau tsuitőjak felhivására  már 
délntán 4 órakor szétoszolván, a képezdei ifjú-
ság mulatsága a képezde, valamint a gimnáziumi 
tanári kar s uú<nk részvétele nMletl a képezdei 
zenekar közreműködésével éleuk hangulatban 
tartott esii 7 óráig. 

— Meghívó. Az .Erdélyi Gazdasági 
Kgylet* Háromszék megye gazdabizottságának 
közreműködésével folyó  évi junius hó 5-én 
pünkösd harmadnapján d' e. 9 órakor Kepsi-
8zeutg}-örg)Ön, a városháza dísztermében Or-
szágos Gazdaértekezletet rendez, melyre min-
den érdeklődő gazdát meghívnak hazafias  tisz-
telettel. Cs. Szabó József  f.  h. t az .E. G. E.' 
elnöke. H. Pótsa József  v. b. t. t. főispán,  g. 
biz. elnök. Programm junius 4*én I. A délu-
táni vonatokkal érkező vendégek fogadása  a 
vasúti állomásnál. (Elszállásolásról a szállást-
rendező bizottság gondoskodik.) II. Este 7 és 
fél  órakor ismerkedési estély a városi nagy-
vendéglőben. Étkezés étlap szerint. JuniosfiHén 
I. Délelőtt 9 órakor értekezlet a város dísz-
termében a következő tárgysorozattal: 1. Az 
adóreformról.  Előadó Cs. Szabó József.  2. A 
székelykérdésról, székely kisgazdák gazdasági 
viszonvairól. Előadó dr. Székely György. 3. Az 
erdélyi magyar fajta  szarvasmarha gs tejter-
melésttok. Előadó dr. Szentkirályi Akos. 4. 
Háromszékvármegye hitelviszonyai, különös te-
kintettel a földhitelre.  Előadó dr. Bodor Tiva-
dar. Az előadott tárgyakhoz minden résztvevő 
— a jelentkezés sorrendjében — hozzá szólhat 
II. Déli fél  2 órakor közebéd a városi nagy-
vendéglőben. Egy teríték ára 5 korona. Tll. 
Délután 4 órakor a lókiállitás és a város meg-
tekintése. IV. Este 6 órakor a városhál dísz-
termében tánczczal összekötött estély. Ken-
dezi a Bepsi-szentgyörgyi jótékony nőegylet. 
Junius 6-án Reggel 6 órakor kirándulás Mál-
nás fürdőre,  a Bzénsavgyár megtekintésére s 
onnan Élőpatak fürdőre.  As értekezleten köz-
ebéden ée a kirándulásokon részt venni óhaj-
tók felkéretnek,  hogy egy levelesA lapén jó 
előre jelentsék be magukat Sepsl-Sientgyőrgy 
város polgármesteri hivatalánál, hogy esetleges 
elszállásolásról stb. gondoskodni lehessen. 
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— UJ vantvonal építési terv. Ér-
iwülésüak ezwinl v <naegyéuk területén egy oi 
F I M T I összek ötleté.-. iránti TERVEZET VĂII «Un 
dákba véve, mire ** előmunkálati engedély m-g-
adása a keresked -Ini kormánynál már kérel-
mezteletl is és a m «eh kivitelére vármegyénktől 
csapás erkölcsi támogatás kívántatik. Ugyanis 
egy reades nyomtáva helyiérdekű vasainak » 
Hargita nyergén át Udvarhelytől Csik-Szeredáig 
való kiépítésére kért engedélyt Kovácsevics, 
Tamás njagalmarott államvssati felügyelő;  te-
hál oly vonalra, mely eddig a szakemberek ré-
széről kivihet lennek tart a tot l és a mely hivatva 
lenne Bedspeatiöl egyenes irányban Gyimesen 
ál Galaczig a legegjeneaebb összeköttetést biz* 
tosilani s szállítási és kereskedelmi forgalmai 
•agymérvben megkönnyíteni és olcsóbbá lenni; 
s mi e mellett a személy forgalom  gyorsítására 
ia jelentékeny befolyást  gyakorolna, mennyiben 
Budapestet Szeredáboz s mostani brassói kerülő-
höz képe»t 128 kilóméterrel hozná közelebb. 
Meg vágyónk győződve róla. törvényhatóság nnk 
kész Örömmel fogja  megragadni az alkalmat azon 
nagy foutossága  terv kivételének o*-m csak er-
kölcsi, hanem szükség esetén anyagi támogatá-
sára is, mert nézetünk szerint a székely vasutak 
hálózata csak ezen szándékba vett és a már 
kivitelre váró madéfalva—gyergyószentmiklő*  — 
száazrégeai vonalszakaszok kiépítésével nyerne 
c/.élszeiü és agy a vármegye, mint az állam 
érdekeinek legmegfelelőbb  befejezést. 

