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Székely iparkiállitás Maros-
Vásárhelyen. 

A székelységről, mióta megxzünt a 
magyar haza határvédő katonája lenni, 
azóta elfeledkezett  hazája, melyet ővazáza-
duk óin saját tente Vei védett azon az ol-
dalon, a mely leggyakrabban volt táma-
dásnak kitéve. A maroknyi székelység 
védte e lia/.át a külel lenségek ellen, de 
gyakran kellett hullusea vérét a haza ha-
tárain talül élo ellenségeinkkel egemben 
H. Jött később az az idő, midőn a kardot 
hüvelyébe viasza kellelt dugni, mivel kül-
el lenségek már nem háborgatlak, a ekkor 
a haza, midőn a legvitézebb katona ke-
zéből kivette A rettegett kardot, elleledelt 
abba az izmos kézbe oly modern fegy-
ver» ket adni, melyek néiklll a nagy világ 
versenyében meg t.ent állhattak. D«t a 
székely, mint a nemzet hll lia, nőm kért 
a/, édes anyától, mivel látta, hogy mind-
nyájunk édes anyja, a magyar haza elő-
ször hálátlan gyermekeit akarja megnyílj 
tat ni s igyekszik minden tőle telhet* jók-
kal elhalmozni, a gondolta, hogy édes 
gyermekeiről seui fog  megfeledkezni. 

Az idő mindinkább haladt, évtizedek 
teltek el, s még mindig nem ért rá a 
magyar hasa, hogy a hU azékelységet 
megerősítse az ipar, fóldiuiveléa  éa keres-
kedelem azon eszközeivel, melyekkel oly 
bőven ellátta a folyton  elégedetlenkedő 
testvéreit. Már-már azt hitték, hogy léte-
zésükről is megfeledkeztek  s nekünk lát-
nunk kellett, bogy véreink olt a keleti 
Kárpátok tövében naponta fogynak,  sze-
gényednek, s utolsó kétségbeesésükben itt 
hagyják azt az édes szülőföldel,  melyért 
őseik oly pazaron ontották saját és ellen-
ségük vérét. Feljajdultunk gyakran akik 
látluk a nagy veszedelmet közvetlen kö-
zelről és meg-megújuló vészkiáltásainkra 
ugy tetszik, mintha megmozdultak volna 
az illetékesek, hogy végre valahára tegye-
nek valamint a székelységért. 

A székelység iránt megnyilal kozó 
érdeklődésnek első jelét akkor láttuk, 
mikor elhatároztatott a székely körvasút 

kiépítése. A niegfogyott,  de még remény 
kedŐ székelység fellólekzettsazthitte,  hogy 
ez csak első lánczszenie az ő megmen-
tését czélzó munkálatoknak. EH mire ébredi 
a reménykedő székelység ? arra, hogy a 
megígért körvasúiból is cnak egy kin szár 
nyat kaphatott meg, egy hosszú éviized 
alatt. Maradt niiiid'ii a régiben, mert 
az a sepsiszentgyörgyi H /ÜVŐ és dohány-
gyár * két ipariskola csak es« ppek a szűk-
ség tengerében. 

A ne 11 izet kö/elmult évek 1 un újból 
egy hatalmas védő munkálatba kezdeti 
az éaznkkeleli határszélen s a/, érdeklődés, 
a ügyelem újból elterelődött a székely-
földről.  Ez idő tájban foglalja  el bérezés 
hazánk egyik hü fia,  Hegedi)* Sándor a 
kereskedelmi miniszlrii széket. Keblünkbe 
remény költözött, M n székely érdekek 
védelmezője és hivatott munká* Icaiülele 
11 azékely kamara, azonnal megragadta 
az alkuimat, hogy felhívja  a miniszter 
ligyelmét a székelység kétségbeejtő hely-
zetére H, azon kére* kíséretiben, hogy 
látogassa meg a Székelyföldet  és kö/.votleii 
szemlélet utján szerezzen nieggvŐ/ödési 
a székelység veszedelmes helyzetéről. Hadd 
lássa aajât szemeivel, miszerint e Itfldet 
tömören lakják még székelyek, de alig 
van már család, a melyiknek egyik-má-
Mik tagja ki ne szorult volna e földről 
idegenbe, ntivel a föld  csak korlátolt szánt-
ban tudja a lakóaságot eltartani földuti-
velés utján. Lássa a miniszter saját sze-
meivel, hogy vannak közöttünk nagy szám-
mal, akik egyszerű eszközökkel figyelemre 
méltó ipart tudtak létesíteni, amely azon-
ban a szomszéd városban sem hódiihat 
magának piaezot, s a mely támogatás 
nélkül jövőben nem fejlődhetik.  Lássa a mi 
niszter, hogy van nekUnk vasunk, rézünk, 
s még nincs se vas, se réz iparunk. A 
természet megáldott sok jóval, de ez nekUnk 
értéktelen, mert nem vagyunk képesek 
támogatás nélkül megközelíteni, feldolgozni 
és értékesíteni azokat. Ezek s ezekhez 
hasonló bajaink átérzése vezette a székely 
kamarát arra, hogy a miniszternek láto-
gatását kérje. A miniszter nem is zárkózott 
el a kamara kérése elől. látogatását meg-

igerte a a jövő hó végére kilátásba is 
helyezte azt. Â dolgok igy állván, már 
most csak rajtunk áll, hogy itt a minisz-
ter mindent megláthasson, a mi nekilnk 
nehéz seblluk, s aztán megállapil va n 
diagnózist, mint lelkiismeretes orvoshoz 
illik, a gyógyítást is megkezdhesse. 

A székely liamara ismeri legjobban 
bajainkat H azt szerein"', hogy e minis/. 
Ieri 'álng;itnsliól gyakorlali haszna is le-
gyen a/, árva «Székely'földünknek,  mely oly 
I irkán részeslil még abban a H z c r c i i e s c h e n 

is, hogy niiiiisztcickcl láthasson. K óiéiból 
vette tervbe, egyesülve a S/.ékely löldi Ipar-
muzeummal. egy székely földi  iparkiállitás 
rendezését Marosvásárhelyen, a/. Iparmii-
zeumban ; melyen bemiitatlinlnók minde-
II (11>kert amit a nagyipar, kézműipar és 
háziipar terén bírunk. Hadd lássa a jó-
íntluhilii minis/tor egy Ült a/.i, a mink van, 
hadd lássa továbbá a/.t is, Inigy mire van 
IIIszükségünk ; mit imlnánk me^lelelü 
támogatás mellett még létesíteni, amivel 
közgazdasági bajainkat legalább részben 
orvnsolhatnók. Ily c/.élból kereste meg az 
alakult íviidező bizultság a négy székely 
vármegye főispánjait,  iparfejlesztő  bizott-
ságait, ipart estdleteit. ipariársulatait és 
egyes nevesebb iparosait, hogy hassanak 
közre, miszerint a lent kiiüzölt ezólt a 
Székelyföld  érdekében minél jobban el-
érhesse. 

Ne legyenek székely iparosaink ex 
alkalommal közönyösök, ne szalnszszuk el 
ezen jó alkalmat, mert l a igy sem tudjuk 
orvosolhatni közgazdasági bajainkat, újból 
elfognak  minket felejteni  s mi újból sir-
ha'unk, panaszkodhat 11 ik egymás közt, 
akár az országos sajtóban is iiyomorusá-
gaink fölött,  rajiunk senki sem Ing segí-
teni, magunkra pedig továbbra is tehetet-
lenek leszünk. 

Tegyen meg minden lehetőt, minden 
egyes székely a kiállítás sikere érdekében. 
Legyünk azon, hogy azon képviselve le-
gyen mindenféle  iparunk, bármily töké-
letes avagy tökéletlen, mert csak igy al-
kothat a kormány képviselője hü fogalmat 
a mi képességeikről s c-ntk ugy gyŐ/.liet-

jilk meg arról, hogy a székelyben \an 
érzék az ipar iránt s egy kis fejlesztéssel, 
egy kis hathalÓH támogatással a mi vi-
dékeink alakulhatnának át a legértékesebb 
ipartelepekké. Legyünk rajta és kézzel-
foghatódig  bizonyítsuk be, némely hon-
mentőitek, a ki a azékelylöldet esak át-
utazásból ismerte meg azon nagy hangú 
állításának valótlanságát, hogy a székely 
nem való iparosnak, hanem kizárólag csak 
löMini velőnek. Győzz tik meg a minisztert 
arról, hogy az itt hozandó áldozat nem 
c«nk székelyérdek, hanem egyúttal magvar 
nemzeti szükséglet is, mert ha a székely-
ség iparos néppé lesz, annak nemzeti 
horderejét az egész magyar haza megfogja 
érezni. 

Kit hiszem és megyőződésem, hogy 
székely testvéreimnek nem kell hosszasan 
magyaráznom a teendő lépés rendkivüli 
fontosságát,  loivel mindenki átláthatja, 
hogy régen nem volt ily alkalmunk ba-
jainkat. leplezetlenül feltárhatni  a kormány 
előli, a mely még segíthet rajtunk. Sitii-
vel azt is láthatjuk, hogy n kormányban 
meg is van a jóindulat irányunkban, ne 
miilaszs/.uk el az alkalmat, ragadjuk uieg, 
tegyünk meg minden tőlünk telhetőt 
ügyünk érdekében. 

Az idő rüvid, alig hat hót áll ren-
delkezésünkre az előkészületre, azért min-
den székely, aki szivén viseli nemzete 
sorsát, fogjon  munkához s vegye ki részét 
a nagy horderejű nemzeti munkából! 

13a i n hús Endre. 

- - A községi jegyzők minősítése. A 
l'olit. Krt. kiizlése szerint az ország különböző 
vidékein tiz közigazgatási kurzust fognak  fel-
állítani. a melyeken a jelenlegi községi jegy-
zők közül bárki résztvehet. A székesfővárosban 
létesítendő tanfolyam  l'est, Ksztergom, Nógrád, 
l-'ehér és Hevesmegyék területére fog  kiter-
jedni. Azok a községi és körjegyzők, kik az 
ilyen tan folyamon  bizonyítványt nyertek elő-
lépte tlie tők a rendezendő közigazgatás bármely 
fokára.  K szerint a jegyzőitől, ha tehetségei 
erre érdemesítik, lehet szolgabíró, megyei 
jegyző stb. Azok a kik még most uincsettek 
közigazgatási szolgálatban csak középiskolai 
érettségi bizonyítvány alapján vétetnek fel  a 
tanfolyamra. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Rózsalevelek. 

A húgom egy csokor virágot szedett a 
kertben, bokrétába kötötte és azzal indított 
útnak. A vasúti kocsiban, a falunkból  távozó 
fürdővendégek  között volt egy vörös hajú, fe-
kete szemű, figyelmes  arczu, csinos kis leányka, 
ki a többiektől egészen különválva nézegetett 
ki az ablakon. Valami ösztökélt, hogy üljek 
mögéje. Visszafordult  és érdeklődve nézte vi-
rágaimat. Gondolkozás nélkül ajánlottam föl 
neki a csokrot. Elfogadta,  megdicsérte s kí-
váncsi volt tudni, hogy kitől kaptam. 

Azután hamarosan beleszövődtünk egy na-
gyon érdekes párbeszédbe, melynek részemről 
az volt iránya, bogy teljes elragadtatásomat 
fejezzem  ki a vörös hajúnak fekete  szemei 
iránt. Megtörtént. Vártam a választ. 0 súgta: 
„Mészáros Ilonka vagyok, levélczim: Budapest, 
Teréz-körút 11., I. emelet'. Ekkor már közel 
jártunk Brassóhoz s én éreztem, hogy a piros 
ajak bolondiL .Nevem Zágoni Tihamér* fül-
lentem, de nyomban éreztem a lelkifurdalás 
súlyát is e miatt Ilonka asonban, mihelyt a 
vonat megállott s tekintete a helybeli garnízíon-
nak a perronoo tündöklő .snţjdig" egyenruháin 
megakadt, könnyedén ssoritott keset velem, 
miből én csöppet sem érestem, hogy neki a 
megválás fájna. 

E három különböző benyomás megszűnt, 
a mint az éu vereshaju, róka lelkU útitársam 
a pesti gyorsvonatra fölszállt.  Kkkor már nem 
bántam az álnév használását. Midőn pedig a 
koceiablakban virágaimat furfangos  mosolylyal 
dédelgette, szerettem volna megsiratni húgom 
kedves, elárult ajándékát. 

Besoroztak s hazamentem búcsúzni. Az 
otthon töltött utolsó nap délutánján ismerked-
tem meg vele. Kivel? Egy szőke kis leányká-
val, ki egyszerűen olyan szép volt, hogy fél 
nap alatt bele lehetett szeretni s ki szépsége 
mellett annyira szerette húgomat, hogy mídón 
egy eltévedt testvércsók az ó arczát érte, nem 
haragudott meg. Nem, sót oly ártatlanul adta 
vissza, mintha bátyja, vagy leglonnebb játszó-
társa lettem volna. Hugocskámuak sem volt 
soha nálánál édesebb barátju. 

Szomorú utainban ennek a két lányká-
nak képe kísért. Ha a szokottnál nehezebb 
volt a puska és a czakumpakk, azt az utánuk 
küldött sóhaj okozta, ha pedig jól esett a ke-
serű kenyér, az egy-egy* gyermekvouások irta 
vigasztaló levélnek volt betudható. 

Mult as idő s kitavaszodott. A veszen-
dőbe ment remény felujult.  Kgy pihenésre 
szánt napon elbujdokáitara az Alpok zord szik-
láinak fenyvesekkel  benőtt oáziesserü rejteké-
hes. Kis falucska  husódott meg ott, csupasz kő-
templomával, Jámbor olasz lakásaival. A jól 

eső benyomás kedves emlékeimet idézte löl. 
A mint bolygók, a merengésből az ujnlö fii  von 
játszadozó gyermekcsoport zajongása ébreszt 
föl.  Négy-üt apróság kergetőzött, köztük egy 
nagyobbacska lány. szakasztott olyan, mint a 
búgom: areza rózsás, kövér, haja sötét, szeme 
barna. Megszólítottam — magyarul. Nem sza-
ladt el a vadonban felnőtt  teremtés. Vissza-
felelt  tus ó nyelvén, mondván, hogy nem ért 
engem. Kkkor olaszul kérdeztem nevét. — .Vir-
ginia*. — „Nekem épen olyan testvérem van, 
mint maga, Juliskának hívják". 

„Gíulietta, (fíulietta",  mondogatá ör-
vend vé s közelebb jött, bár kissé félt  a va-
dász mundurtól. 

.«Signore (a káplár mindenütt „ur" széles 
e világon) ugy-e messzünnen való?" 

A részvétet keltettem föl  benne, midőn 
kezemmel is jeleztem, hogy messzünnen, na-
gyon messzünnen való vagyok. 

0 hozta közelebb a hazámat. Már nem 
éreztem magatu oly távol azoktól, kiket sze-
rettem. Kézui fogtuk  egymást s ugy mentünk 
a kert belsejébe. Szivünk dobogása elárulta, 
hogy bár szülőföldünk  és anyanyelvünk nem 
egy, még sem vagynnk mi egymáshoz idegenek. 

Ettől kezdve minden héten volt egy bol-
dog félnapom.  0 megszűnt engem urnák czi-
raezui a nekem karisszimám lett. 

Ismét eljött az ősz, busao fújdogált  a 
szél s szokás szerint hullottak a hervadt fale-

velek. Kngcrn nem hántott már a természet 
szomorúsága. Kelszabad 11 llam egy keserves esz-
tendő terhének nyomása alól. Kiszakadt a rab-
láncz. mely tizenkét hónapig kötött idegen 
földhöz.  Hazajöttem és boldogság vett körül 
újra. Csak midőn a mezőre meutem ki 8 egye-
dül sétáltam a tarlón, jutott eszembe az élet-
ben hagyott búzavirágok nyomán egy elveszi-
tett, viruló rózsa. 