— A fagyos  ssentek. Hogy a Pongrácz, 
Szervác* és Bonifác*  nevii, s nép állal fagyos-
nak nevezett szenteknek valami köze volna az 
időjáráshoz, azt bajos elhinni; lény azonban, 
bogy ezen napok kőiül minket ritkán kerül el 
a dér és fagy.  Hősülyedések sz év minden sza-
kábsn szoktak előfordulni  a igy a máju-i sem 
lehetne feltűnő,  de ezeket a* emberek legiukáM» 
azért szokták különös figyelemre  méltatni, mert 
ilyenkor a fejlődéinek  indnll zs«-nge növények a 
Isgy okozta káros hatást legjobban megsínylik. 
Következésük okait a meteorológusok közül sokan 
tanulmányozták, de azokat feltétlenül  meghatá-
rozni nem sikerüli. Fö okát s meleorologsi vi-
szonyokban találják, melyekre nézve jellemző 
az, bogy a légnyomás északnyngali Earópábao 
növekedik és délkeleti Eorópában a igy hazánk-
ban is erősen csökken ez időben. Elég az hozzá, 
hogy Pongrác* napja ez idén is meghozta — 
nem ngyan a fagyot  — de a havat, m"ly külö-
nösen vármegyénk keleti erdőségein jelentkezeti 
nagyobb ré*zb»n, sőt benn s községekben is 
sz épületekre fehér  leplei boritolt, oiil azonban 
már kora rrggH a felkelő  nap Higarai hamar 
felolvasztották,  de már Szervác* 13-ra viradó-
lag 4 H. fok  fagyot  bozotl, a mi a kényesebb 
kerti vetmiényeket éa némely gyümölcsfák  ki-
festett  virágai slsi'ossa tönkre tette. 

— Tenyésaállat kiállítás Koloaavsrt. 
Az Erdélyi Uazdasági Egylet állattenyésztési 
szakosztálya a folyó  év őszén (szeptember ele-
jén) megtartja XIII. orsz. tenyészállat kiállítá-
sát, melyre már ezúttal felhívjuk  gazdaközön-
ségünk figyelmét.  A kiállításra vonatkozó egyéb 
tudnivalókat rövid idő alatt közhírré fogja 
tenni a szakosztály. 

— Verekedés. Köztudomásu dolog, hogy 
Csik-Szentmihálynak egyik legfőbb  forgalmi 
ezikke a mész s mint ilyen jelentékeny jöve-
delmi forrást  is képez. Épen nem lehet tehát 
csodálkozni, ha a mészszel foglalkozóknak  foly-
tonos beszélgetési tárgyát képezi s a nyilvá-
nos helyeken s igy a korcsmában is erről szól 
a oóta. Igy* történt ez a napokban a Szőcs 
András korcsmájában Szöcs Mihály és Ladó 
István között is. A beszélgetés tárgyát a mész 
a fogyasztás  tárgyát pedig a pálinka képezte, 
a beszélgetés tárgyának érdekessége által oko-
zott felhevlllést,  a pálinka tüzelő hatása nagy 
mértékben fokozván  a tárgyalás vége az lett, 
hogy Szócs Mihály Ladó Istvánt kővel arczán 
és oldalán megsebesitette. 

— Jegyvék. A csíkszeredai kir. törvény 
széknél 190Ü. évi május hó 18. és lí)-én tar-
tandó végtárgyalásoknak. Május 18. 1.1177/900. 
Bodó Ignácz csuka s. t. sértés. 2. 1278/900. 
Kiss Ferencz uzsora. 3. 1281/900. Bocskor La-
jos s. L sértés. 4. 1282/900. Czepellus Péter 
s társ. ingó vagyon rongálás. 5. 1288/900. Sá-
rig György Istváné lopás. 6. 1283/900. Tamás 
Koza lopás. Május 19. 1. 1284/900. Tatár Ba-
lázs e. L nő rablás. 2.1286/900. Tompos Teréz 
lopás. 3. 13G6/900. ifj,  Imre Ferencz s. L sér-
tés. 4. 1415/900. Gencsi Ignácz lopás. 5. Ho-
solicz Mór sikkasztás. 

— Törvényhatósági köagyülés. 
vármegye törvény hatásági bisotiaágs lavaazi ren-
des közgyűlését folyó  évi májua bó 28-án fogja 
megtartani, melyre a meghívók és a tárgyaoro 
zal s napokban fog  asét küldetni. A mint érte-
sültünk a jeliett kötgy ülésen as Üresedésbe jött 
gyergyó-BseDlmlklóal fdaiolgabirói  és árvaaaéki 

ülnöki állások betöltésével eao'leg inegflrfiló  más 
tiasli állások is választás utjáu be fognak  töltetni' 
mit as állandó választmány e li A 15-én tartott 
Oléaében hozott javaalátba. A betöltésre váró ál-
lások lehelnek: aiolgabírói és ointlog aljegyaói 
állások, mit as igényt formáló  ouyéaeknck e hely-
ról figyelmébe  ajánlunk. 

- Felvétel a honvéd menházba. 
A honvéd menház felfigyelő  bizottsága gyergyó-
oi falvi  Bakai István 1818—49-beli rokkant hon-
védet a budapesti országos honvéd menházba 
felvelle. 

— Útjavítás. A marosvásárhelyi keres-
kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy a 
héjjasfalva—csikgyimesi  állami közút 40.1'40— 
41.000 szakaszán tervezett hengerléshez szük-
ségen kötő anyag beszerzését 372 korona 'Mi 
fillér  összeg erejéig engedélyezvén. A fent-
említett szállítás foganatosításának  biztosítása 
czéljából az 1900. évi május hó 22-ik napjának 
d. e. 10 óráján kezdve a székely udvarhelyi m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiségében. 

— P&lyáaat. A in. kir. p-'stn és távírda 
altisztek és szolgák egyen ruházatának szabó 
munkájára pályázat hirdettetik a következő 
feltételek  mellett. 

A ruhával ellátandó Összes személyzet 
250 egyén hó I áll, azonban ezen létszám a kö-
rülményekhez képest lehet kisebb, vagy na-
gyobb is. 

A ruhaszllkséglet egyénekint a következő: 
I. Minden évben I téli posztó nadrág. I 

nyári posztó zubbony. I nyári drill nadrág. 
II. Minden második évbeu 1 téli posztó-

felöltő,  1 téli posztó-zubbony. 
Hl. Mindtn három évben l téli posztó-

köpeny, 1 téli mellény. 
IV. Minden öt évben 1 disz kabát és 2 drb 

nyári 9zövet nadrág. Továbbá szükséges még 
minden évben átlag 13 drb daróczköpeny és 

drb munkás kabát 
A munkához szükséges kelmét és anya-

got az alólírolt posta és távírda igazgatóság 
adja természetben. 

A többi hozzávalókat u. in. selyem, czéma, 
kapocs, nadrággomb, csatt stb. a vállalkozó 
sajátjából köteles adni. A zubbonyok, kabátok 
gallérján, mellén és nz ujjukon előforduló  va-
rások selyemmel eszközb-ndök. 

A szerződés 1900. július 31-től 1900. évi 
augusztus l-ig terjedő, hat év tartamára fog 
köttetni azon feltétellel,  hogy a posta távírda 
igazgatóság a szerződéses viszonyt a lejárali 
idó előtt is bármelyik évbeu l> havi előzetes 
felmondással  megszüntetheti, azonban vállal-
kozó nem mondhat fel. 

Pályázók kötelesek 170 koronát készpénz-
ben vag)- biztosítékul elfogadhntó  értékpapírok-
ban a kolozsvári posta és távírda igazgatósági 
pénztárnál letenni és a pénztári nyugtát aján-
latukhoz csatolni. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott, magyar 
nyelven szerkesztett és a pénztári nyugtával 
felszerelt  lepecsételt és u borítékon „ Aján-
lat szóval megjelölt pályázatok folyó  év május 
hó 28 napjának déli 12 órájáig a kolozsvári 
posta és távírda igazgatóság segédhivatalához 
nyújtandók be." 

- AB E. M. K. E. köréből. Az erdély 
részi m. közművelődési egyesillet egy havi életé-
ből a vármegyénkre vonatkozó részeket a követ-
kezőkben közöljük: Acsik-gyimes—rakotytyási 
E. M. K. E. iskola tanítója Máthé Lúszló állá-
sáról lemondván, helyére az elnökség Benedek 
Ágostont nevezte ki s f.  évi április—julius havi 
fizetése  fejében  részint saját kezéhez, részint 
Dájbukát Jakab válusztmáuyi pénztároshoz 200 
koronát kiutalványozott. — A esikszentimrei 
olvasókör és a gyergyó-ditróí polgári olvasókör 
értesíttettek, hogy ha künytáraikat K. M. K. K. 
népkönyvtárrá alakítják át, mind kettó számára 
egy teljes E. M. K. E. könyvtárt megszavaztak. 
— Az igazgató választmány már elóbb hozott 
határozat alapján a Paris Frigyes •Németor-
szági mezőgazdasági szövetkezetek" czimü 
munkából az E. M. K. K. népkönyvtárak és 
iskolai könyvtárak számára 150 példányt meg-
rendelt s ezek árában Párls Frigyes kir. ügyész 
kezéhez 150 koronát küldött. Agyergyói fiók-
kör részéről Simon «dám tanító, pénztáros tag-
dijak fejében  51 koronát küldött beaközponti iz, 

- Pályásatl hirdetmény. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter urnák f.  évi május 
hó 3-án 29045 szám alatt kelt rendelete alapján 
a párisi nemzetközi kiállítás tanul inány ozha-
tása czéljából ezennel pályázatot hirdet három 
törekvő iparo9 részére egyenként 400 (négy-
száz) és három ipari munkás részére egyen-
ként 300 (háromszáz) koronás állami utazási 
ösztündijra. 

Pályázhatnak oly Marostorda,—Csik,-
Udvarhely— és Háromszék megyei liatal iparos 

ni oá terek és illetve ipari munkások, kik a szó-
lt in levő kiállítást anyagi viszonyaiknál fogva 
önerejükön meg nem tekinthetnék, az oda le-
endő kiküldetésre azonban okmánvilag igazo-
landó kiváló szakismereteiknél fogva  alkalma-
sak és oly iparágat űznek, melynek fejleszté-
sére ily tanulmány nt befolyással  lehet, tehát 
első sorban a műipar körében dolgozó iparo-
sok és munkások. 

A nagyméltóságú kereskedelemiig)! in. 
kir. miniszter urlioz ezimzett folyamodványok, 
melyek mellé csatolandók lesznek a folyamodó 
erkölcsi- és illetőségi bizonyítványa, munka-
könyve. foglalkozását,  előképzettségét, esetle-
ges tanulmányait, nyelvismeretét, lakhelyét és 
vagyoni viszonyait igazoló okmányai, 'egkésóbb 
1900. évi május 28. déli 12 óráig a kamará-
hoz lesznek beadandók, annyival inkább, mert 
a később érkezettek ligyclemhe vétetni nem 
fognak. 

— ÉrÖe SBÜzek. Fririn. Irta Mareze! Pré-
vost. Fordította Gábor Ignácz. Marczel l'révost. 
a francsiiákiiak  e dédelgetett éa gyorsan viliig-
liiriivé vált iröja, meggyúló laiiuhizoiiyaiiicál adta 
ez uj, nagyazabáHii regény ó vei, hogy Ili rét, ked-
veltaégét nem csuk iliémái axeazácxiós vuhának 
kőszttiiheii. liimeui igazi, iiasy írói kvalitásoknak. 
A sxázud vége egyik leefonloaabb  innz&nliminnk.1 