Kgy ilyen bolyongás alkalmával pálya-
társra bukkantam, kékruhás leányka szedett 
őszi kikericset. A rögös szántóföldön  nehezen 
ment ez, hogyne segítettem volna neki? Ki-
mond á, hogy nem rég került e vidékre. Kiút 
laknak a Szépmezó közepén, hol az állomás 
az egyetlen épület (ó a vasúti főnök  lánya). 

Kgy hétig gyűjtöttünk őszi virágokat azon 
a tájon, mely oly gazdag szépségben s emlé-
kekben H melyen a gondolat is képes mulat-
tatni az embert, annál inkább olyan érzés, 
minőt egy mosolygó leányka kozelléte ébreszt 
föl.  Tavaszszá varázsolja az a telet inagát. 

Folytatnám, de jón az én naiv kertészem, 
ki minden ismeretlen, idegen növényt gyom-
nak vél s ártatlan buzgalmával tiltakozik min-
den ilyen telepítés ellen s még a hasonló gon-
dolatot is elfojtju  — csókjával. Házas ember 
vagyok. 

L. K.  István. 
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= A második flléanak  esküdtjei. 
Ai esküdtek kisorsoláaát a második iUésssakra s 
kir. törvényszéknek f.  hó 14-én tartott illésében 
ejtették meg. Ai Ölésben Perjéssy Mihály törv.-
sséki elnök elnökölt, bírák voltak: Jerasák János 
és Dósa Kálmán törvazéki birák, a kir. ügyész-
séget Bayler Kálmán és ss ügyvédi kamarát Nagy 
Sándor képviselték. A kisorsolás a törvény és ax 
előirt formaságok  sslgoro uem elótt tartásával 
megtörténvén, a második ülésszakra a kővetkező 
esküdtek kerültek ki ss nrnából: 

Rendes tagok: Sárosi Gergely birtokos Ma 
défalva,  Oössy Árpád gyógysseréas Cslk-Szereds, 
Busás József  korcsmáros Csiesó, Veress Zsigmond 
kántor Bsláobánya Zaksriás Péter birtokos Csik-
Ssépvis, Petres Andris tanár Csik-Souilyó, Albert 
Beláss kereskedő Csik Bzereda, Fejér Jsksb ke-
reskedő Gaik-Ssépvls, Ágoston Ágoston birtokos 
Oyergyó-Csomafalva.  Köllö János fürdőigazgató 
Borszék, Dr. Pilep Sándor orvos Csik-Szereda. 
Uáiton Perencs ny. járásbiró Csik-Szentinár ion, 
Rlstner Ödön tanár Ceik-Somlyó, Madár Imre ny. 
vármegyei főjegyző  Ceik-Bomlyó, Hsyden Hugó 
Unár Csik-8omlyó, Cziffira  Mihály kereskedő Gy.-
Ssentmiklós, Sándor Gergely földbirtokos  Csik-
Szeotimre, ifj.  Molnár József  Qgyvéd Cs.-Szereds. 
Salamon Alajos nyug. adópénstári ellenőr Csik' 
Somlyó, Pototski Kristóf  magánzó Csik-Szereda, 
dr. Kolonioa Dénes orvos Csik-Somlyó, Szántó 
Ábrahám korcsmáros Csik-Kozmás, Puskás Sámuel 
keresk. Gy.-Remete, Koocs Tamás szabó Cs-Caicsó, 
Karda Mihály birtokos Csik-Szeoidomokoe, Szabó 
Miklós kereskedő Csik-Szereda. Zakariás Jakab 
kereskedő Csik-Szépviz, Lakatos Mihály tanár 
Csik-Sseveda, Márton Igoács gazdataoácsos Csik 
Ssereds, Zakariás Kiistóf  (Kristófé)  kereskedő 
Csik-Szépviz. Helyettesek: Káinoki János keres 
kedó Csik Somlyó. László Józsof  Iskatos Csík-
szereda. Kovács József  földmives  Csik Szereda. 
i(]. Imre Jóssef  földmives  Cslk-Várilotfalva,  ifj, 
Uajoód János Iskatos Csik-Szercda, György Pe 
reocz asztalos Csik-Taplocza, Gál Perencz föld-
mi vea Csik-Zsögöd, Bsrcsay Dénes korcsmáros 
Csik-Szereda, Uál Antal földmives  Csik-Taploczs, 
Gecző Jáoos földmives  Csik-Taploczs. 

P á r i s i l e v é l . 
<S«Jal ladfeliAakrtl). 

Pária, 1900. május 9. 
A kiállítás belépő jegyeinek ám napról-

nupro emelkedik, mig tus első napon 50—55 
centimért is árulgatták a kameltók, mn már 
80— 8ő centimért lehet csak kapni, áruk foly-
tonosan ingadozik a párisi tőzsde árfolyama 
szerint. A franezia  kormány ugyanis millió 
jegyet bocsájtott ki s minden husz darabhoz 
egy kiállítási bon van csatolva. A kiállítási 
l>on tőzsdeipar lett 9 a belépőjegyek a tőzsde 
árfolyama  szerint hol emelkednek, hol esnek. 
Nemcsak az összes Üzletek spekulálnak most 
ezekkel a papírokkal, hanem nz egész kiállítás 
környéke, sót a botilevanlok is tele vannak 
fiatal  iiörzianerekkel, akik tele torokkal kínál-
gatják a belépőjegyeket, a husz jegy után járó 
hont persze megtartják maguknak, amely sors-
jegy. tehát esetleg főnyereményt  is lehet vele 
csinálni. A télen 30 centimért is lehetett 
kiállítási jegyet vásárolni, aki akkor egy cso-
mót összevett, az most szép haszonnal dolgo-
zik. De azért ne tessék azt hinni, hogy az ol-
csón megszerzett jegyeken most igyekszenek 
raiml tul adni a boldog tulajdonosok ötven 
centimet nyerve, dehogy is, türelmesen vára-
koznak mindaddig, mig a kiállítási jegyek árit, 
ugy julius, augusztusban, egy frankon  fog  ál-
lani. Különben a kiállítás pénztáraiban most is 
egy frankért  adják ki a belépőjegyeket, mon-
danom sem kell. hogy nincs valami nagy to 
loogás ott, ki ki még az utczán, vagy vala 
melyik Üzletben megszerzi 80—85 centimén 
a jegyét, csak a mindég és mindenben gya-
nakvó és óvatos idegenek fordulnak  a pénztár 
ablakaihoz. A jegyek emelkedését és esését a 
kereslet nagysága irányítja, a mely lépést tart 
a kiállítási munkálatok előre haladásával, vagy 
késedelmével, hatással vun reá a szép, vagy 
a rosz idő is. 

A látogatók száma napról-napra növeke-
dik. mig a megnyitás után naponkint átlag 
100,000 embert tett ki a világkiállítás fizető-
közönsége, (tengernyi szabadjegyes van) teg-
nap már 200,000 folQJ  volt a számuk. Az 
188D-iki világkiállítás első napján 111,295, 
most 118,030 látogató volt kimutatva, de ha 
tekintetbe vesszük a mostani kiállítás nagy 
késedelmét ez a szára kielégítő az 1889-ikihez 
mérten, amikor csak jelentéktelen volt a ké-
sedelem. 

Különösen a mull hét óta nagy haladást 
tettek a kiállítás munkásai, a pavillonokat egy-
másután megnyitogatják, átlag minden napra 
esik egy uj kapunyitás. Igy többek között a 
Szajna parti önálló pavülonuukat is megnyi-
tották a mult héten hivatalosan. Hivatalosan, 
mert a közönséget még toiodég nem engedik 
be e szép épületünkbe, tovább folytatják  benne 
az elrendelés munkálatalt, pedig most sokkal 
nagyobb figyelembe  részesülne, amikor a többi 
nemzetek paviIlonjainak kapui még többnyire 
zárva vannak. 

A mult héten jelent meg a magyar kor-
mány biztoság által kiadott katalógus, amely 
a párisi világkiállítás magyar o&atályának min-
den csoportját leirólag magiban foglalja.  E 
katalógus azért is érdekes, mert Jókai Mór 
Irt hozzá előszót. Kifejezte  benne elismerését 
a nagy és hatalmas franezia  nemzetnek, meg-

köszöni, hogy Magyarországot is meghívtak a 
nemzetek nemes versenyére. Értékes továbbá 
ez a könyv azért is, mert a száraz katalógus 
mellet leírást közöl Magyarország geográfiái 
helyzetéről, politikai igazgatásáról stb, mi az 
idegent behatóan tájékoztathatja országunk 
belső viszonyairól. 

Az osztrák és a bosnyák pavi Ilonok, a 
melyek egymás mellett állanak, szintén meg-
nyillottak már. A bosnyák épület meglehetős 
szerény kis alkotás s tuinyomólag a szőnyeg-
ipar van képviselve benne, de a kiállítás kí-
váncsi közönsége eziránt is nagyon érdeklődik. 
Az osztrák palotáról nem szólok sem elisme-
rőleg. sem gáncsolólag, mert félek,  hogy azzal 
fognak  Önök megvádolni, hogy sovenizmusra 
épitem ítéletemet s az igazság rovására csak 
azért kicsinyítem, hogy magunkat emeljük. 
Azonban mégis hivatkozom a franezia  sajtóra, 
a mely linóm malicziával emelte ki a magyar 
pavilion nemes stijjét és impozáns voltát az 
osztrák pavilion igénytelen, tul szerény;'Önálló 
épületével szemben. Igy a .Petit Journal", (A 
mely naponkint másfél  milliónyi példányban 
jelen meg) következőleg nyilatkozik: .Tutijuk 
hogy Magyarország politikailag erősebb Ausz-
triánál, de amit a magyarok a kiállításon pro-
dukáltak arra enged következtetni, hogy elte-
kintve a földműveléstől,  a mely csoport az 
ös?zes államokéval vetekedik, itz ipar, keres-
kedelem, sót a művészetben is erósebbek" 

Az idegen nemzetek küziil az orosz ál-
dozott a legtöbbet Önálló pavillonjára. K pa-
lota a Trocaderon áll, hatalmas méretei U 
meglepik nz embert. Egy általában Oroszország 
minden egyes kiállítási csoportjában feltűnik, 
ha nem is viszi el mindegyikkel a pálmát, de 
meglátszik rajtok az a nagy igyekezet, hogy 
szövetséges államuk világkiálita '̂in lehetőleg 
légim pozánsabbsui óhajtottak ré&ilvenni. Kzért 
részesül Uruszov berezeg, orosz nagy követés 
TeniUev berezeg, Oroszország fő  kormánybiz-
tosa az Klysée-pulotábnu oly nagy figyelemben 
és tiszteletben, mint egy idegen nemzet kép 
viselője sem Párisbiui. 

Az orosz pavillonban van elhelyezve a 
cár atyuska legujubb „szerelmes levélkéje", a 
melyet a francziáknak  küldött, Franczinország 
drága kövekből kirakott térképe. Kz a szép 
ajándék másfél  millió rubelébe került a cár-
nak, nagysága egy négyzet méter, az egyes 
városokat a legkiilünbfélébb  drágít kövek jel-
zik s így az egész térkép pompásan ragyog, 
l'áris helyét egy nagy rubin jelzi, melynek 
értéke 20 ezer rubel. E remekművön nyolczvun 
ékszerész dolgozott három évig. 

A franc/iák  is visszakoketiroznak ám, az 
igaz hogy nem ilyen költséges módon, mert 
most a pénzre szükség van, az „Kxposition 
universelle" sokba került. Kllcnben nagy lár-
mával, nagy* dobbal hirdetik az orosz-franczia 
alliance erősségét, l'áris tele van sárga orosz 
zászlókkal, a marseilleise után rendesen az 
orosz himnuszt is eljátszák a katonai zeneka-
rok, a Chatelet-szinházbnn, hol naponkint Szlro-
gof  Mihály utazását adják elő frenetikus  taps-
viharral fogadják  az orosz himnuszt, sok orosz 
egyenruhás tiszt látható a boulevárdokon, ki-
ket a bájos parisiennák is bizalmasabb mo-
solyban részesitnek, mint akár a inaguk uyalka 
caval ierjöket. 

Szóval » gall kakas még nem kukoré 
kolt háromszor s iu északi medve még nem 
árulta el az alliance-t. 

A napokban nyitották meg Deglane, Lou-
vet és Thoinus építészek remek palotaiját, a 
„Grand PaliiisM, ,a mely a képzőművészeti 
kiállítások állandó épülete marad a kiállítás 
bezárása után is. E palota a főkapu  mellett, 
a Cours la Reme jobb olt'alnn, a Palais de 
rindustrie helyén épült, építése négy eszten-
dőt vett igénybe, tizennégy millió frankba  ke-
rült, Páris egyik legszebb építészeti alkotása. 
H betű alakban épült, homlokzatait pompás 
kerámiái reliefek  díszítik, belsejét freskók  és 
szobrok, mind a legjelesebb mesterek munkái. 

A Grand Palais-ban találjuk az idegen 
nemzetek festő  és szobrász müvei között a 
magyarok csoportját is. A berendezés^munkáját 
még nem fejezték  be, addig uem is szólok 
érdemlegesen e tárlatról. Annyit előre azonban 
még is mondhatok, hogy nagyobb feltűnést  fog 
kelteni Munkácsi két tájképe, Benczúr: Buda-
vár visszafoglalása,  Hollósy egy kis képe, 
László portréi, továbbá Litzenraayer, Szlányi 
s báró Mednyánszky képei. A szobrok közül 
különösen a kolozsvári Mátyás szobor, a mely 
természetes nagyságban van kiállítva. 

Nem érdektelen újság az sem, hogy a 
hivatalos körök komolyan foglalkoznak  azzal 
a tervvel, hogy novemberben becsukják ugyan 
a világkiállítás kapuit, de 1901. tavaszán újra 
megnyitják s a jövő év folyamán  is tárva tart-
ják a kiállítást. E terv azonban sok nehéz-
ségbe Ütközik. 

A szép napsugaras tavasz megváltozott, 
négy nap óta szakad az eső. Tegnapelőtt vet-
tem egy paraplét, mert már a bőröm is át-
ázott, ugyanekkor egy érdekes statisztikai ada-
tott szereztem a .Magasins du Lonore" czimü 
áruházban, ugyanis itt egy esős napon 800— 
1000 drb esernyőt adnak el. 

Tegnap már elvesztettem újra az eser-
nyőmet. 

Mon Dieu I ad vissza a napsugaras napot, 
vagy küldess a Szerkesztő Úrral honoráriu-
mot — esernyőre Karácsonyi  Aladár. 

t Domokos János. 

Domokos Jáoosnak, Csik-Szercda város ér-
demes nyug. lelkipásztorénak, kinek haláláról már 
lapunk mult számában megemlékeztünk, temetése 
folyó  hó 17-én Calk-Teploesán történt igeo oagy 
részvét mellett. Megjelent a temetésen Murányi 
Kálmán  fóesperes  vezetése alatt s felosiki  papság 
teljes számban, a csik-szeredsi hivatalok egytől 
egyig képviselve voltak, ott láttuk a ősik azeredal 
róm. knih. egyhástanácsot, a csik-szeredaitakarék 
pénztár Igazgatóságát és hivatalnokait, a esik szere' 
áai ipartestületet, ezeken ktvUl a megboldogultnak 
számos jó barátját, tisztelőjét ás volt hívét. A csik-
somlyói gimnáziumi taaári kar. a ferenozrendi  atyák 
szintén tekintélyes számban képviselve voltak. 
Réazt vett a temetésen Csik-Tsplorsa közönsége 
is igen oagy számban. 

A megható temetési szertartást Murányi 
Kálmán vezetése alatt a felcslki  papság végezte, 
mely után a nngy száinu közönség a megboldo 
gull kihűlt földi  részeit magában záró kopor-
sót, melyet a Ctfik-azeredai  egyház tanács tagjai 
vittek, a csik-taploczai templom kerítésébe kí-
sérte ki. 