a femiuia'ikus  türckvéaok problémáját tárgyalja 
benue, lárgyalja az igazi regényíró módjára, ki 
ligyel arru, luigy alakjai uc váljanak absztrakt 
eszméknek testetlen hordozóivá. Szüzeket rnjunl. 
kik miiwle:i erejüket és idejüket az aj tun dia-
dalára segítésére szentelik, du a uélkiil, hoicy 
megszűnnének mik lenni. K* épen oz a tragikumuk. 
Kz válik rájuk n ó z a szenvedések kiiipudliat-
lau forrásává,  liijtzé, mely óneti, eméa/.ii, de 
mégis tiaziitja, megvédi őket. Prida é« I.ca, a kél 
nővér, kik egészen egjgyéforrmk  a szeretetben 
kik életüket az essméiiek, a né teljos felszabadná-
eának szántak, a legnagyobb 1eig;i%niiak, a azero 
lemnek lesznek rabjaivá. Kgy férfiul  szelelnek. 
Fiida litokbaa, iiónmn, Len boldogan, megérive. 
De e boldogság röpke éa múló, a Len hogy meg-
érzi, hogy érvebneit érzéki láng hevíti át, meg-
borzad éa menekül, hogy csakis hivatásénak éljen. 
A munka láza emészti, sorviiazija, do igazi bol-
dogmigoi nem iiyujt neki. és mikor ax ifjú,  ki 
elél menekült, újra szemben áll véle éa boBzél 
ueki az igaz, egészsége* ftcereleinról,  már-már 
megtántorodik. Mik >r megtudja. Iiouy e férfin  ÍN 
vsak lóiliu. oly nn, mint aok máa, mert csak 
:zivél őrizte niig szamára és, hogy a pjünjiirt. 
melyet r.vki igér, ó maga már élvezte, egyszerre 
ujia folólTed  benne az apostol és örökre cllltu-
liija tnstgátol uz iniAdotiat. Örökre, inert ó is 
egyoldalúan fogja  fel  a házastársak szabadsá-
gát, inert nem iaineri el éa nem fogja  fel  a MŰ ós 
férti  leljoa egyenliiségél. Ks marad az, a ini a ué 
vére éa kornyezi-te : erős sziiz, ki kiizd magáért és 
ezernyi uóvéréért. Az imézeinek szenteli magát, 
mel>cl kiváló feminiata  hiílgyek nlapitotiak, bogy 
iguzi független,  szabad nőket ueveljcnuk bun ne. 
Kz iilupitúk és vezetők, éMikön, a nagytiidátiU éa 
ugy szol váu csak az esonébeu ólö I'irnitzel, meg-
annyi remekei a jellemzó tehetsógiiuk. A magá 
bau is érdekfus/iiő  fú  ortclekményt érdekesebbnél 
érdekesebb epizódok larkitjnk, melyek vihigot 
vetnek London élvlóro, nz ungol lu-veléai moz 
galntakru i* a inulloit olynn lî zia, vil-igos képét 
nyújtják az egéaz feminism  mô g i)o;n kcletkezé 
rtóiiok, mai úliú-íáa.ik, elteijmllaegénuk és p̂ ieho-
Ingiújuuuk, mint u milyent Kuininiiieinü ludoinú-
oyos kúayv. Ila még aiegumliijük. Iiocy Trévuai 
brilllána stilusánuk azép-ég.öi (iábor Ignácz uuey 
bravurrul tükrözteti vissza, és hogy a képes 
borítóku 3 kötetes regény árát mindössze 3 koro 
nára szabta meg az Aihcnnuuin, meg vagyuuk 
gydsddve, hogy a magyar közönség és ebuídorban 
a magyar uóküzöuség épen ugy meg fogja  sze 
rozni ezt a könyvet, mint a szenA honfitársai, 
a francziák. 

— A modern nemzetek. Európában 
való letelepedéséi Öl és âllsinalapiiâ*! kisérleteiiől 
sokszor és sokai irtak. Érdekes kor is ez. a 
népvándorlás kora, m kor Uóiuának romjaikban 
is baislmas épületei Hieginganak, s az niczAkun. 
melyeken nemrég a konzulok likto' ai hordozták 
arok előtt fxszkeseiket,  inost sötét ruhás szerzete-
sek topognak; a szobrok eltűnnek a terekről, s a 
katakombák földalatti  üregeiben egy uj szellemű 
(keresztyén) milvésxet kezdi bontogatni szárnyait, 
mely nem Herkuleseket éi Vénaszokat farag 
bószinü márványból, hanem vér tanuk nyiláivá le 
testét, szűz mar tir leányok szenvedéseit festegeti 
fakó  azin-kkel, omlatag falakra.  Lassanként fdliöi 
ez a szellem a föld  alól, a klasszikus romok 
köveiből aj keresztyéo templomok épüluek, s 
Rótos fölött  az égen, hol eddig Romuluá 12 
saskeselyúje csattogott barua szárnyakkal, most 
megjelenik sngárzó fény  bea a kereszt jele. 
A klasszikus Róma alól emánczipálták magukat 
a nemzetek,, de most újra előjönnek aialkodóib 

s akik legyőzték a világ sralkodőját, meghajol-
nak „ I -ten szolgáinak szolgája" előtt miat 
magát a pipa nevezte. Abol a pogány császár-
ság koronája szé'.tőrAtt, oda zarándokolnak nj 
koronákéit az árulkodók, s Róma börAI aj, 
nagy, eleven élet kordödik megint, más mint 
a régi, többszörös; keresztény és nemzeti, 
Letelepülnek, kifélének  a modern oemsetek; 
tw-fpjexődik  a kl*«azikn< ó-kor. megállapodnak 
azon nemzetek és oéplajok, melyek a középkor 
hosszas vajúdása, s burkolt, titkos fejlődése 
ulán mugke/dik as nj-kor életét* Ez átmeneti 
korszakról, az aj-kor előjátékáról ir Borovszky 
Sámu dr. a Nagy Képes Világtörténet 66 IIze-
télien, mely a népvándorlás történetével foglal-
kozik. A IS köteles nagy manka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyt-lemi tanár, a népvándor-
lásról szóló kötet szerzője dr. Borovszky Sama. 
Kgy-egy kötet ára diszes félbőrkötésben  16 ko-
otía ; füzetenként  is kapható 60 fillérjével.  Heg-

jelen minden bélen egy füzet.  Kapbató a kiadók-
nál (R v̂ai Testvérek, Irod. Int. Rt. Budapest, 
VIII. Üllöi-ut 18.) s minden bazsi könyvkeres-
kedés utján. 

S z e r l s e s s t ö i "CLz9a.otolE^ 
B. B. urnák. Öröm. A fir,i;l,fli  tla/got  *;irr>itni' 

•:í-  1-4/l/rniKril  rt k•iililú  hirixlullul  rHlifrgni,  itrlrflnt  fhhrS 
/<•!.-;<<  x;itft't«uiil;  itiiifx.  Kiljfik  >,iiL,k,tnrlm  IrudrurgiéjtU  Htm 
isijük " «;cr1 unu in Lötölkrtjill-,  o Milnitra  uliuiltttilnţi 
ort k'rritîntk-.  .1 klii>:irü  tiuifó  jrlrutrg  tim/rlrt  jtéftfiinf/1 
• m > ,u/>  il,'/ffi  í.  hilf'm  l-SMI,.' 

K. unuk Caik-SaentiDárton. A rmrí-rt  h» ír-
unk liMi  ini krx'thh  hozni fthjjul-,  híiihIhiii  AhsíhIÍh  bt-
•Iltjuk,  hom/  iuhlfiH  Mtnvtjak-  n a: ön jrlm toll4-
i'il  Hukr  I>ly  iliihi;/  k'itrluék",  n iui u knzflggrt  Unjfn/rnrn 
lőnri/itlliilll'. 

L. K. I. urnák Tölgyes. A kfiilfxe*  táírzót 
•nftiíi-iiiik-lnii  imn totáljuk,  ha nniitotiilhiin  lurij  mu. it;i-
nkn/jrk  iitfi/  -./y-ío-  hrkülihili.  A kiVilÖtt  r*iklckrt  « 
h't  "in- krr'if  iiijtik  közif  mijük.  A hrhrf  SiiUkü  hirr-
»t „umbli niihiiuiiki'ti  Kfirrnrii  r.„i,úk.  'CiUüzbt  ! 

A. árnak Ditró. //» rmikunifnii  f</><:,  h-*ut »:ou 'ziiiii/ok  uink a: M.  A. midi'ffliSjélirii  njg ifMitiKt  wbtilm-
tul  i'x  »k:ijok-*'knt  iHi-iflírzrlti-k,  ritţ/jf  imiţ/ţfit  ilhl  imiuilfil 
"i'/rriiik,  ii/iiziiu  iiiri/wlr,útik,  /»«//,*  ftfllriii/rfi^  iftlithiHtr 
Ilik.  I»'i1  •(•<•<  Úkit  nz ,/ilhiiiii"  fzim  ír  ni mi i'Hi'l  iip M-m 
'Hjnxitju  frl,  ruliiiuikr/i  II:  urm nzuti/iilhiil  ntriitnfyill,  hu 
; ii liniaţi  iifij  jiil niki-rHlt  w/iil-Kt  kiirrlú  Imnkrltru  /»><. 
<-'«/.  lloi/!/  ti zo ulm ii  ii z 'Irhitliiiiok  ««• KZHirt-iljciirk,  kSrjilk 
I hilu'iMikiit  nrrtry  frUwHh  iii, ukknr  11 rsilkrt  kőzíVjRk, 

nGaőme" Cslk-Saentm irton. .NVw> liiulukitú»-
*ul tiiMii  kîiiălhrtjiik.  Aildilj  lürt/riu. 

Laplultíjdoaos: 
OTÖROTJAKAB ÖRÖKÖSE. 

VERESS SÁNDOR dr, 
meuei M ini» 

orvoHi rendelője fogorvosi  niüternie 
nr/l i in Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Kz. 210/ÜIOO. I. [103| 3—3 

HIRDETMÉNY. 
Csikvánnegye törvényhatósági bizott-

ságának 1899. deczetnber 21én kelt 142GH 
számit határozalával a Csik-Szetttinártou 
és Csekefalva  községek róm katli. tem-
loma fedélszékének  (fa  és vassal kombi-
nált lViloncean ledélszék) lielyreállitását 
H400 korona összeg erejéig engedélyeste. 

A fentemlitett  munkálat foganatoai-
tásónak biztositá«a czéljából, az ÍOOO* 
évi junius hó 16-ik napjának d. e. 
9 Órájára a Caik-Szcntmárton község 
tulajdonát képező „olvasókör" helyiségé-
ben tartandó zárt ajánlati versenytárgya-
lás hirdettetik 

Versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó, az engedélyesett 
költség után számítandó 5*/#-nyi bánat-
pénzzel ellátóit zárt ajánlataikat, kitűzött 
nap d. e 9 órájáig a nevezeit hivatalhos 
annálinkább igyekezzenek beadni, mivel a 
későbbén érkezettek figyelembe  nem fog-
nak vétetni. 

A szóban forgó,  munkálatra vonat-
kozó műszaki művelet a Csik-Csekefalva 
községházánál, a rendes hivatalos órák-
bnn naponkint meglekinthetők. 