Itt Kassay  Lt\jos Szenlpétur-e^yliázmegyei 
plébános .Dicsértessük az Ur Jézus Krisztus1 

köszöntéssel üdvözülvén a gyászoló közönségei, a 
következő megható ós lendületes beszédet mon-
dotta : 

Kemxlíir kink és i. nlroló Muiiség! 
.Minden tobt széna s minden dicsősége tnini 

a mezei virág; megszárad a széua, és elhull a 
virág, ha az Űr lehelete reá fuvallIzaius  szerint 
ilyen az emberi élet. Ezért van. hogy a föld  fe 
lületéu miudennup temetnek. Ezerszer láttuk u>ár 
a telhetetlen szüju sirt és párkányán a szomorú 
koporsót; sokszor rázott meg a göröngyök tompa 
moraja a a fájó  sziv éles aikoltása, s még sem 
tudjuk megszokni azt. A halál és a temetés min-
dég a régi s mégis mindég uj. Uj mert minden 
kinek caak egyszer lehet meghal ni. Nem sza 
bad ismételni miut a színpadon. Jól, rosszul ját-
szottál mindegy, lm végo vau szerepednek, többé 
fel  nem léphotsz. 

At, ki az egek magasságában uralkodik, 
kitől létet nyernek a birodalnuk, kit egyedül 
illet minden hatalom és dicsőség, egy nem sej 
tett napon ráuk lehel és ezen arasznyi lét öléből 
átragad tatu nk sz örök valóság birodalmába. Mily 
megható változása polgári helyzetünknek. Néhány 
ezer négyszög kilóuléter területű ország belyeu 
végtelen éa soha el nem muló birodalomnak le-
szüuk lakósai. 

íme a halott, a ki e koporaóbao oyugszik, ó 
Is e/eu a fényes  nton vau most. Nem sokára el 
tfluik  szemei ük elől. As ó bizalmat gerjesztő ne-
mes vonásait, minden izében magyar jellemét, 
est a régi jó gárdából való tipikus magyar papot 
oem látjuk többé. Megállítottuk ót as idő és 
örökké valóság liatármesgyéjén, lio?y bucsut ve-
gyünk tőle. 

Élete 01 évéből 97 osctendőt egyháza szol-
gálatában töltött; a mig szeut vallásunk igazsá-
gait hirdette, a földi  létről se:n feledkezett  meg. 
Néni volt népvesér, de bizalmas körben lelkesült 
és lelkesitett a magyar faj  érdekei mellett s as 
egyazer kiválasztott politikai sászlóhos végső le-
heletéig hü niarudt. Kedvezőtlen körülményei za-
varták és akadályozták abban, hogy nyilvános 
jellegű ougy tettekben hagyja hátra emlékét. De 
ba a nyilvános-tág elótt ismeretlen maradi, ti jó 
barátok, ti álljatok elé s tegyetek bizonyságot 
szive nemességéről. Kinek jelleme és érzeleovi-
lilga az évtizedekig tartó betegség daczára ia oagy 
kötelességek teljesítésére alkalmas, az s szeuvedA 
emberiség sebei iránt sem maradhat érzéketlen. 
Ki tudja, hogy hivalkodást oem ismerő szerénysége 
mennyi jót tett litokbao, mit csak az ég angyalai 
jegy estek fel  as élet könyvébe. Kedves pspiársam 
te már elköltöztél. Ne háborítsa nyugalmadat, hogy 
talán miodeokinek egyenlően kedves nem lőhettél. 
Emberek vagyuuk; miért sségyenlenók azt? az 

élet utjai keresztül járnak epymásou s leggyak-
rabban a legjobb száudék és elveink s*euts6gi< 

oltalmazhat meg akár tévedéstől, akár félre-
értéstől, de a sírdomb békeség lakása a küssö-
ssöbén emberi érdek nem léphet be*. Te a földi 
leplet » vele a halaadó gyarlóságait Immár le-
vetkesád. Nyugodj osendesen I E nemes község 
asillöttje vagy és as édes ssfllóföld  megaseotelt 
poriban, édes Atyád mellett fogsz  porladozni. A 
mig te a tisztító bely szomorú tájaiu igy kiáltass 

Urbos: ,A mélységekből kiáltok bossád, oh 
Uram I hallguss meg, mldön elődbe esdekelve jut 
szavam", mi is imánkkal keressük meg as eget, 
hogy rövidítse meg szenvedéseidet • nyissa meg 
előtted a boldogság hónát. 

Isten veledl Isten veled I 
A ssép besséd után még pár Ima hang-

solt el • aasal besirült a air a kiváló lelkész ás 
derék ember fölött  s ml mindnyájan, kik mint 
barátai, Ismerősei ás tisztelői állottak körül airját. 
végső nyugvó belyét ajkunkon ason fohásszal  éa 
szivünkben ason kívánsággal hagytak el, hogy 
a Mindenek Ura as d hivséges szolgájának lelkét 
rissesltae a mennyel boldogság dicsőségében, 
földi  részei pedig pihenjenek csendesen u édes 
hasal földben  II 

A bűnvádi nyomosat terhei a köz-
igazgatási hatóságoknál. 
Nea lehet tagadni, hogy a folyö  évi ja-

noár bő 1-ével életbe lépett bűnvádi perrend-
tartásról szóló törvény a magyar törvényhozás-
nak «gyík igen nevezetes Bankája volt* melynek 
megalkotása a nemzet rág obajtotl várakozásának 
van hivatva megfelelni,  s mely törvény egy Utal 
a közazabadaig és demoknezia vívmányáé sk 
is tekinthető; ámde anoak azon rendelkezése, 
melylyel a nyomozást az ezen leendőkkel eddig 
megbízva volt vizsgáló birák keséből kivette a 
azt a vármegyei rendőr hatóságok — a Járási 
szolgabi rókra ruházta — habár ezekre nézve a 
megbi7«tás, mint a bizalom jele megtisztelőnek 
látszik, m*g is bátran kimondhatják, hogy az 
első évnegyedben merített Upaszlalst szerint 
a törvény eme rendelkezésének a rendőrhatóságok 
kellőkép nem fognak  megfelelhetni,  vagy ha 
eleget akarnak tenni, az a közigazgatás ezer-
télé ágainak s nevezetesen a községi adminisz* 
trácziónak teljes elhanyagolását involválja. 

Ennek igazolására ellg annyit fölealit  e-
oflnk,  hogy csak as év elaA negyedében 147 
liQueset binyomozása vált szükségessé, és hogy 
p'ldrfflt  a lelcsiki járásban előfordult  63 esetnél 
170 egyént kellett, kihallgatni, a mi as egyéb 
közigazgatási Agyek halmozata mellett a talter-
belfet  eléggé igazolja. 

A napi sajtó és az ország-is közvélemény 
évek őta sürgeti s a legŝ Qk é̂gesebb állami 
feladatnak  t>-kinU a közigazgatás államosítását, 
sőt habár többnyire méltatlanul, panaszokat is 
hallónk a közigazgatás jö^ága és gyorsasága ellen. 
É« mit tapasztalunk ? A/l, bogy orvoslás helyett 
évről-évre ujabb, meg ojaiib törvények alkot-
tatnak és azokhoz a rendeleieknek halmaza 
adatik ki, melyek habár jogus kívánalmakat is 
látszanak kielégíteni, de végrehajtások legua-
gyobb részt mindig a közigazgatási hatóságokra 
báral. a nélkül, bogy ezeknek alkalmazottjai 
a bizonytalan állás mellett akár a feladatokhoz 
mért tisztességes ellátásban részesittetnének, 
akár pedig a sokoldalú tomdők teljesílhetésére 
megfelelő  munkaerő bocsáttatnék reodelkezésttkre. 

Fölöslegesnek tartjuk a közigazgatási ha-
tóságok s különösen a szóban forgó  kérdésnél 
a fóizolgabirák,  mint elsőfokú  hatóságok ügy-
ért munkakörét l»Ővebbeo ismertetni s rá matatni 
a legközelebbi időkben törtéut nagyszabású tör-
vényalkotásokra, melyek csekély kivétellel ezen 
hatóságok ügykörét tágították éa a melyeknek 
lelieHÍtése a jó és igazságos közigazgatás ro-
vására esik a már i* túlságosan felszaporodott 
teendők miatt; hanem csak annak kimondására 
szorítkozhatunk, hogy a különben nagyszabása 
refotm  lényegét nem érintő eme intéskedés, ha 
sz igaz*ág»zolgáltalá*ra előnynyel is bírhat, de 
a közigazgatásra nézve határozatlan hátrányos. 

Hiszen az a feladat,  melyet a törvény a 
oyomozás megejtésével a főszolgabirákra  nhiz 
nem közigazgatási, hanem egyenesen igazságügyi 
feladat,  A annak a közigazgatási teendők bit-
térbe szorítását a as aszal megbízott tiszt vise-
lőknek a saját szakmájukba vágó teendőktől 
való elvonását eredményezi. 

A nélkül, bogy párhozamot akarnánk vonni 
a közigazgatás és igazságszolgáltatás között 
elismerjük, hogy mindkettő állami feladatot  tel-
jesít, s mindkettő állal a polgárok ezrei vannak 
érdekelve, de meggyőződésünk szerint még is 
a közigazgatás az, melyre a (tolgároknak a 
mindennapi élet ezerféle  körülményei között leg-
több szükségük van, & pedig oly szükségük, 
melyeknek kielégítése a dolguk természeténél 
fogva  halasztást nem tür és gyors orvoslást 
igényel. 

Öszegezve a mondottakat, minthogy az 
államnak nem lehet feladata,  hogy as egyik 
hatóság teendőjét a másiknak rovására teljesí-
tesse, s különben is azon elv teljesülését, hogy 
a közigazgatási hatóságok csak is a közigaz-
gatási teendőkkel foglalkozzanak  a kifogásolt 
intézkedés uem engedi meg: feltétlen  szükségessé 
teszi a törvény módosítását s a járási rendőr-
hatóságoknak a oyomozás] teendők alnll fel-
mentését, mire nézve némely törvényhatóság a 
mozgalmat meg is indította, s közigazgatási bi-
zottságnak a kérdéssel éppen az e hó 14-iki 
ülésébeu Inglalkozolt. — a—o. 

A ff.-izntnUiá  Mti eotnltl 
(VUM. . .vyikl ilMliimk* IU.I ojMiv.) 
Tekintetes SterkeuU) ür l 

Bwsn lapjának 1900—1*. Mimiban .Vi-
déki llzoltimak" eziaen megjelpot klilaaí-
iijére, kénytelenek Mgyuk ellbbl heljrreigui. 
Uunkat bekUdeai, kérre  • Tekintetes Szer-
kesztő ar«t: Hi?eakedj«k u t kOzxé tenni. 

Gy-3ienlmiklfaon  1673-bu «lakait tflz-
oltóatg u ie fenn  ill e 1894-be. aj fecskén-
ddkkel leU ellátva, mely czélra az ilduiatk&z 
kSiadg 20.000 koronát (haueier koronái) 
fordítóit. 

Jelenleg t gy-ueatrikldsi tnkénytes táz-
0lt6 egylet 83 Unlegény • iltUntMI áll 8 tiau 
vezetése alatt éa 8 kitint szerkezeti fecskendj 
• TlmllliU (Hidrofor),  • m r t l t aaekér meg-. 
felelt  létrák, lámpák stb. birtokában van. 

1898-ban IS tOseaetndl, IBM-ben pedig 
4 tinesetnál mlkUStt s poatoe. gjota és szak-
avatott MiremlkMMt mindenkor siker koro 
nátta. Aa tlletft  kárfelvételeknél  n legmelegebb 
hanga elismerés mellett 2 iibea ax ,ElsO ma-
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ţyar általános", l ízben pedig a „trieszti álta-
lános biztosító Urán Úttól pénzbeli jstalmat is 
nyert (Összesen 130 koronát.) 

Általános működését a «Gyertyái Hírlap" 
1899—38. Márnában következő nádon jellemzi. 

teljes felszereléssel  felvoonlt  tűzoltóság 
diszgyakorlatával oly képességet matatott be, 
mely becsületére váloék bármely hivatásos tűz-
oltóságnak. Ai a nyugodt, öntudatos működés, 
melynek a gyakorlat során tanúi valánk, meg-
nyogváasal tölti el keblünket, mert a látottakból 
következtetve nehéz időkben s vész esetén biz-
ton számithatink az elötlflnk  felvonult  kis esa 
patra. 

Ugyanazon lap 1899—18. számában pedig 
ezeket írja a Gy-Tekerőpalahon dühöngött tűz-
vész leírásánál: 

Az egész község veszve lát-
szott már, midőn előrohant a gy-szentmiklósi 
önk. tűzoltóság Orel Dezső főparancsnok,  Rom-
feld  János, Lanrenczi Rezső és Tóth Lajos löz-
oltó tisztek vezetése alatt egy nagy fecskendő-
vel s egy hidroforral  s leszerelve balált meg-
vető bátorsággal neki állottak as irtózatos elem 
lokálizálásának". 

„Fáradságos munkájukat siker koronázta, 
mert a község felsőrészét  sikerölt megmenten iök " 

Még csak ast jegyezzük meg, hogy a folyó 
évben 4 gyakorlat lett tartva s az egylet mi-
nőségéről minden vasárnap délaláa meggyőző-
dést szerezhet bárki — igy ezikkiró ur is — 
a rendes gyakorlatok alkalmával. 

Nem áll tehát ezikkiró or azon állítása, 
hogy Csikmegye egy községében sincs megfelelő 
tűzoltóság s hogy ha van is. ezek működése 
minden tekintetben a kritikán alal áll. 

Ezen helyreigazításunknak becses lapjá-
ban helyet kérve, maradtunk kitűoö ti «telettel: 

A gy-szentmiklósi önkéoytes tűzoltó egy 
let parancsnoksági gyűléséből: Qy-Szenlmik-
löson, 1900. évi májos 11-én. 
Hozó  Pál, E. Deér Kálmán,  Orel Dezső, 
a I parancsnok. titkár. főparancsnok. 

Szered&i élet. 
Hzinház. 

A Fekete Méla színtársulata a mult héten a 
Lövi'tkexc'i darabokat hozta színre. 

Májú» lió l.Vén kedden Foketc Béla jutoloin-
jáiékául Beöthy László „Béni bácsi- czlmCl 3 íelvo-
ná.Ho» vígjátékai Igen jő előadásban. 

Ezt körette május lió 16-án szerdán tchegaray 
.ÖrMt-e vupj' szent" czlmQ drámája, melyben u sze-
replők tehetségük szerint a legjobb akarattal lg)'6* 
fceztek  a rájuk bízott feladatot  érvényesítőm. Küffl-
itfeeu  jól megállották helyüket S. Török Kornél, 
Lukácsy, Szabolcsi, Csete. 

Májua 17-én CaOLOrtökön Mátrav íiyuln titkár 
jutaloiujálékául „Egy magyar Ituszárkaplár Bécsben" 
c/.iinQ eletképnek nevezett bohózatot adták, melyben 
a darab hiányainak daczára a közönség inéc is jól 
mulatott. inert a szereplők ugyancsak kitettek rangú-
kért. Nagy Mariska éx Szabolcsi Jozefin  fürgék,  de-
vonok voltak. Szabolcsiné a vén hlu báróné szere pé-
itcii ugyanvsafc  ráazolgált a folyton  Ismét lúdő tap* 
sokra. A fértlak  közUl a jutalmazandó, Fekete, Sza-
bolcsi. Csete Qgycs alakokat mutattak be. 

Májusi hó 18-ra eev délutáni ifjuaági  előadást 
icrveztek, melyeu Schiller híres tragédiája a rHara-
miák ~ került Mz In re. Az előadás ucyan megtörtént, 
de kis Hzáinu közönség elótt lanyhán, aed veti eu dl folyt 
1c. as ok különösen az lőhetett. mert a somlyói diákos, 
valÓHzluQleg a rósz idő miatt, nem tudtak az előa-
dásra bejönni. 

Május lU-én szombaton Tóth Kálmánnak a 
maga idejében nagyon kapós vígjátékát «Nők az al-
kotmányban4 „ N o kort esek- czlmcn adták elő. Az uj 
cziin a régi darab jóságán semmit sem változtatott. 
Az előadás összevágó volt. 