Oik-Ssentmártoii, Gsekefalva,  1900. 
április bó 23 áii. 
Boga Bálint, Gábosi Mihály, 

kOzrági bírók. 
Csiszór Károly, 

körjegyző. 
N E M H U L L 

Szenzácziót kelt a gyógyfUkivonatom,  .melyet évek 
hosssu során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen 

meggátolni a megkopaszodást 

A H A J , N I N C S T Ö I 3 R Ü I v O J ^ A Ö Z ; E M B E R 
^m^m A H ^ ^ Felfedeztem  és .százszoros péuzzel fizetek,  ha kétszeri 

^Bri ^ b ^ t o J ^ ^ m ^ ^ J L V ^SmS hnsználut utúo rögtön meg nem szllnik » h^hallia. 
1 üveg ára a kor. 40 fillér.  korpaképxődés és ininilennemll fejbőrbetsgúg. 

K a p h a t * n y é g y u r r l A r a k b a n éa B l n d r n a r a i B l l l a l - <s p i p p r p e z I b k - k r r r H b r d f i i b r a . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. 1191 

BnMyt fArmktár  éa vemérképviulőeég: 3 Ó T H I l l a t - óm p l p e x e c z U c l c rLag-ykereelEeaórLÓl, a y - a l a í o H é r r r á x - ^ A t é x . 
Vidéki  meffreiuMéneket  utánvéttel  iixonwtl  essköxől: 

Kgyedllli készítő és Bzéjjelkllldési raktAru. D o b é N á u d O r , uri, női és színházi roclriisz, Budapest, NefeleJts-ntOBB  27. 



Május  16. c s í k i l a p o k 20. szám. 

5HI —1890. i lí)H| a-a 
Hirdetmény. 

AlAHrott kir. lörvénysxéfe,  mini telekkönyvi 
halóság eiennel köihlrré lessi, hogy a Kozma 
Jósseí. Kon.ia Gergely. Knima Borbála éa Kozma 
•Juliánná helyssinelésl birtokosok nevén éllA caik 
jenöfalvi  8. ai. ţjk»MI. a 2790/IW>7, tlkvi s«Amu 
végés folytán  Ferenci József  és neje szili. Tro-
hán Jolán nevére ujonan nyitott, «le elveszett 
cftil-jeoéíalvi  1823. ss. fjkv  helyet! at exeitjesy-
sóköoyvet potlé caikjeoöfalvi  1823. sa. telek-
jegysékönyvi tervesetet a telekkönyvi iroda ss 
1880. XLVI. t.-csik l.gának a) pontja, illet Alee 
at 1B80. évi 1*058. J. M. asáltiu rendelet III. § 
ának 3 pontja értelmében as 5105/ tlkvi 
ssámu meghagyás folytán  elkésiiteife. 

Esen tervezetet a telekkönyvi hatéaác az 
idésett rendelet XIV. g s értelmében ccerncl köz-
hírré teszi. 

Egystersmind tói hívja mindazokat, kik ezen 
tervesetben foglalt  A. +. 1 rss. (703.. 7IUI) lirsrdm 
alatti fshásss  beltelekre az I8U7. évi julius hé 
17-ike éta ssersett tulajdon., záloc, avagy ha-
nzonbéri jognál fogva  a telekjegyzöknnyvbon vala-
mely helyesbítést, igszitást. kiegészítést, bi'jrgy-
sést. hozzájegyzést, vagy átjegyzést igényelhetni 
vélnek és illetőleg a kik ecen fekvöségre  elsőbb 
ségi és sálogjogokst már nyertek, végiil azon 
jogosultakat, a kik ezen tervezet ea-zeéllitésArs 
nézve bármely irányban kifogást  i-melni kiváu 
nak : miszerint ebbeli igényeikei ill.-i.'.log kifOpii-
solásaikat WOO. évi május hő 1 tői MlOO. évi 
junius hő 30-áig terjedő 00 napi liatiiridő alatt 
annál bizooyosabban jel ont sók be. riiintliocy az 
ezen határidő elteltéig bc nein jelentett igényeik 
figyelembe  vétetni uem fognak. 

Csik-Szereda, lDiKt. április hó 14-én. 
Gecző Béla, 

kir. trvszéki hirö. 

Szám. 1769—900. 
tkv. 

H i r d e t m é n y . 
Csik Karczfalva  község arányosított köz-

helyeit az általános helyszinelési állapot szerint 
löltűntetó Csik-Karczlalva község 340. nxáuiu 
és Csik-Uadaras község II. rész 233. számn 
tjkve birtokszahályozás V Ö veik élen ál a lakit • 
tátott s érzel egyidejűleg azokra ax ingatla-
nokra nézve, a melyekre az lH8ü : XXIX. ax 
I88U: XXXVIII, és a/t Ig'JI XVI l.-c/ikk.k 
a tényleges biiloko* lulajdoniogsnHk bej g\/é-
sét rendelik, a/. 1892. évi XXIX i.-r/ikVl'.-n 
szabályozod eljirás a tikvi bejeg\/.t'-sek h-lyes 
bitésével kapcsolatosan loganxiosiiutoii. 

P<z azzal a (öliiivással teletik kó/yé; 
I. hogy mindazok, kik ax I88G: XXIX. 

1.-CZ. 15. én 17. $ ai alapjiin — id»énve « 
§-oknak az 188»: XXXVIII, i.-cz. ű. és (i § .i!>an 
és sz 1891 ! XVI. t.-cz. Ifi.  § h> puntiúlian 
foglalt  !kiegészitéseil is — valamint a I^VJ: 
XXXVIII, l.-cx. 7. § a és az lö»l : XVI. i. c* 
1.0. § I») |K>ntja alapián eszközölt bejegyzés* k 
vagy az 1886: XXIX. t.-cz. 2> §a alapj.Mi 
történt töi lések érvénytelenségét kimutat hal j-k 
s e végből löiléni keresiiikel hit lióua|i ala'i. 
vagyis az 1900. évi november hó ÍV iiapjúiit 

bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyojtsák he, 
mert az ezen mwg nem hosszahliiiott törlési ke-
reset. annak a harmadik személynek, a ki jő-
hiszemftleg  időközben nyilvánkőnyvi jogot szi r-
tet t. Iiáirányára nem s/otgslhai. 

2 hogy minda/ok, a kik ax IS8G: XXIX. 
l-cx. 16. és 18. §-ainak esiiei'en — idi-éitv« 
az Qlóhhi § nak ax 1889: XXXVIII. 1.-c«. 6. 
és 6. § aihan foglalt  kiegésxiiéseit H H tényleg* s 
birtoklás tulajdonjogának bejsgjzésK ellenében 
elleniinondassal élni kívánnak, Írásbeli e.lleni-
momlá»ukal hal hónap alait, vagyis IUOO évi 
november hó 15 ig bezárólag a leiekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák be. meri <>z«n meg nem 
hi)S>'abl>illmtó záros határidő leielie utftn  e|'*-nt 
mui)'lás-ik töi-Ué figyelembe  vélt-Mii n-m ftig. 

3. hogy m nda/ok, a kik a lentebb meg 
nevrzelt Ijkvek álalakitása láigyál>Hi] lett intéz-
kedések állal, tiemkülönb n azok, a kik ax I. 
és pontban köi-tilul estieken kivíll sx IB!>2: 
XXIX. t. cx. szériáit eljárás és az ennek folya-
mán Iörlént bejegyzések á lai i líiUh nyelt uyii-
váiikönyvi jogaikat bármely irányban sértve 
vélik — ide értve azokat is. A k<k H lulsjiloli 
jog sr.ioyd». k hx IW9  : XXXVIII.  ex. H.  § h 
alapjáll löliénl tiejegyzéset sél elno s.iek t a r -
ják •«* lek ml el ben fölszólalá-ukal  lartalms/ö kéi-

iiy ükei I kvi hatóságii"/. IIHI hóna p alst I, 
vagyis I ÍLI 0. évi november hó ]FI-ig ÍM-
xárőhg riyo.tsăk be, mei t ezen meg nem 
||0"S/HIMI|IHIÓ záros halál nlö elinulla Ulán a/, 
átülakitaskiii'kö/.be|iill  IHVHS I>MV >•/.«• IHSIMÍI s/ár-
niaxó liáinii n«inti igényekéi jóhiszemű harmadik 
sxeiiii'lyk bányában többé nem érvényesíthetik, 

Hldit'll bejegyzések»-t pedigVsxk a lörvény 
rendes ut,án és cak az iilökö/.ben nyilvánkönyvi 
jogokai szerzett harmadik >zeniélyek jogainak 
sér« Inie nélkül tániadliat iák meg. 

EirjulUI tigyelme/.telnek axok a lelek, a 
kik a hihlesiiö bizoit>ágiiNk eredeti okiraiokat 
adlák ál, hogy a mennyibeu azokhoz egyszers-
mind egyszerű másolatokat, is csatollak, vagy 
iljemk'-i pótlólag Iwiyujanak ax emiriiekei a 
tkvi halóságnál'átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság. 
Csik-Siereda, 1900. mái c/. û  hó 23-án. 

[toll 3 Geczö Be la, 
írvs/.vki hirii. 

Sx 528 íioo i n n | i •_» 
kj. 

H i r d e t m é n / . 
Al/»lll"lt kii/.sf'jr  clöl)iin'i.-i;'ijí;i állill kü/.-

liinV- ti'-ti iik, Imoy (Jsik-MimUz» nt küz-»- « 
lu'iijiloiii'it k- jli /o n lim-sknr" l- le l>. lh-l« k 
il r:ijt:i l'-M) r|ii| I'l'-kkrl > o-yii t lol vó l«1 i 
juilill* lló 5 i'lt îi klixsiV |iiv;it;tl('s Ilá-
zánál luriuiidn nyilvi'niMs árv« ri'srn ;i l«-ur-
líilillet ii^i'iőiu'k c' lojr iiihniii. 

Kikiáltási ;ír -J400 koronn 
Arvi-N'si k-lh|cl« k w/. I-IOIJÍUMSÍÎ ,,;,| 

incglrkiliilu-lök. 
C>ik-MiiMU/enl 1 !Ml(>. miin-> )•-> l t'i>i. 
Kovács Béla, Silló Józsof, 

oooooooooooottooooottooooaooa 
1 ' . 'U ' lo l j i iU íi l i n z í t i i p . ' i r l . 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig j7i;j , * 

B - ü . r g ' e r ^ . l " b e r t , 
• • n w v á a á r l i r l } I KurTAitl^J^lx-ii 

olyan sör készül, mely bátran vetekedhetek a kőbá-
nyaival avagy bármely más külföldi  gyártmánynyal. 

Kérjük annál fogva  a nagyérdemű közönséget 
a székely ipart p á r t o l n i és a vendéglőben csakis 

g t f  Maros vásárhelyi sört követelni " M 

kiilÖDlegcsóg. Élki'/.i'Mirl solia»»' liiíni.vow.ck. különlegeuóg. 