Májux 20-án vasárnap utolsó előadásul a „Fe-
ne anyósok* czimQ bohózatot adták jókedvvel és é-
lénken. Az igazi vaaárnapl darabban kQlöuösen a 
karzati közönség mulatott szerte Ion dl, a tul vei azon-
ban nem azt akarjuk mondául, hogy a színészek jó 
igyekezetét a közönség többi része is ne méltányol-
ta volna. 

Ml a táisulatról caak jól szólhatunk, ha nem 
is rendelkezik erősen nagy tehetségekkel, ha inQsora 
nem is nagyon változatos, mégis elismerőleg kell 
kiemelnünk, hogy amit adnák, aztprevzizen ésöasze-
vágóan adják, az előadások kerekdedek és teljesen 
sikerültek, a mi egyfelől  a rendezés jóságát, másfe-
lől a tagok szorgalmát és Igyekezetét bizonyltja. 

A Fi-kcte Béla színtársulata innen Uyó-Szent-
Miktóara ment. Midőn a legszlvélyesebben bucsut 
veMzOnk tölok, melegen ajánljuk őket az ottani mű-
pártoló közönaég Ügyelmebe és támogatásába. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. A hivatalos lapból ol 

vaasuk, bogy a király Boo iko r Kálmán a késdl-
váaárhelyl ügyészség alÜgyészét a kisújszállási 
járásbírósághoz alblróvá, a pénsögyminiszter Fa-
sakas Pál gyergyó-ssentmlklósl adótlaztet adó 
ellenórrő neveste ki. 

— Hegedűs miniszter székelyföldi 
alja. A mint Budapestről iiják a kereskedelmi 
miniszter junius elején fogja  a Székelyföldet 
meglátogatni 8 az akkor Marosvásárhelyt meg-
nyíló iparkiállitáat megtekinteni, mely alkalom-
mal Erdély több ipari központját Is, igyKézdi-
Vásárhelyt, Sepsi-Szent-Györgyöt stb. szintén 
meglátogatja. 

— Püspöki látogatás. Mint örömmel 
értesülünk Gróf  Mţjlâth Gusztáv erdélyi pUs-
P̂ k 6 méltósága vármegyénket közelebbről 
újólag látogatásával fogja  szerencséltetni. Folyó 
hó 28-án ugyanis Csík-Somlyóra érkezik, hogy 
a tanuló ifjúsággal  szent-gyakorlatokat tartson 
es a pUnköeti bueson is részt fog  venni. 

— Tanúim anyut. Szdaz István m. kir. 
állami állattenyésztési felügyelő  és 5 társa f, 
hó 26 án a délelőtt fél  11 órakor érkező vonat-
tal városunka érkesoek, a hounsn még ugyanasou 
a napon Gyergyóbs tanulmányútra indultak. 

— A Sepsl-Bsentgyörgyön tartandó 
Országos Gazdasági Értekezletre, melynek tartal-
mas programiját lapunk mult számában közöltük, 
vármegyénkből és Igea sokan készülnek. Már 
eddig jelentkeztek: Molnár József  Qpyvéd, Páris 
Frigyes kir. ügyész. Nagy Imre gazd. isk. igaz-
gató, Ssacsvay Imre kir. járásbiró, Barabás Béls 
gazd. isk. iotézó. A tárgysorozatba felvett  és sz 
egéss Székelyföldet  közelről érdeklő fontos  kér-
dések bizonyára megérdemlik, hogy az érlekez-
letea vármegyénkből Is minél többen vegyenek 
résst. 

— Gyássrovat. Csik-szentkirályi özv. 
Bőre Istvánné, ni törj ni Báró Apor Juliáunn, 
Bors Benedek megyei árvaszéki nyilvántartó 
édes anyja folyó  hó 19-én 09 éves korában 
elhalálozott. Temetése nagy részvét mellett 
22-én történt ineg Csik-Szentkirályon. 

P. Dávid Antal Alajos, aranymiaés áldo-
zár, rendtartományi tanácsos, székelyudvarhelyi 
zárdafönök,  volt girn. tanár, évek hosszú so-
rán át apostoli buzgóságu lelkipásztor folyó  hó 
14-én d. u. 5 órakor, életének 82-ik, szerzetesi 
életének 63-ik, áldozó papságának 58-ik évé-
ben, Mikházán, aggkori elgyengülés közetkez-
tébeu, a haldoklók szentségének buzgó felvé-
tele után megtisztult lelkét, a nála megszokott 
lelki vígsággal és istenben helyezett törhetlen 
nyugalommal visszaadta Teremtőjének. A de-
rék szerzetes hillt tetemeit f.  ho 10-án d. e. 
10 órakor, a lelkiüdveért bemutatott engesz-
telő áldozat után adták vissza az onyafdldnek 
nagy részvét mellett. 

— Uj BáSZló. A ditróí ipartestület egy 
uj testületi lobogót rendelt, a melyet megérke-
zése után a szokásos ünnepségek közölt fognak 
felszeutelui. 

— Székely fürdők  kiállítása. Életre 
való terv kiviteléhez fogott  Marosvásárhelyt a 
Székelyföldi  iparmuzeara felügyelő  bizottsága. 
Felhívásokat küldött szét az összes székely-
fürdők  igazgatóságaihoz és az ásványvizek tu-
ia jdooosaiho?, bogy a fürdő  termékekel, leírásokat, 
képeket stb. küldjék be a muzeomnak, hol kü-
lön állandó osztályt fognak  azokból megfelelő 
csínnal berendezni. E külön kiállítást i* befog-
ják mulatni Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 
miniszternek. 

— Esküvők. Szép ünnepély szintere volt 
e napokban Tölgyes. Dobreán Ágost fakeres-
kedő és földbirtokos  igazán bájos és kedves 
leánya esküdött e hó 19-én a polgári anya-
könyvvezető, 13-án az oltár elölt őrök hűséget 
Teodorei V. V. piatrai gyalogsági őrnagynak. 
A kétféle  szertartás as ország határ mellett, 
román területen folyt  le, a lakoma pedig a 
menyasszony szülöíbázánál. Ilésztvettek a nász-
ünnepélyen a rokonokon és Tölgyes előkelősé-
gének nagy részén kivöl a vőlegény ezredének 
lisztjei is, valamint a lösz. román gyalogezred 
zenekara. A fényes  egyenruhák, különösen a 
nálnnk ritkán látható arany vállrózsák, továbbá 
a még ritkábban hallható katonabnnda rengeteg 
bámulót csődítettek kora reggeltől késő estig. 
Dobreán Ágost diszes báztája köré. A Ktollak 
emlékezetbe idézik ama dicső korszakai, midőn 
az erdélyi fejedelmek  és a moldvai vajdák köl-
csönös barátsága egy-egy hasonló lakomát hozott 
létre hol a magyar, b<>) a román földön,  bár 
eznltal csak lőssolgabiró és prefektus  pobárko-
ezintásáig emelkedett a hasonlat s az inkább 
román bangnlat mellé nem adta meg a magyaros 
isi a régi bojárok által is annyira kedvelt czi-
ganymuzsika. 

— Csik-rákosi Leltoer Kriiíól, Id. LehnerVen-
czel és Hánya Mária folyó  évi junius hó 4 én d. u. 
5 órakor fogja  megtartani esküvőjét Gyöugyösön a 
8sent-Berta!an templomban Purssicsinszky Ilona 
kisassssonynyal. — Folyó hó 17-én esküdött örök hű-
séget Csik-Ssépvizen Maybuuro Qerő ecset és szesz 
raktáros Friedmaun Blanka kisssszonynak, Fried 
mano Lipót leáoyának. A polgári ssertartást a 
esjk-szépvlsi aoyaköoyvveselÓrazegyházit a brassói 
rabbi végezte. 

— Elnök választás. A csik-szeredaí 
kerUleti betegsegélyző pénztár igazgatóságit 
f.  évi május hó 18-án Illést tartott, melynek 
egyetlen tárgyát képezte az elnök választás. 
Az ig;izgatóság indítványára a legközelebbi 
közgyűlés elhatározta, hogy az elnöki és ellen-
őri áUás egymástól elválasztassék. Darvas Béla 
e határozat következtében az elnöki állásról 
lemondott, megtartván magának az ellenórsé-
get. Az igy megüresedett elnöki állásra álta-
lános lelkesültséggel egyhungulitg, Dr. F/lep 
Sándor  városi és kórházi főorvos  választatott 
meg, a régi elnöknek pedig eddigi buzgó mű-
ködéséért köszönetet szavaztak. A megválasz-
tatást másnap délben Lakatos Mihály titkár 
vezetése alatt egy küldöttség hozta a főorvos 
urnák tudomására, ki a választást habár Ideig-
lenesen elfogadta.  Mi részünkről megvagyunk 
győződve, hogy a kerületi betegsegéíyzopénz-
tar az ő szakavatott éa tapintatos vezetése, 
alatt meg fog  felelni  humánus czéljának. 

— A miniszterelnök köszönete Ud-
varhelymegyóhes. Említettük, hogy Udvar-
helymegye kösöiuége Bzéll Kálmán miniszter-
elnökhöz üdvösló és bizslmi felíratott  intézett. 
A miniszter a bizalmi iratot meleghangú leirat-

bű u köszönte meg, kyeleotven, hogy „n mióta 
Felséges Urunk legfelsőbb  bizalmából a ma-
gyar kormányt vezeti, a magyar nemzeti esz-
métől átitatott hamisítatlan szabadelvüség volt 
ax iránytűje, miként eddig is előző politikai 
pályáján. Hazafias  megelégedéssel tölt el — úgy-
mond — az. hogy ily irányú tevékenységein 
az ország minden részében és rétegeiben élénk 
Uf'zhítngrj  talál, a mint azt a vármegye tisz-
telt közönségének üdvözlő irata tanusitjn. ta-
lált önöknél is, a mi csak erőt önt belém arra, 
hogy e vezéreszmék mellett továbbra is min-
den megalkuvás nélkUI kitartsak". 

— Távírda vonal áthelyezés. A ke-
reskedelmi miniszter intézkedése folytán  a Sepsi-
szentgyörgy—szereda és szemla gyimesi tor-
vényliatösági és állami ut menti távírda vonal 
a vasut mellé fog  áthelyeztetni minek folytán 
az ezeu közutak hót kiágazott tusnádi, szépvizi 
és csik-szeredai helyi távirdavezetékek a vasut 
menti vonaltól kiágazva ujon építtetnek. A ko-
lozsvári postit igozgatóság a helyszíni bejárást 
a közigazgatási hatósággal egyetértóleg ki is 
tUzte még pedig: Szépvizre e hó 24-éii d. ti. 
8l.'t órára. Nzeredába ax u;i|> délelőtti 11 Ve 
órára és Tusnádon 25-én d. e. 8V| órára, minden-
hol a pályaudvarra. 

— A vármegye es évi költségveté-
sét a belügyminiszter helyben hagyta s vál-
toztatás nélkül járult hozzá a segéd, kezelő és 
szolga személyzet fizetésének  javítására enge-
délyezett ttllil) korona fol  oszt ódáról szóló köz-
gyűlési liatározaflioz,  mely összegből a része-
sedés ez évi január hó l-tül számíttatik. Kllen-
ben némely tisztviselők fizetésének  ezidőnze-
rin ti javilását, valamint a szentmárloni és 
gyergyó-szentniiklósi járásokba kért egy-egy 
szolgabírói állás rendszeresitését megtagadta. 

— Fürdői menetrend. A m. kir. állam-
vasutakon a vonat összeköttetés a nyári idény 
alatt Budapest és az ország nevezetesebb 
fürdői  és gyógyhelyei között már megállapit-
tatván, a szerint Borszékre  a budapesti keleti 
pályaudvarról naponkint esti 9 óra 15 perczkor 
induló vonat Kolozsvár—Székely—Kocsárdon 
át Szószrégcnbe másnap déli 12 óra 1U perce-
kor, az ugyancsak fennebbi  pályaudvarból reg-
gel 8 óra 10. éjjel 2 óra 15 és délelőtt 10 óra-
kor Arad -Kocsárdon át induló vonatok Szász-
Régonbe másnap délután 0 óra 10, 0 óra 19 
és 7 óra 14 perczkor érkeznek, honnan a szál-
lítás Borszékre társas kocsikon történnek. 

Tusnárf-a/vógre.  Kolozsvár—Brassó— 
Scpsi-Szt-Uyörgyön át a budapesti keleti pálya-
udvarból reggel 8 óra 30 és este 9 óra 15 
perczkor induló vonat érkezik másnap délután 
1 óra 4 és G óra 89 perczkor, mig az ugyan-
onnan éjjel 2 óra 15 perczkor induló s Arad — 
Brassó—Sepsi-SzentgyÖrgyün át közlekedő vo-
ont másnap reggel 8 óra 52 perczkor érkezik 
a Tusiiádfllrdói  vasútállomásra. 

— Uj vlzmü Oylmesen. Müller János 
gyimesi lakós egy uj vízmű létesítéséit fára-
dozik. melynek czélja nyers fenyőfa  tönkök-
nek Ili rész és gyalugépek által ipari czélokra 
való feldolgozása.  Az építkezésre szükséges 
tervek az illetékes hatóságnak bemutattatván, 
az engedélyezési eljárás inost vau folyamatban. 

— Állami alapítványi össtöndijas 
helyek. A kolozs-monostori m. kir. gazdasági 
tanintézet igazgAlósága a tanintézet konviktu-
sábsn az 1900— l'JOl.  tanévben betöltendő 7 ál-
lami alapítványi öszlöodijas (iugyeues) helyre 
ezennel pályázatot hirdet. Ezek a helyek a tan-
intézetbe belépő I-ső éves hallgatóknak vannak 
első sorban fen  tartva. Az ezen helyek el nyeré-
séért való folyamodványokat  következőleg kell 
felszerelni:  Az állAtui alapítványi ösztöndíjas 
helyeket, illetőleg: Ezen helyeket az alapítvány 
értelmében kizárólag csak az erdélyrészi me-
gyékben (a lulajdouképeni erdélyi megyékben 
és a volt „kApcsolt részekben", azaz a volt 
Kraszna-, Közép S'ulnok- és Zarándmegyékben 
és Kóvárviiléken) született, iskolai tanulmányai-
kat sikerrel végzett, vagyontalan iljak nyerlieiik 
el. Az öszlöndij áll: teljes élelmi ellátásból, az 
intézetben lakás, fűtés  és világításból, ingyenes 
ágynemOekbŐl és ezek mosatásából, betegség 
esetén ingyenes gyógykezelésből. Az ezen helye-
kért való bélyegmentes folyamodványokhoz  mel-
léklendő : 1. Iskolai bizonyítvány legalább 6 gim-
náziumi, reáliskolai, vagy polgári iskolai osz-
tályról, vagy a kereskedelmi iskola (akadémia) 
végbizonyítványa. A kik több oaztályl végeztek 
vagy érettségi vizsgát tettek, előnyben részesül-
nek, 2. Keresztelő levél. 8. Szegénységi bizouyit-
vány (melynek a főszolgabíró,  illetőleg a város-
ban a rendőrkapitány által láttamozva kell lennie). 
4. Orvosi bizooyitvány az egészséges, ép testál 
kat és a himlő ellen való védoltás igazolásra. 

5. Szülői vagy gyámi nyilatkozat arról, 
bogy a folyamodó  részére a 83 koronára menő 
összes dijakat leteszik és a folyamodó  egyéb 
szükségleteiről (taneszközükről, ruházatról, szük-
ség esetén tűzoltó zubbonyról) kellőleg gondos 
kodnak. A folyamodványban  felsorolandők  még: 
a folyamodó  illelőségi helye, szüleinek állása, 
tartózkodási helye, Lest véreinek száma és kora. 
továbbá bogy árva-e vagy nem. A folyamod-
ványokat a földmivelésügyi  m. kir. miniszter 
ur 0 Nagyméltóságához czimezve f.  évi jnlios 
hő lö-éig a D. kir. gazdasági tanintézet igaz-
gatóságához Kolozs-llonostoron, posta ugyanott, 
kell benyújtani. A tanintézetre küolakó hall-
gatók is fölvétetnek  és ssámokra a beiratkozási 
bstáridő folyó  évi október l -9-ig tart. Az in-

tézeti „Szabályzatokat" kívánatra megküldi ss 
igazgatóság. Kolozsvár, 1900. május hó 10-én. 
Dr. Szentkirályi Ákos, igazgató. 

— A . to r ' ból az Oltba. Demeter Al-
berlné szül. Erösa Terézia már 78 éves volt, de 
azért fürgén  mozgott ide és oda, különös előase-
relettel kereste fel  a h ilottas házakat; sírt a sí-
rókkal, no meg aztán a torban ivott as Ivókkal. 
A napokban temették S*abd Déoesoét, as Öreg 
megjelent a temetésen e azután résst vett a to-
ron is. Miután már a bevett jókat elegendőnek 
találta, hazafelé  indult, a mint aconbao as ugy-
uevezett .felszegi"  hídhoz ért, lehet hogy asért 
mert már eröt vett rajta a ssesz hatalma, vagy 
pedig jókedvéboa a hidat vetett ágynak náste. 
rá feküdt  a hidra s asoo elaludt. Atoaban es 
volt utolsó álma, mert bele fordult  as Oltba, a 
honnsn Jakab István és Balla Ferenci molnárok 
csak holt testét vették ki. 

— Bicskázás. Berbán Miklós és Péter 
Ferencz szegény ezigáoy emberek, ngy élnek a 
hogy lehet, télen e máskor is mikor arra 
szükség van, muzsikálnak ; máskor pedig, a mikor 
lehet, téglát vetnek. Most éppen az utóbbira volt 
alkalom. Fel is késsültek, el is mentek Csik-
Mindszentre, hogy a munkát felvállalják.  Bogy es 
megtörtént-e, az nem bizonyos, de hogy áldomást 
ittak az bizonyos, mort annak nyomai, melyeket 
Péter Ferencz bicskával rajzolt rá Serbán Miklós 
testére, épen egy egész hétig látszottak meg ason. 
Ilyen a pálinka, mely a legjobb barátok köst Is 
háborúságot okoz. 

— Adakozás a Báthory emlékre. 
Mngdó Mihály maros-ujvári lelkész ur a fenti 
czélra 2 koronát adományozott. A már eddig 
összegyűlt alaphoz fog  csatoltatni. 

— Öngyilkosságok. Székely János cs.-
rákosi gazda-ember. Isten tudja miért elbusulta 
magát, neki ment a rákosi határon levő .Ma-
gyaros" nevü erdőnek, kiválasztott egy alkal-
mas fát  s felkötötte  maşât. Fiai f.  hó lG-án 
keresésére indultak, de délután 6 órakor halva 
találták. A szerencsétlen Öngyilkost 17-én te-
mették el. — Gyergyó-ujfalvi  G7 éves Solyom 
Autnlné e hó lG-án az odavaló Dénes Hál 
csűrében felakasztotta  inagát A vizsgálat ada-
tai a tett elkövetésére annyit állapítottak meg, 
hogy a szeszes italok túlságos élvezetébe bolon-
dult asszony pálinka vétel czéljából Simon 
Perencztól árpát és szalonnát lopván el, hogy 
tette kiderült, azután egy hétig bujkált s a 
büntetésién félelmében  vetemedhetett az ön-
gyilkosságra 

— Súlyos baleset. Fülöp Jáoos negyei 
közigazgatási írnokot folyó  hó 12-én délután 
csaknem végzetes baleset érte. As irodából zsö-
gödi lakására hazamenet, a Sxereda—Zsögöd 
közötti mezőn zsögödi Gál Sándornak két meg-
vadult lova egy szekérrel Szereda felől  száguldva 
érte utol, melyeknek elébe szökve megállásra 
akarta birni, és sikerült is azokat egy pillanatra 
feltartóztatni;  azonban újból hirtelen futásnak 
iramodván, elütötték s rajta a szekérrel átgá-
zolván igeo snlyos sérüléseket okoztak teetés, 
melyek 3 -4 heti gondos gyógykezelési igényelnek. 

— Jegyzéke a csíkszeredai kir. törvény-
széknél 1900. évi májas hő 26. 36. és 98-án 
tartandó fölárgyalásoknak.  Hájas 26. 627/900. 
Kolcsár Lajosné gond. ok. s. U sértés. 9. 788/ 
900. id. Ferencz Tamás András becs. sértés. 
3. 848/900. Bokor Nyisztor Tlyésé s. t. sértés. 
4. 870 900. Balázs József  Jgnáczé s. t. biv. 
hal. való visszaélés. Májos 26. ]. 936/900. 
KöllŐ Éva lopás. 2. 969/900. Farkas Ágoston 
st. s. t. sértés. 3. 953/900. Incze Istvánné hat. 
ell. erőszak. 4. 964/900. Kis Dénesné lopás. 
5. 96G 900. Racz Ignácz sikkasztás. Május 28. 
1. 1407/900. Farkas József  lopás. 

— Névváltoztatás. A m. kir. belügy-
miniszter Zotrok András csíkszeredai vasúti 
pályaőr vezetéknevének „Darvasu-ra és Jakab 
István ugyan csak szeredai pályaőr vezeték nevé-
nek „Gombos'-r* kért változtatását engedélyezte. 

— Fontos tudósítás, ás alulírottak 
által lölterjesziett kérelem folytán  az Erdélyi 
Püspök Gróf  Ur Ö Méltósága, f.  évi április hó 
24 én 1660. szám alatt kelt magas leiratában, 
a programmankban kifejezett  nemes törekvést 
helyeselvén, főpászlori  örömének kifejezése  mel-
lett megengedni kegyeskedett, hogy tanítósko-
dásunk 20 éves emlékünnepélyére, a egynttal s 
néhai Földes József  kép. igazgató síremlékének 
felszentelésére  az érdekelteket egybehívhassak, 
még pedig a jelen nyár folyamán  Csik-Somlyón 
megtartandó tanítói szentgyakorlatokat megelő-
zőleg — két nappal. Addig is tehát, aigas Ün-
nepély napját s annak részletes sorrendjét tüze-
tesebben közölbelnök, ezutoo értesítjük első sor-
ban azokat, a kik az 1880. évben a csiksomlyóí 
tanitóképző-intézetnél tanítói oklevelet nyerték, 
vagy azokkal ezen intézet falai  között osztály-
társak voltak; másodsorban a néhai Földes 
József  volt tanítványait arról, bogy a jelzett 
ünnepély előkészítés», valamint egy megfelelő 
síremlék beszerzése körül minden tőlünk telhetőt 
el fogonk  követni, s as Ünnepélyre jelentkezőknek 
(melyre különben minden tanítót és tanügyba-
rátot szívesen látónk,) kimerítő értesítést foguk 
küldeni. E«ottal pedig tisztelettel kérjük as ille-
tékes kartársakat: 1-ör sziveskedjftnek,  jelenlegi 
állások jelzésével, 20 éves működésük fontmabb 
mozzanatait rövid leirásbao velünk kdzfttsl,  a 
as ünnepélyen leendő részvételüket, vagy elma-
radásukat bejelenteni. 9. A kik s síremlék költ-
ségeihez még nem járul Lak volna, de aboz bár* 
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mily csekély adománynysl jároloílUvánunk, azt 
Föl. Karáásony József  szentszéki ülnök kép 
igazgató árhoz mielőbb beküldeni ne terhe)t<*s> 
senek. 3. A kik Ágoston Lajos. Bittermann Ágos-
ton és Dopnik József  orak hollétéről és sólyá-
ról tudomással bírnak, azt velünk tmlaiui mél-
tóztassanak. Kartársí Üdvözlettel: Búzán János 
ajnádí tanító. Poskás Tamás szépvizi tanít/». 

— Köszönet. Mindazon barátaim, isme-
rőseim és rokonaim, kik elfelejtbeietlen  Lsnra 
oőmoek mólt bó 13-án történt elhunyta alkalmából 
szívesek voltak részvetükoek kifejezést  adni, 
mennyiben összerázkódott egészségi állapotom 
nem engedi meg, bogy mindenikkel szemben 
külön-külön ebbeli kötelességemnek el<-get te-
hessek, fogadják  jóttevö emlékezésükért ezen 
az aton legmélyebb hála köszönetemet! Békáson 
1900. májns 16-án. Urziczeanu János. 

— Pályásat! hirdetés bábasági tan* 
folyamra.  A vallás- és közoktatási miniszter 
a kolozsvári egyetemen erdély ré.izí szegény-
bába növendékek számára rendszen-siteil 20 ímz-
töndijas állomás, melyekn-k mindegyike után 
az illetők az 5 hónapig terjedő tanfolyam  alatt 
a szülésxi intézetben lakást, telién ellátást és 
és kisebb kiadásaik fedezésére  lejen ki ni havi 
10 korona készpénzt kapnak, a folyó  évi szep-
tember 1-én kezdődő tanfolyam  idejére b-fog-
ván töltetni, a hatóságok utján pályázatot hir-
detőit. A pályázati kéréseknek a/, alispán utján 
jnnios l-éig s kolozsváii egyetem orvoskari dJ-
coni hivatalához bekell érkezniök. 

— Értesítés. A főtisztelendő  Plébános 
urak tudomására hozzuk, hogy a berniáláshoz 
szükséges .bérina-jegyek és kimutatások* la-
punk kiadóhivatalában kaphatok. 

— Építőiparosok kongresszusa. A 
Magyar Építőmesterek Egyesülete állal terve-
zett építőipari kongresszusnak előttünk fekvő 
napirendje a mellett tanoskodik, hogy az elő 
kénzilő-bizottság serény mnokásságot fejteit  ki 
és a kongresszoson megvitatják mindazon ba-
jokat, a melyek az építőiparosokat, de különö-
sen a kisiparosokat a tönk szélére jut látják. 
Az előkészilő bizottság munkája kárba veszne, 
ha magok az érdekelt l»lek, tehát a kisiparosok, 
saját ügyüket löl nem karolnák. De ugy érte-
sülünk, hogy az ors/ág összes épitóipniosninak 
körében rendkívül élénk mozgalmat kelleti ez 
a kongresszus terve, roeit a bfj-l.-nlett  részi-
vevők száma már meghaladta a hat százat. 
Ez ax örvendetes körülmény is l>ozilil*n váro-
snak és környékünk építőiparosait, hogy a folyó 
évben Budapesten pünkösd ttunepén,junitt*3—4-én 
végbemenő kongresszuson való részvételüket 
minél előbb jelentsék be az előkészítő bizott-
ságnál (Budapest IV. Fereacziek bazára), hogy 
az idejéén tehesse meg a résztvevők számará-
nyához mérten a szükséges intézkedéseket. A 
kongresszus végleges programiuja a következő : 
1. Tőrvény alkotása az építőipar gyakorlásáról. 
9. Az országos műszaki tanács felállítása.  3. 
Pénzintézeteink és ax építési hitel Ügye. 4. Or-
szágos építésügyi (örvény alkotása. 5. Ax építő 
iparosok érdekeinek érvényesítése a köiépitke-
zéseknél. 6 Épilőperek gyorsabb le' onyolitásit 
czélzó intézkedések, 7. Épitöjpari követelések 
biztosítása magán felek  ítél. 8 Epitőiparosok or-
szágos szervezete. 9. A házstlö kedvezmény ki-
terjesztése nj építkezéseknél. 10. Védekezés s 
tisztességtelen verseny ellen. 11. Munkaadók 
és munkások közötti jog viszony usk rendezése, 
betegsegélyezés, balesel elleni biztosítás, munká* 
lakások. 19 Epitöiparioktatásrendezése.tanoncz-
oktatás. Pallér ésniegter képesítés. IH. Adóreform. 
14. Építőiparosok nyugdíj ügye. 16. Építőipari szö 
vetkezetek létesítése állami támogatás melleit-
A kongresszusra utazók az előkészítő bizottság, 
tői nyert részvételi jegy előinuialása melleti 
a kassa-oderbergi és déli vasút vonalain, valamint 
az elszállásolás körül is magasabb kedvezmé-
nyeket eszközölt ki az előkészilő bizottság. 

— Uj körkép. Május 20-án uj körkép 
nyilik meg a lővárnsban (az Aréna nt»n, a mű-
csarnok mellett) a Bem-Felöli körkép helyén 
s ez lesz az egyedüli körkép *zé|e* ország-
ban, melyuek közönsége pedig a legnsgyobb 
érdeklődéssel viseltetik, az ilyenfajta  milvészi 
alkotások írást. Az oj körkép százhúsz méter 
hoaszo vászon, a Corso Viltoro Emannelótól 
tekintve, egéaz Nápolyt ábrázolja Olaszország 
e legszebb városát, szinte valamennyi külön-
külön csodálatos gonddal megfestett  házával, 
háromszáz templomávaí, minden nevezetességével 
szobraival, parkjaival, az isteni királyi paloiával, 
kilátással a Vezovra, a tengerre, bires szigstjei: 
a Caprira, Ischiára, Procídára, a narancs és 
citrom ligetek re, az otczákon a tipikns nápolyi 
alakok és jelenetek sokaságával. Olyan ez az 
óriási kép, hogy szinte elénk vsrázsolja azt a 
gyönyörű helyet, melyről a régi olaaz közmon-
dás szt tartja: „Nápolyt látói és meghalni". 
Az oj körkép már meg is érkezett Hamburgból, 
a hol ki volt állítva s most lázasan éjjel-nappal 
folyik  a munka a körkép épületben, bogy 7-ikére, 
mikorra megnyitják minden készen legyen. Leg-
nagyobb gondot a körképhez csatolt előtér ké-
szítése kíván, melyen magok a festőművészek 
felügyelete  alatt dolgoznak. As előtér ngyan is 
olyan egy körképnél, mint a szép, hullámos, 
poba baj a csinos női fejen.  Ogyes művészi elő-
tér nélkül, a legszebb körkép sem hat, ba pe-
dig mesteri módon van a képhez ragasztva az 
előtér, nagyobb illúziót keh, a természete* lát-
szatával robáaaa fel  a képet. Mind e talajdon-

ságokkai fog  pediglen bírni az oj körkép előtere, 
melyen egész házakat, terrászokst, otcza és 
park részlet eket készítenek. Az igy megalkotott 
előtér aztán a valódi kő, fü,  oszlop, fa  ö»a%ef»ly 
a fedett  tárgyakkal, s azt a caslódást kelti Al. 
hogy a festmény  is él. avsgy a valódi dolgok 
is feslmények.  A képet Flehcber Fülöp festő 
tanár festette  (a béoi világhírű császári jo-
bílaris kép mestere), több müncheni festő  kflxre 
működésével. Nem lehetne szép egy Nápolyt 
ábrázolo kép. ba nem lenne művészi az ege és 
a Nápoly köikép egét ogysnax alkotta, a ki a 
Kosciuszko és Ű*m-Pelőfl  körkép annyiszor meg-
csodált egét festette. 

S z e r l c e a z t â l - a m a n e t e l e . 
K. B. kisasszonynak. A ka/./«w «íWw utrţr 

k-i/itiik,  júrú M;,}„;I,IISI-I,  Li'tBlui  /ii-livk. 
J. Ditró. I.iim,  him mríj  MTI utynu frkrt  u: «JT%, 

„,,„/  „ /,„,/y  f,„ih!•;  «<///  IHitit  fi*.  Aiw/y utók  u: «jwfr 
,,.„, ,„ ,,/„.iii  itilntftk,  mint ii hiiiiţf  II:  ,Ulitt„Mt.  A uU-
k'V,  hm/l'  II  ri ilknb'*!  hrti/ixilllök,  liléi/in  k>'lll/h  lrn'  k I 
I/I/IIuk  i'tiu  ii/k.i/imiiiiilt  k.ylmhui,  hmJH  11 ki k»/*M, 
'iiiit  k'i!•••//.  ii'/  j'il  <»«'</»'»•>Irinrltr,  hofljf  '"'Vi/'' —f'J  ~ 

HIVATALOS RÉS-Z 
Sz. II. 

A vármegye törvényhatósági bizottságának 
folyó  hó 28 an tartandó ülésében előadandó ügyek 

tárgysorozata: 
1. Alispán félévi  jelentése. 
2. Az időközben szentesítést nyert tőr-

vényexikkek kibiidetése. 
3. Belügyminiszter ur leiiîita Csik-Szent-

gjörgy- Uátikfalva  községek ej»yesitése tár-
gyában. 