A tmiirta uztsiilisiiU is ipari Kullim» a lejiünbti tremael kiiinltl[i. 
^ Helyik a legegészségesebb a. legolcsóbb és a logizlc- ^ 
- cesobb fűszer  mindennemű húsételekhez -

^ . z á i t a l á n e s a n e l i s m e r t 

E R D É L Y I M U S T O S M U S T Á R ! 
vilásos stiuü, fusseits.  kiiQno \ú bami. lőszer oélkfil  edes, ern 

1 íiv«-K á 2HI Slănini Ml lillér. 1 íiV«-ÍÍ á ->lM» gruniin UO liller. 
1 ÍH-Í'K A avi ÍTIIOOIII | koron;». 1 Hv.-g II Xi»i grxoiio I koroiwi. 
I kilo iív«*i? nrlkiil ^ k->ron:i 1 kilo <íwí; in-lköl 2 koromi. 

di87$.?sr. kii;ijt:il íivejfkfcc-n.  HarycSt rr.errcndsléa asetére kE!3n2e 
:'irkeive^rnóay. H'iv'J.? száraz helyen tartandii 

Kaphatók Csík-Szeredsbnn N;n;v- Cvoh.. < -•- •<riU/.<<rk<-r»>s!»<-ilésébi>n. Nagy-
Ssebenbeo: Tie-hs l.nj.w, Kl. in M. .la.i.w, „t'om-onliii- ki'ii-skcJi-liui rúsxvéovtAr-
SÍINÍI-. tiiinl. r tiuv/iúv. .1. I-Vn i,, /. l{, issml.. .rri J. A., lloinui Fr„ Biltes 
Júnov. Sinionis M. c.. ll;,!!,,.;,,,,, (ivul;.. Iiin.l.-i t-V.. MöbUt-iT-n Itmlolf.  Bukurestben: 
l!i»-i/ 11. Bessterczén: Ni-n-T .1. Bcreihalombnn: S;ilz. r Mili;ilv, v̂f'̂ ys/.crtHros. 
Gyöngyösön: l\i>/in;'i>i .liinô  ii:>i. Gyergyó-Tölgyeaen: (ior<>t; A .lavorsns/ky. 
Braa^óban mioden csemege ós elokolobb füsserücletben.  Medgyesen: ifj.  llu-
i<-<»:li .lúiios i's Srluiiiii.rl Maiixn. SzHSKseboaeii: (írós/ Kr. .Ii'iuos. Segosvártt: 
T. ut<. l. 11. .1. ós i.l, Mkm-IImm-1,.1 .1. |s. Bécsben: Hr.-iu-nst. in .1. 
KülöDőeen kaphatók minden csemege ós előkelőbb fiiseerkereskedésekben. 

Első erdélyi mustárgyár 

I I M I H M S W H S S I S M M t 
Koibaszlio/. cs íüatöit étclnemühüz pikánsabb ] 

ós (lnomnbb mint a torma. 
i l M I I W I M f  S t W I S S S » 

Krdélyr. 
külöotegesaeg. 

Most jvli'iit meii: 
A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 

i ::s 
MAGYARÁZATA. 
l XXXIII. Tul.'V I.XM XIKK. 

II:TV 

Lr. PERJ&53Y MIHÁLY, 

Kii|>ltiiió Oyörgyjakub Márton utóda, k<">i 
k.-.l.̂ .-lM'U t 'sik-i/.i'l '••lill'JIII, l-^yit-v köl.-t ;i 

jMJM  Jm^áB 
^ Most jelent ineg: 
• A németországi 

S mezőgazdasági szövetkezetek 
Ű 

^ irta Parin FrhjucH. c.-ik-szei'edai kir. 
v ii^ycs/. ú.-J k:i|)liató Györgyjakab Már-
• ton utóda kÜiiyvkor<-.skt>íl•  ;sél»en Csik-
^ Szoredaban Ára 1 koromt  20 fillér, 
9 postán kiildve ÍO  fillért 

i 

r I>  <it nittf  pnrr, r 
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% l e g j o b b Mvoliilubh 

TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Orsiag erdelyi részeiben egysdü Ii vase?dlirénygyárban késiültek. 
'l'ovaliliá vasszekrenyek. kö/si'Oi*k. ii-m|ilonuik ós anyaki>n,vvvrxctiík s/ámár» 

ívs/li'lti/eti-siv niimloiilVI.' (ia^vsáültau v.álliUainak cs raktacon tartatnak. 

|-j>:i| in li» 
Teljes tisztelettel 

MOESZ GUSZTÁV, vasszetráj oáros 
('silivăMiii'iivr v<-»-rnx.riuikn-g<' Györnyjakab Márton utódaiul, Csik-SieredáliaD. ^ 

••XXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXOlOIOIOIOtee 

r i G - Y B L Í E L T O ! 
•Mivel m á s v á l l a l a t f o l y t á n  i izU-lcnimt-l I c l h a f í v n i  s z á i n h - k o z u n i . n<> v mál i i l l i i ^ v a iiau,.v l a k l á i n i n o n lóvíí 

c£< :szt ' i i i | j a t a v a s z i é s n y á r i i d ó n v r e s z c i n r l v c s c n v á l a s / . i o i i á r u c / . i k k c i i n o i t e t e m e s e n l e s z á l i t o t t a m 
c :s c z l c l j u l i u s h a v á i g k i á r u l n i s z á n d é k o z ó m , IHliivom it-liál a i i a j i v i ' - n l cnu i v á r o s i t : s v i d é k i kií/.öiist1»-
l i g y t - l i n é h l i o g y s / . i i k s ^ l c l c i l j u t á n y o s á n c / a l k a l m n i n a l I t c s / c i v / l i c l i . 

• V A b ú t o r ü z l e t h e z t a r t o z ó c z i k k e k e t v é t e l á r o n a l u l i s k i á r u s í t o m . 

M é l y l i s z i f l f i l t ' l 

BÂRGSAY K., női és férfi  divat-üzlete, Csik-Szeredán. 
Nyomatott Csilí-Sieredátuia, a lapkiadó Oyorgjjnkali Márton utód», líönyvnyomdiijál/aii I'JOU. 