4. Ugyancsak Belügymii»i-zi>-r ur leirata 
a képviselő választóknak fhe  leadó íuvaitlijak 
tárgyában. 

5. FftMmivelésügyi  miuiszier ur leírnia a 
munkás közvetítés szervezése iránt. 

ü. Vallás-Közoktatásügyi miniszter ur vá-
lasz I irata a somlyói gimnáziumról követeti 
beiratkozási eljárás üg)éuen. 

7. A közigszgalási bizoltság mull évről 
szóló jelentése, S/.Milimie községházának i>kolai 
czélokra való átengedése és a kórházi rendelő 
orvos fizetésének  Uleme|és« iránt telt előter-
jesztése. 

8. A lisziinyugdij választmány jegyzőkönyve. 
0. Az iskolas/ék j-gyzőkönyve. 
10. A közig, erdészeti bizottság molt év-

ről szóló jelenlése. 
11. A gazdasági egyesület állal a cseléd< 

szerzésre vonatkozó javaslatra aduit vélemény. 
1*2. Főispán or átirata lik N. Mátyás volt 

körorvos özvegye kérelmének előterjesztése al-
kalm-kból. 

13. Az alispán előterjesztései: a törvény-
hatósági közutak batároxalánnk 1901 — 19U2 
évi e vsló megállapiUsa, a váruiegyeház ablakai-
nak függönyükkel  történt Mszerelés*, a köz-
ségi közdűlő utak állapotáról, a Romániához át-
csatolt Keiunla havas holladékfájának  értéke-
sítése tárgyában. 

14. Az ei ilőliivHtal bssznáUtában lévő épü-
let bérletére voualkozó előterjesztés. 

15. A Székelyudvarhely—Szereda között 
építeni szándékolt vasút engedélyezésének tá-
mogatását kérő folyamodványa  Kovacsevtcs Ta-
másnak 

10. A felhagyott  alezredesi lakleiken igaz-
ságügyi czélokra szolgáló építkezés iránt alis 
pán ur által indítvány. 

17. A megyei pénztárukban kezeli követ-
kező alapok megvizsgált mull számadásai u. m 
a házi pénziár, vármegyei tartalék, tis?.tínyug-
dij, kör- és község jegyzői nyugdíj, megyei sze-
gény, gyeigyói korház, megyei tietHgápolási, ál-
lal egészségügyi, erdőür'.ési. ebadó alapok, a ne-
velési kőlcsönpéiiütár iroda átalánya, a székely-
kivándorlási, lóbeszerxésí, birtok váltság, neve-
lési, ipar, ruházati alapok és a havasi javak 
mult évi számadása. 

18. A havasi javak igazgatójának előter-
jesztései a favágatási  előirányzat pótlása, egy 
erdősizolga végkielégítésére R többeknek birtok-
vásár iránti kérelme tárgyábao. 

19. Társtörvéuyhal óságokkal 4s máa ható-
ságokkal folytatott  levelezések. 

20. Az üressedésben lévő gyergyói főszol-
gabírói és árvaszéki Ülnöki állásoknak válasz-
tás ntjáoi betöltése és az ennek folytán  esetleg 
üresedésbe jövő más állásosnak színién válasz-
tás Dtjáo leendő betöltése. 

21. FürdŐbizloaok kijelölése. 
22. Kö«*égi ügyek. 
a) Szereda városban: boriul és fogyasz-

tási adó é« ezek pótlékai beszedési és kezeié-, 
sí jogáuak albérletbe adása, ingallaook és azok 
után járó regálé kárpótlás visszaengedje és a 
polgármester megrovásánál feloldott  törvényha-
tósági baiározst todomásvevő képviselőtestületi 
határozat elleni fellebbezések. 

b) tölgyesi járásban: bíró és segéd]egyz0 
választás elleoi felebbezések,  viczioális at vár-
megyei kezelésbe vétele, számadási nehézmények 
törlése, közmonkaváltság és tenyéss alapok te-
xeléae tárgyábau kelt képviselőtestületi határo-
zatok. Tölgyesen segédjegyző választás elleni 
fellebbezés. 

c) Gyergyói járásban: Ditrón elöljáróság! 
választás elleni fellebbezés.  Oy.-Szentmiklóson 
segéd- és kezelő személyzet választása elleni 
felebbezés,  haszonbér elengedés és ingatlanok 
eladása. Remetén elöljáróság! választás elleni 
felebbezés,  ingatlan vásár és kért fa  kiotalás 
megtagadáaa. C ômalalván adószedő nyilván-
tartó fizetésének  javítása. AIfalun  korcsmákban 
rendezett tánezok betiltása, községi előfogalok 
kiállítása. S^árhegyen temetkezési szabályren-
delet. Várhegyen segéd állások szervezése és 
körorvosi fizetés  rendezése, kolcsönm vonatkozó 
fgyezség.  Salamáson alőljárősági választás el 
leni felebbezés,  segéd állások szervezése és kör-
orvosi fizetés  rendezése. 

d) Felcsiki járásban : Csicsón fürdő  bérbe-
adás, H/ámadási nebézmény elengedés, iskola le-
lek vAsár és lakbér megtagadás. Rákoson pénz-
tárnoki tizelés emelés. Borxsován és Szentinik-
lőson p^nztárnokí állás szervezés. Vái do: falván 
pótköltségvetés és haszinbérbeadás elleni feleb-
bezés. Szeiit'lomoknsoii ingatlan vásár. ÜÖrAcs-
falván  tévesen telekkönyvírzett birtok viss/aen-
Kedéae. Mindszenten pöladó kivelés. Szentta-
máson basxonbér elengedés. SxeuLmíbályon elől-
járósági választás elleni fellebbezés,  haszonbérek 
elengedése, munkadíj megállapítás, díjszabályzat. 
Szépvizea kölcsön (elvétel. Szen ti él eke a Hül* 
járösági állások egyesítése, száundási nehé/.mé-
uyek elengedése, birtokusere és vásár. Kaicz» 
lalván elöljárósági választás elleni felehbezéa. 
Gyiinesliükkön hasonló fellebbezés,  rendőrszol-
gák beállítása, Nkolai szükségletek elvállalána 
és segély adás fí>imeskö%ép-  és Felsőinken 
esküdlek létszámának megállapítása. 

<-) Alcsiki járásbun. Tusnádon a község 
részéra átengedett ingatlanok elfogadása  és dij-
szsbályreudelet. 8/.enliiiáriuu—('sekefalván  el-
adott ei dölerm*kek kárpótlása és községi bir-
tokok jövedelmet élése. Szentgyörgy—Bánk-
falváu  peres ügyek elintézése, temető és piac-
hely vásárlás és végül iskola építés. Csatósxe-
gen bába és küldöncx fizetés  felemelés,  haszon* 
bér elengedés, kepejárandóság kártalanítás és 
ingatlan birtok eladás. Szeniímrén bíró válasz 
tás elleni felebbezés,  kölcsönvétel, fuvar  és napi-
dijak felemelése.  K.-Jahabfalván  felekezeti  is-
kola államosítása. K.-Ujfalnn  haszonbér elen-
gedés, italmérés kezeltetése, a községből el-
szállítandó fasnyag  megadóztatása, haszonbér 
felmondás.  K-lmpér, Altíz- és Fellizben adó-
szedők rends' évesítéséről szóló sxabályredeletek. 
K.-Fellizen biró választás elleni fellebbezés. 
Kozmás, Szentmárton. Csekelalván közgyánii 
állás szervezése. Kozmás, Lázárfalván  körjegy-
ző fizetés  felemelés.  Menaságon malom haszon-
bérbe adás és a Va«and völgyéo kérelmezett 
útépítés. S'.entsimoiion faiskola  biztosítás éa 
regálé kötvény lieváliáa. Szentkirályon a köz-
ségnek átengedett ingatlanokra vonatkozó tör-
vényszéki egyezség. 

93. Magáuosok kérvéoyei és a közgyűlésig 
beadandó indítványok és balaszlást uem IflrŐ 
más Ügyek. 

C'sik-Szeredán 1900. évi májns hó J 5-én. 
Kiadta: Uihaljr  Ferencz  főjegyző. 

1899. évi XLIX. törvényezikk 
u Iiuzhí  ipurnak  állami kedvezményekben 

va/ó  részesítéséről. 
1. §. Állami kedvezményekben réazesiltetnek: 
1. A teknika fejlődése  szerint berendezett 

azon gyárak, a tnelyok a magyar szent korona 
országaiban a jelen törvény hatályba lépte előtt 
gyárilag eló nem álliiott iparczikkeket készítenek. 

2. teknika fejlődése  azoriul berendezett kö-
vetkező. ezentúl felállilandó  gyárak, és pedig: 

a) azon gyárak, melyekben porczellán, kő-
edények. tűzálló tégla, táblaüvcg, tükörüveg éa 
palaczküveg állíttatik clfl,  valamint azon ipar' 
tolepek, melyek un a teknika fejlődésének  meg-
felelő  gépberendezés ineltetl márvány fej  léssel éa 
márvány megmunkálással foglalkoznak  ; 

b) fémlemez-hengermüvek  (a vasi emez-li 
germüvek kivételével), fémcsöveket  (as öntött 
vascsövek kivételével), fémdrótokat,  ajtó- és ab-
lakfelszerelési  ezikkeket, fegyvereket,  szerssám-
gépoket éa ipari anyagmegmunkáló gépeket elő-
állító gyárak ; látnpaáru-, fémdisaáru-,  ciuvar- és 
kovácsolható öntött vasárukat előállító gyárak; 

c) iiiüaaer*. tanszer-, óra-, gyermekjáték-
áru-, zongora- és harmónium gyárak ; 

d) papir-, papíranyag-, cellulose- éa tapéta-
gyárak ; 

e) vegyi készítményeket előállító gyárak 
(a sörfőzdék,  répaezukorgyárak és as ipari szesz-
főzdék  kivételével), kaucaukáru- és gyertyagyárafe; 

f)  selyemfejlő-,  selyemsodró-, aelyemfoná-, 
selyemszövő- éa selyemfeatő-gyárak;  gyapjumosó-, 
gyapjufonó-  és gyapjuszövő-gyárak ; pamutfonó-
és pamutszö vő-gyárak ; lenkikéecitó- te lepek, len-
fonó-  és lenszövő-gyárak ; kenderkikéasltő telepek, 
kenderfonal  és kenderszövő gyárak; fonal-  éa azö-
vetfehéritő  éa festőgyárak,  azővetkikésslló-telepek 
(a színnyomás kivételével), kötő- és kötószövő-, 
csipke-áru, hímző-, nemez-, paszomán- éa aainór-
gyárak; 

g) aaon bányászati vállalatok, a melyek fé-
meket lugsás, fonosorozáa  vagy villamosság al-
kalmazása mellett termelnek, továbbá briqnette-
gyárak, a mennyiben hasai anyagot dolgosnak fel; 

h) műtrágya-, maláta-, dextrin-, burgonya 
szörp-, növényi olaj-, kstángpörkölö-, pótkávé* és 

Voncerv-gyárak; tejet Ipari ozikkekké feldolgosó 
telepek: riaahántoló malmok, a meanyfben  hasai 
rizsét dolgosnak fel;  sósott-, szárilott, fSatöltbu»-, 
kolbász- is kolbászféléket  készítő Ipartelepeknek 
kizárólag kiviteli üzletága; 

i) cognao-gyárak, melyek borból vagy tör-
köly-borból lepárolás nlján állítják eló a cogif«-
cot, a mennyiben a rendeletileg megállapítandó 
ellenőrzési szabályoknak magukat alávetik ; 

j) ásványolajgyárak éa ásványolajat-, to-
vábbá a kálisókat kutató éa termelő vállalatok; 

k) villamosságot előáll itó ipartelepeknek azok 
ax iizeinei, melyek ipari czélokra hajtóerő szol-
gáltatnak. 

8. Kétmüiparosokból vagy mezőgazdákból 
alakult azövetkesetek, a mennyiben ezen törvény 
l, §. 2. a—k) pontjaiban felsorolt  ezikkeket állí-
tanak eló. 

4. Mindazon vállalatok, a melyek nagyobb 
számú háziiparosok rendszeres foglalkoztatására 
vannak alapítva. 

6. As 1899. évi XXII, t. o*. 13. § ibau 
omlitelt tengeri hajóépítő telepek, teogeri hajó-
gyárak és csúszdák, valamint a m&ssakl igények-
nek megfelelően  berendezett hajójavító-műhelyek, 
uszó és száraz dockok. 

2, §. Az I. §-bao emiitett gyáraknak. Ille-
tőleg ipartelepeknek as IÖ70. évi LI. t.-cz. 2. 
§ ában már megadott ház ad* mentességen kívül 
a következő állami kedvezmények adatuak : 

a) fölmenteinek  a kereaotadé alól, illetőleg 
a liányaadó éa a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok adója alól, valamint az ezen adók után 
járó községi pótlék a kereskedői mi és Iparkamarai 
illetékek alól, végre az álialáaoa jövedelmi pót-
adó alól; 

b) felmentetnek  a gyári telkek éa épületek, 
viilamint azok tartozékát képez» gyári gépeknek 
megszerzéséért és átírásáért járó illetékek éa 
községi dijak alól; ha pedig ai ily vállalatok 
részvénytársaság alakjában létoMitleluek, illetőleg 
lia a kedvezmények érvényéuuk tartama alatt 
részvény társaságokká alakulnak át, esenfelül  az 
illeték egyénérték alól, továbbá a részvénytársa-
ság megalakulásával éa esetleg a részvénytőke 
megnagyobbításával, valami ni a részvényeknek 
vagy elsőbbségi kötvényeknek ugy a megalaku-
láskor, mint a működés ideje alatt tókefelemeléa 
czéljából történő kibocsátásával járó szerződések, 
az e szerződésekkel kapcsoluiban kiállított egyéb 
okiratok és a részvények és elsőbbségi kötvénvek 
utáu jár > bélyeg óa illetékek és községi dijak alól; 

c) az emlitelt vállalatok által gyári czélokra 
szükséget tisztátalan sót a pénzügyminiszter az 
1875. évi L. t.-cj. 19. §-ban meghatározott áron 
alul is átengedheti és as ezen a>i kiszolgáltatáu 
alkalmával az illető vállalat által leteeodő bizto-
sítékok összegét az emiitett g bau foglalt  mér-
téken alól is megállapi ihatja; 

d) az 1890. évi I. t.-cz. 159. §ának ha-
tálya az ezen törvény alapján kedvezményezett 
iparvállalatokra ia kiterjed. 

§. A kedvezmények hatályba lépésük 
napjától számítandó legfeljebb  15 évre engu-
déiyezhetók. 

Újonnan létesült gyárak a kedvesméuyek 
megadását üzembe helyezésük napját követő leg-
feljebb  három éven belül tartozunk kérelmezni, 
elleukező esetben részükre kedvezmények nem 
engedélyezhetők. 

A kedvezmények eugodélyezése, hatályba 
léptük napja éa tartama felett  a kereskedelem-
ügyi miuiszter a pénsügyminiszterrel, éa mindazon 
esetekben, a inidón a mező- éa erdőgazdaság 
érintve van, a földiniveléaügyi  miuiasterrel is 
egyetértőleg, a mezőgazdasági szeszfőzdékre  nézve 
pedig a foldmivelésügyi  miniasler a kereskedelem-
ügyi és a pénzügyminiszterekkel egyetértőleg 
határoz. 

As 1690. évi XI». t.-oiíkk alapján áJlami 
kedvezményekben részesített gyáraknak megadott 
kedvezmények továbbra ia ériuteilenül maradnak. 

E gyáraknak kedvezményei, a mennyiben 
a jelen törvény értelmében ia jogoailvák a ked-
vezményekre. azok feonAllbatása,  illetve tovább-
fejlesztése  érdekében továbbra ia meghosszabbít-
hatók, mindazonáltal az csntbeo ugy az 1890. 
évi. XIII. l»*Qz.. mint a jelen törvény alapján 
adott kedvezmények hatályának együttes időtar-
tama 15 évet meg nem haladhat. 

Felhatalmaz tátik a kereskedelem ügyi minias-
ler, hogy s pénzügyminiszterrel egyetértve oly 
esetekben, midőn ast fontos  köagaadasági érdekek 
kívánják, a jelen törvény 1. § ánafc  2. pontjában 
felsorolt  már fennálló  gyáraknak, Illetve Iparte-
lepeknek is megadhassa a jelen törvényben bis-
toaitotc kedvezményeket. 

4. §. A kereskedelemügyi miniasler felha-
tal maz tátik, hogy aa 1. gban említett gyárak és 
ipartelepek épitéaéhes vagy megnagyobbításához 
szükséges építési anyagokat, nemkülönben az 
azok felszereléséhez  éa berendezéséhez szüksége» 
gépekel, gépalkstréaseket és általában berende-
zési tárgyaltat a m. kir. államvasotakoa éa az 
állambistoaitást élveié vasutakon aa öaköltaágek 
megtérítése mellett szállíthassa. 

Felhatalmastatlk a kereskedelemügyi minisz-
ter, hogy a péosügymiaisstsrrel egyetértést oly 
gyárak illetőleg ipartelepek részére, a melyeknek 
nem valamennyi üaeuága részesíthető • jelen 
törvény alapján állami kedvesméayekbea, a jelen 
törvény 2. f-áaak  a) és d) peatfébaa  megjelöli 
kedveaaéayek hatályát a gyár wgy .{ţartelep 



M j . C S Í K I L A P O K . ám. 

talaJdoBeeáoab kérésért* a kedfesményeihetö  Owm-
ágak arányában as c jéas gyári flsemre  klterjessl-
hesse. 

EB esetben a kedvesmények tartama a ked-
vezményezhető éa a kedvesmányekben nem ré-
isesiihetö Qseoágak köiötti aráayoak megfelelten 
leszállítandó 

Aa ilyképen leaaállított aráayoe Időtartam 
nem boeaaabblibató meg. 

A jelea törvény 2. fioik  b) pontjában meg-
jelölt kedveimények ily ütemekre való alkalma-
sásának mérvét a pénsügymlnisster egyetértöleg 
a kereskedelemügyi miniuterrel állapiba meg. 

6. §. Felbstalmastatik a kereskedelemügyi 
miniwter, hogy a jelea törvényben blstositott ked-
veimények megadását a pénsiltymlnissterrel egye-
tértöleg a kedvezmények tartamára a vállalatok 
helyére, nagyságára, as alkalmasottak számára 
és miaöségére vonal kosé feltételekhez  köthesse 
és oly esetekben, midóo ast a már fennálló  ipar 
érdekei kiváoják, a kedvesmények megadását as 
I. és 2. a—k) pontjaiban felsorolt  gyáraktól éa 
ipartelepektől ogyanenk a pénsügymlalasterrel 
egyetértöleg megtagadhassa. 

7. §. A jelen törvény sserlnt állami ked-
vesményekben részesíthető gyárak és Ipartelepek 
azon vállslatok közé soroztainak, a melyek Ja-
vára az 1881. évi XKI. t-cs. értelmében akár 
végleges, akár ideiglenes kisajátításnak van helye, 
mindazonáltal ősapán állami, törvényhatósági kös-
ségi (városi) vagyont képesé oly, as 1881. évi 
XLI. L cs. szerint kisajátítás alá voobató Ingat-
lanokra, illetve dolgokra ssorltva, a melyek más, 
mint mesógasdaaági megmivelés alatt, nem álla 
nak, vagy parlagon hevernek és külön tudományos 
vagy közesélu rendeltetéssel nem bírnak. 

8. 8. A k*d vesményekben való réasesitést 
kimondó határosat (S. §.) a hivatalos lapban köz-
zéteendő ; a kedvezmények engedélyezéséről as 
illetékes törvényhatóság és kereskedelmiisipar-
kamara értesítendő. 

0. g. A törvényhatóságok és községek (vá-
rosok) oly ujoooaa létesítendő gyárakat és ipar-
telepeket is fölmenthetnek  a törvényhatósági, 
illetőleg községi adó alél, a melyek a jelen tör-
>ény rendelkesésel alá nem esnek. 

As erre vonatkozó határozatokhoz a keres-
kedelemügyi, pénsügyi és belügyi miniszterek 
egyetértő jóváhagyása. Borvát-Sslavonországokban 
pedig a horvát-sslavoa-dalmátorsságl bán jóváha-
gyása ssükségea, a ki a tekintetben a kereske-
delemügyi minissterrel egyetértöleg jár el. 

IL. Jelen törvény hatályba léptéaek nap-
jával az 1800. évi XIII. t.-cs. hatályát vessti. 

11.9. Jelen törvény végrehajtásánál Horvát 
Szlsvonországobra nézve a kereskedelemügyi mi-
niszter Horvát-Sslavon- és Dalmi torsságok bánjá-
val egyetértöleg jár el; a 7. 9- tekintetében pedig 
Horvát-Blavonorsságokra nézve a végrehajtással 
a horvátaslavon-dslmátorssági bán blzatik meg. 

12. 9. Jelen törvény 1000. évi január hó 
első napján lép életbe és as annak alapján adott 
kedvezmények érvényben hagyásával 1909. évi 
deczember bó 31-ik nspjálg marad hatályban! 
végrehajtásával pedig a kereskedelemügyi, föld-
mivelésügyi, pénsügyi és belügyi miniszter biza-
lik meg. Folyt. ktfv. 

Laptulsjdonos: 
gyOrgyjakab örököse. 

M E S S SÁNDOR dr., 
nptiM fiíorra 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
imc-io Cslk-Szeredában 

Nagy Ferenci dr. házában. 

20%-al olcsóbban 
kspbilő mM sMi, MraUym slaks éa ngyságs 

ugy mint napló-» fl^  és mindenféle  segéd-
könyvek, ezen árengedményt teszem abból 
az okból, hogy minden Üzletember olcsón 
szerezhesse be a szükséges könyveket 

Kész tisztelettel 
Giörniatri Mártis itMa. 

Fürdő árverezés. 
ZsögOd égrényes, jód éa vas-

tartalmú áaványfürdő  folyó  évi 
m^jna hó 31-én a csíkszeredai Ur. 
törvényszék helyiségében meg-
tartandó [llli| 1-2 

önkénytes árverezésen eladatik. 
KikiAltAai ár 7200 korona. 
Árverezni nindékoi&k koteleaek a 

kiki&ltáni Ar 10" ü át készpénzben vagy 
ővadékképes értékpapírban az Árverezés 
előtt letenni. 

Kjryéb feltételek  a c*ikflzereil<ti  kir. 
l e l e k l t S a y v I k l r < a < ( a á l a renden 
hivatalos órAkban, vagy pedig K r r l é u 
I z t v á B B á l Cnik-SÜredAban bArniikor 
megtekinthetők. 

Egy segédet keresek, 
ki az épület és bulormunkát érti. 

Gyergyő-Ditrő 1900. inAjua 14 
[mi:-í OBergó Viktor, 

épdlet- én bútorasztalos. 

Sz. 221 —1900. [112) 1 1 
Árlejtési hirdetmény. 

Gyergyó-Ditró róni. katli. hitközsé-
gének egyház lanácsA a Dítró Hodosoti 
építendő kápolna felr'piiéséliez  szükségelt 
építőipari munkák elkészítésére nézve ezen-
nel nyilvános árlejtést hirdet. 

A megbírált és felsőbb  hatóságilag 
jóváhagyott tervrajznak költségvetése 9291 
korona 80 fillér.  Ezen munkálat oly vál 
lalkozónak adatik ki, ki kellő szakkép-
zettségű és iparágának gyakorlására ha-
tósági engedélylyel bír. Az egyháxlanács 
fenntartja  magának a jogol, hogy a be-
érkezett ajánlatok között, tekintet nélkül 
az ajánlati összegekre, egészen szabadon 
íog választani. 

Az elkészítendő munkára vonatkozó 
vállalati és szerződési teltételek a ditrói 
plébánián megtekinthetők. 

A lepecsételt zárt ajánlatok „Gyergyó-
ditrói róni. katli. egyáztanács" czimen 
Gy.-Ditróba (plébánia) küldendők. 

Az árlejtés a gy,-ditrói plébánia hi-
vatalban 1900. évi májon hó 31-én 
délután 3 Órakor fog  megtartatni, mely 
nspig és óráig az sjánlalok annál bizto-
sabban bendandók, mivel a később érkező 
ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Az ajánlattevők kötelesek A vállalati 
Összegnek 10°/«-át készpénzben, vagy óva-
dékképes értékpapírban letenni. 

Megjegyeztetik, hogy a kő-, laanyng 
valamint a homok megvan hordva és igy 
a szerződés megkötése után t i építési 
munka megkezdhető és oly erélylyel lesz 
folytatandó,  hogy A kápolna 1900. évi 
október 20-ig teljesen elkészítve, számba 
adható legyen. 

Gyergyó-Ditró 1900. május 17-én. 
Takó János, Barabás Rajmond, 

pleb. egy hűt. elnök. cgyháxtan. jegyző. 
Most jelent meg: 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
ÉS 

MAGYARÁZATA. 
1K9IS. ÉVI XXXIII. TÖItVKNYCZIKK. 

1. ii 11. KÖTET. 

IBTA 
Dr. PERJÉSSY MIHÁLY, 

ealkoureSai kir. Iflrr.  «liOk. 
Kapható GyÖrgyJakab Márton utóda, köuyvkeres 
kedéHében Csíkszeredában. Égy-egy kátét áru 4 kor. 

S z é 3 s e l 3 7 - 3 = L Í d - 3 r S á L a a . c L o x 
nöl és férfi  divat-üzlete 

OaUE-Szer*dA1oaa a, (Bu. t ta r -azé . l lod .á .7a . l ) a z a m t o a x i . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. ügyeimébe ajánlani az olcgó 

és msoHíI  batíutrxétd  forróul,  mely minden hirdetést felülmúl. 
Miért is kérem a nagyérdemű közönséget személyesen arról meggyőződni, 

hogy elvemet mindég szem elótt tartva. 

Kevés haszon, nagy forgalom 
alapra fektetem  Üzletemet és minden igyekezetemet oda irányozom, hogy t vevőimet 
minden tekiutetben n lehető  h'ţţjuhbttn  és feff/miUotiabban  kitaotgáijat», 

A mennyiben Üzletem rövid fennállása  óta ujabb áruk érkeztek u. m.: lef-
ujakk divata női ralw (lövetek éa koná való la^ngatakk IgéayeluMt m,Mall «ankkel, 
• -• • - M fér" aM ét Tért divat kalapok, ati kakitok, galliroK, nü 
oaeniytt, «lényegek, vasinak n autahamUak, valaaht aladea • ml ntl éa firl  dbit 
ulkkékka vagó Aruk. 

A nagyérdemű közönség szíves látogatását kérve, maradtam kész tisztelettel 
in7i i_ Székelyhidy Sándor, 

női es férfi  dlvat-üalete Cslk-Saeredában. 

GYÖRGYJAKAB MARTON DTODA 
DHKSZNÁNDT VIKTOR 

looppilója , tönyr-, papir- és iróaer-teresteflése  Csü-SieredábaiL. 

Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékukból u. m.: vonalzók, palatáblák, tisztázati és 
rnjzfilzctck,  igen jó plajbászok, irótoiiak, közönséges és diszes 
tollnyelek, tolltartók, tintaturtók, rajzeszközök, körzök. festékek 
és festőecsetek,  egyenes és háromszög vonalzók, mindenfék  köz-
ségi, egyházi, iskolai és ligyvédi nyomtatványok stb. stbbiből. 

Továbbá duwalautéku Oiletl-, jegyiő-, ima- é> éaaknktayvaH. 
Úgyszintén kaphatók: vegysi ifjúsági  Iratok, aulattaló képet Be-
tétkönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: közönséges lrópapir, nagy csomagoló, jó rajz-
papir, rózsaszín és fehér  Itató, kék másoló és minden-
féle  színes papírok, selyempapírok. — Igen nagy választékú 
levélpapírok angol és franezia  gyártmányú díszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagy választék névnapi és újévi 
kártyákból, díszes emlékkönyvek és albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jóminöségU fekete  tintáit nagy-
lmn és kicsinyben: továbbá piros, oarmin, 1111a, kékssiivü 
tintáit, festékeit,  olvasatott mézga (gummi), jegyzőtinta, 
peosétviass, ragasztó ostya, színes irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja u saját kiadásában megjelent és nagy elter-
jedésnek örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
cziinü ima- és énckkünyveit; „Erények gyöngyéit: „Halotti 
ssolossmák és szertartások könyvé'-t; „Irva-olvasás'-t; 
,Csikmegye földrajza"-t. 

Mosi jelent meu 

irlu Párls Prlgyes, «sik-szercdiii kir. ügyész és kupluitú Györgyjakab 
Márton utóda könyv kereskedésé hon Celkeseredában. - - Ars 1 korona 

20 flUér,  )>ostúu küldve 10 fillérrel  több. 

• S z u l t á n G e r g e l y 
FÉRFI-, NÖI-, DIVAT- ÉS ffifeSZRÜHA  RAKTÁRA CSÍK SZEREDÁBAN. 

Van szerencsém a nagyérdemű VÓrOBi és vidéki közönségnek 
tudomására adni, hogy miután Csik-Szeredából szándékom el költözködni 

s l z ~ C L z l e t @ 3 s a . e t o l s t d - o r a c a . , 
az áruból részlet fizetésre  is adok, mélyen leszállított árak 
mellett S minlhogy szándékom rSvid időn elmenni a h&zl bútorok is 
eladók, az üzlethelyiség pedig lakással együtt haszonbérbe kiadó 

tisztelettel 

"1H|1-S Szultán Gergely. 

NEM HULL 
Szenzáczíót kelt a gjógyfUkivonatom,  melyet évek 
hosszú során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen 

meggátolni a megkopaszodást 
K a p h a t * g y é g y s z e r t á r s k k s a 

A HAJ, NINCS TŐRRÉ KOPASZ EMBER 
Felfedeztem  és százszoros pénzzel Azetek, ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem szllnlk a hajhullás. 

1 üveg ára 9 kor. 40 fillér.  korpaképzödés és mindennemű fejbőrbetegség, 
éa m l a d e n a e a s f l  I l l a t - éa p I p e r f e i i k k ' k r r e s k c d é R b f B , 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-uteza 12. sz. IMU»-» 
Erdélyi főraktár  ás vesérképviseldség: O Ó T H O T T T L A , I l l a t - é a piparaexUclE ZLfl«-y»)c«res}ced.öxLél,  Gly-a laf ia l ié rvAr-Fótép . 

Vidéki  megrendeléseket  utánvéttel  axontuU  enzközől: 
Egyedüli készitá és siéjjelkUldésí raktára. Dobé Nándor, uri, női és színházi fodrász,  Budapest, Nefelejts-ntosa  97. 

mailto:CLzlet@3sa.et
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3*. 1087—900. [11»] l - l 
tlkvi. " 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A caik-azeredai kir. Irvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy a Száva Kaj-
lán örökösei végrehajuiónak i'>. E'őss KM 
végrehajtást saenvedö elleni 1659. K. 40 fillér, 
tőkekövetelés éa J Árulok HÍ iránti végrehajtási 
ügyében a csikazereJsi kir. törvényszék terüle-
ten lévő Csik-Szépviz kö/ség határán IVkvÖ idő-
közben Imre Donioko* és neje Imre Terézia 
csikszépvizi lakósok tulajdonába átment, a csik-
szépvizi 2855 sz. tjkvben A. f.  I. rdsz. 4428. 
hrsz. kaszálóra 102 koronában megállBpitoll ki 
kiállási árban sz 18B1. évi 60. t .-«•*. 15*. §. 
a) pontja alapján Lukács Uózália társtulajdonos 
fele  rész jntslékára is ; Csik-Sz.entiiiiliAIv község 
hstárán fekvő,  a csik s/entniiliVlyi 1-174. sz. 
tjkvben A. f.  I. rdsz. 519. hrsz. kertre in K.. 
2. rdsz. 541a., 6411»., 54(j. hrsz.. belsőségre 
120 h\, 3. rdsz. 4097. hrsz. szántára Gti K.. 
4. rdsz. 4152. hrsz. száméra 1116 K.. 5. ülsz. 
441)I. hrsz. szántóra 44 K.. 6. rdsz. 4<34. hrsz. 
szánt őrs 6 K.. 7. rdsz. 48«2. hrsz.. szám óni 
6 K , H. rdsz. 4937.. 4«38. hrsz.. legeim* és 
szántóra 2 koronában megállapított kikiáltási 
árban Székely Rózália, l'akot bYrenrzné. Kozma 
Dénes, Kozma Terézia. Szatmári Lajosn-1, s/iil 
Könezei KAni. kisk.ua Csengeti K'/a, (Nengen 
D'»nes és (Nen^eii Júzset Urstulai'l -n xok jir álé-
kára is. h rsiksz.enimiliályi l 7 4 </. t,kv'«.-n A. 
Y II. rdsz. 530<i. brsz. kaszálót»»! fiinak  K *'»»s 
F,vk tulaídonát k-p-zö • s-ad ré«/. iu nkk-nM 
ÍM K.. 10. idsz. 531:i hrsz. K i-zál. ri H K . 
11. rdsz. Insz. kaszálóra 10» K.. I i»Uz. 
5437.. ;*)4:Jtí.. »435».. M4o., 5 I 11. h'-s'. ni •.»:« 
III K., 13. rdsz. r> 1-14.. á115 . 544« . 5117.. 
r»44H., ftl4í>.  hrsz. sz.int Ara 74 K., !4 r.l-z. 
5451. hrsz. szántóra 30 K.. Iá, r»lsz. ;YIG2., 
54CJ. hisz. szántóra 2t K. Mi. visz. 5|(i7. hisz. 
szántára :10 K.. 17. rdsz. 551.1, 55 l!i hr*z 
szám óra 30 K.. Id. nlsz. 5818.. ó8l!).. 5820.. 
Ó82I , 5*22., 5823. brsz. szántóra 20< K.. lü 
rdsz. 5921. űü22 1. írsz. szántóra 112 K.. 
20. rdsz. 5«5ő. Insz. szántóra 51 K.. ül. rds/.. 
5'J7«., 51)77. hrsz. szánlóra 7o K., 22 nNz 
«001. hrsz. szánlóra 21 K.. 23 rdsz. ií022 
hrsz. szántóra <>l K, 21 rds/. i»l:>.'». h -z. 
szánlóra 17 K., 25 rdsz. «102. In z s/anióa 
3S K., 2ii. rd<z. I123U. hr.«/. szántóra 22 K . 
27. rdsz. «24.Ş. Insz. szántóra 21 K. 28. id 
ii2H«. hrsz. szántóra K. 2:>. id«z. «2H1*. 
In>z. szántóra 2* K . ülsz. «284.. «285.. 
«28«. hrsz.. szántóra 72 k\. 31. i«Nz «{Hü. 
hrsz. szántóra ói K., 32. rdsz. «407., «404. «lo>.i. 
hrsz. szántóra 104 K , 33. rdsz. «131. hisz. 
szántóra 32 K., 31. rdsz. «02!» 2., ««40. Ii sz. 
szántóra 50 K.. 35. rdsz. (ii'.72. Iirsz. szántóra 
54 K. 3«. rdsz. 6(iü3. Insz. szántóra 18 K., 
07. rdsz. «701. hrsz. szántóra 58 K.. 38. rdsz. 
«770. hrsz. szántóra 16 K., 31). rdsz. «773. 
hisz. szánlóra 12 K.. 40. rdsz. «061. hrsz.. 
szán lóra 12 K.. 41. rdsz. 10073. hrsz., kaszá-
lóra 100 K., 42. rdsz. 10177. hisz. kaszálóin 
«G K. 43. rdsz. I31U7. hr>z. kaszálóra 134 K\, 
44. rdsz. 13326. Insz. kaszálóra !>« K., 45. rdsz. 
1333Ő. hrsz. kaszá'úra « K , 4G. rdsz. ll.T.U , 
1331)3. hrsz. kaszálóra 2l>4. K., 47. rdsz. 13422. 
Iirsz. kaszáiura 40 K. 48. rdsz. 135)50. hrsz. 
50 koronában megállapított kikiáltási ái l>an 
nemcsak végrehsjtásl szenvedő, lun^m a társ-
tulajdonosok Székely Rózái.a, Pakol Ferenc/né 
szül. Káinoki Terézia, Kozma Dénes, Kozma 
Terézia, Szatmári L*josué sziil. Kfincz.ei  Fáni, 
Csengeri ItAza, Csengeti Dénes. Caengeri Jó-
zsef  kiskornak jutalékára is elrendelte. 

Megjegyezi etik. Iwzy a cs.-sz.tmihályi 1674. 
sz. tjkvben foglalt  31„ 32.. 33. rdsz. ingaila-
nukra 11. 14. l-t. 15. alatt a ni. kir. államva. 
sinak javára Mjegyzett kisajátítási jog.II, VHIA-
miiiL az 1 — 48. rdsz. aluiii ingatlanokra C l. 
Székely Uózáliát, C 8. alatt Csi-tigeri Dénest 
megillető élethossziglani hsszonélvez«-tt jogol 
ezen árverés nem érinti. 

A fennebb  megjelölt ingatlanok AZ 1900. 
évi junius hó 25-ik napj inak délelőtti 9 órakor 
Csik-Szépviz, d. u. 2 orakor Csik-Szenimihály 
község házánál megtartandó nyilvános árverései! 
a megállapított kikiáltási áron alal is el-adatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának I0"/o-át készpénzbrn, vagy 
az 1861: t -cz. LX. 48. §-ábnu jelzett árlolyam-
mai számított és az 1661. évi november hó l én 

3333. sz. a. kelt iKazságilgyminÍKteri rendelet 
6. §-álian kijelöli óvadékképea én>'kpapiibaii a 
kikiililött kezéhez, letenni, svagv az. 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a élteimében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállitoit szabály-
szerű élig ínecvényt átszolgáltulni. 
A kir. törvényszék, mint. telekkönyvihalóság 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi iiiárczins hó 
12-ik napján. Goczö Béla, 

kir. I vs/Li liiró. 
Szám 1086 900. 

tlkvi 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík-szeredai kir. lör vényszélt mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Sz.áva 
Kajlán örökösei végivhailalónak id. Kvöss Kl**k 
végrehaj'ási szenvedő elleni 1652 korona töke 
követelés járnVkai iránti végrehajtási (igyA 
h- n a csíkszeredai kir. törvényszék a Csik Z-ö 
tţiii köz>ég határán |V-kvö a rsikzsögödi 9ltt 
s/i)kvl>eii A. Y- I- 2787. hrsz. kaszálóra 
28 kor. 2. r ísz. 278'J. hrsz. ka^zál'SrA 2« kor.. 
3. idsz. 27«3.. 27«4 hrsz. kaszálóra 31 kor., 
5. rd<z. 304G , 3 >47 , »048. hrsz. ksszá|ói H 
115 K.. 7. rdsz. 27b2. hisz. kaszálórA 53 K. 
8. r.lsz. «|.:0. hisz. s/iintóra « K., t). rd-z. 
«838. írsz. szántór.i 3-1. K, 10. ids/. 27:13. 
hr</.. ka-z.ilóia 23 kurnnálian m- «iillHjiiloll ki< 
kiállási iiiliiiii. (Nik-Sz.'-i'V z. kii/M-s; Inláiói) 
lekvő. a o k-/>pvi/i 2H2 s/t|lv>..n Y- I. 
1 « 0 0 . . 1.08., «051. Iir-i/ k . - i i 2 '!H 
II-III iiiHjj illíijiiiiiii k i k i á l i a i 1> II K;ilti >k\ S.in-
Jo:né sziil. Székfl\  Kó/á'ia, I'-\"t Ferenrzné 
-zill. Ka111<• ki Triv/ia. Kozma I» h-n K i n • 
M.11 lil. Szal [11 ti I li 'jiiMI- s/.nl, ;< .ne/, i F .ni 
C-'fliií'-ii  li'iz.a, Cs-iiK-n 1 )"•»»••<, (••.•i!t;-ii .luz»!-!'. 
ki-km nak,, Aulai n>! l'-i-i M.si... 
Znlii-h i>lvan lár«iula;d»ii >».>k II i- az 
IBŞ1. évi 00. l.-cz. ]r,iV ^ :() p.iiHjH alHpnn 
iDvaliliá a ksz.épvizi 13« </t|kvinii A. -J- I 
MIN/. 1J73. hrsz. S/mtóra I» K. 2. rdsz. (J I!i7 
Insz. szántóra « ki>i<>iiál<an n.i'irál ap ind l k • 
állási iii liiiii, Ka'noki rándul ni- s/iil. S'ók l\ 
lí'/ali;i, l'aki'i l'.i- tic iié s/.iil. Kálimki'l'< i''/i 
K'/.ma lMi*s. K'iznii .Muia Sz.aim.iri 
«.zii!. Köii.rzt-i Fnii. Cs •injei i Ró/.i, IVn^-n 
Dént-s, C-1'ii^i'ii Jó/>.| ki-koui iar»ni!:ij'|nii .-..k 
|ili.tl'-kaiii a ir-.ik-'i'i>viz; 20> sz. l |kv- i i 
A. Y. 2 id»£. 1550 1. írsz. wautóia 4 k 
ii ii'.tii ill> í iila|iil>il I k ki.i'i.t>i -ii» ni a i- - ii • 
"zépvizi á l l -z. i|k\l' II A. Y I. Iil>/, 21 RI 
2 4 5 0 , 2 4 5 1 . , 245:1. . 2 4 5 - 1 . 2 L « ! 5 I n - / , k i 
szaloiit 1:]-| k'iKiiiaiian in^cáilapiioli kikiá;iá i 
áiban Szabó T>'ivz.i.i szül. Ivuv lnne Uó/.ália. 
Imre Vci'iiiiika, üzv. Kolír Adtaíné sz.iil. Imre 
£«-uz.sáuna, It.iv.e Utván, Imin I/iszló, Kuvác 
Veiumka, Imre Juliánná, lmif  Dim>k«s. l i r e 
['éter, lnne Jáiius, Iliire JÓ/M-I, Imié Katalin, 
kiikoiii Imre Lin» és Imre Klek lár>liil.i|d"ii<i-
Hok jutalékára is elrendelte Mi-gj«-gyezl*-iik. 
hogy a csikszépvizi 511. szí. i|kvli«-n A. I. 
rdsz. alatti in^ailrtin H annak ruy kilenozed ré 
széle C II. alall Kovács Veronika özv. lnne 
IVierué javára, a csiksz.épvizi 43«. sz. tjkvbeii 
A. Y- 1., 2. rdsz. alatti ingatlanok lele része 
C 1 alatl Székely Uóz.ália. egy lizenhatod ré-
szére C 6 alatt (.'-etigi'ii l)éiies javára, a csik-
szépvizi 25>2 sz. Ijkvbei) A. -)-. I. idsz. alalti 
nit(allaiiia né^y nyidcz.nl ré>z.en>-k tele részére 
C 1 alall Székely ltóz.ália, eg> lwimiinv.kHi. il 
lés/ének egy ifgjedére  (' 4 alatt C-enm-ii l)é. 
IIes javára bekebele/rll élet liosszi^lani hasz.Hii-
éh'ezeti jogát ezen árvetés min éiin'i. 

A Iriinebb megjelölt iliealliilhik az 1900. 
évi junius hó 22-ik napjanak délelőtt 9 órakor 
Csik /^ögőd, lüüO. évi ilHiiUs hó 23 áll liapjáll 
d. e. y óiakor Csik-S/épviz. község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen A m'gállspitutl 
kikiáltási álon alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tar loz nak AZ in-
gatlanuk bfoáráimk  IO".0-ái. készpénzben, vagy 
az 1861. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881. évi november hó I-én 3133. 
sz. a. kell m. kir. igazságiigyminiszleri rend>-M 
B. §-ában kijelöli ővadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez, leivuni, avagy az 1881. GO. 
t.-cz. 170. értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabály-
szerű elismervényt álszolgállalni. 
A kir. törvényszék, mini telekkönyviJialóság. 

Kelt Csik-Szereda, l'JOO. évi inárcz. I l-én. 
Geoző Béla, 

11141 1 1 kir. tvsxéki l.iró. 

Sz S28 noo. Ilin] 2 2 
Ki. 

Hirdetmény. 
Alrtliroti közs^jr flöljárnsiij;;!  áliiil kö/-

hirrv tetetik, ho^y Csík-Miiulszeiil közs«'y 
Uiln jilor.ál k('))i v.o „ llocsUoi " IVic lieltelrk 
ii rnjla lévő «'|»ilS«!t«<kk<*l «'gyílM folyó  óvi 
jUlliUH llú 5 <;n « ki)/.s(,'(í liivnlnlns ]lá-
zánál tiirlHiuló nyilvános árverésen n leg-
többet ILLŐNEK el log JKIHIHÍ. 

Kikiáltási ár 2400 korona. 
Arví-iV'si feltételek  az elöljáróságnál 

nic^tekiiitlielők. 
Osik-Mimlszent HMlO. inijus li<S M á n . 
K o v á c s Béla, Sil ló József, 

j'V.v.0. biró. 

Sz 788 - 1ÍÍ0O-

Hirdetmény. 
Közli im' t í ' te l ik, liogy Kászou-Jakal» 

falvn  közsifr  ^497 liold t<illletcn a v.ulá-
sz.ati jo^ fol.vo  ővi l u á j u s liú 2 7 - ó n 
dél II ián 2 ómkor 6 egymásuláni évre ha-
szonbérbe adatik. 

Feltételek a községi elöljáróságnál 
megtekinthetők. 

Kánzo11--Likai»falva  1900. évi május 
hó 16-án. |M:I| Ţ-I 

Az elöljáróság. 
SzanisBló K a l m á o , O r b a i Ignácz , 

kürji'jry)?". k. biró. 

M)I0KXK)I0I(KX)I0I0I0K^^ 

X 

.4 l e t ' j w b b fim  MX«»lí<labl» 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek at Orstág erdélyi részeiben egyedüli vassiekrénygyárban késtültek. 
Továbbá vasszekrÓDyek. községek, trinploinuk és anya könyv vezetők számára 

ívszk'tlizetcsro mindeulYdc na»-ysáirban -v.állittainak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

' MOESZ GUSZTÁV, mulm párcs 
T Í A G Y - S Z E B K X . 

5 ('sikvíii'ini'iivi' \r/i ' i i i^. '' -!•i Gycrgyjakab Marton utódánál, Csik-Sieredában. 
• • X X X X ^ X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X ) I O K X X X X I 

1 > . ' ' i r l o l j i i l í l i n x . ' l i i p . - i r l . 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig ITÜ|T Í J 

E - ö . o r g ' e n : _ ^ - l " b e x t , 
m n n i M i i h i í r l i o l j r l h i l r f f i i l ^ k r i i 

olyan sör készül, mely bátran vetekedhetik 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 

Marosvásárhelyi sört követeim. 

1 V i r t o l j u U I i . - i z ; i i i p o r t . 

o o o o o o o o o o o ö 

F I Q Y E L E I Í E E L Í E L T O ! 
M i v e l m á s v á l l a l a t f o l v l á n  i i x l i ' l c n i i n i ' l r « ' l h a < i . v n i s z á i i d é k o z i m i . iifí.v  m á l n l l ' o t ţ v a n a < í y r a k t á n i i i u n i l é v é 

( ' j á s z é n u j a tavaszi é s nyári i d é n . v i c s z c i n é h c s c n ' v á l a s z t o t t á r u c z i k k e i i n c l tetemesen leszálitottam 
é s c z t i ' t julius haváig kiárulni szándékozom, I c l l i i v o i u t e h á t a n a g y é r d e m ű városi é s vidéki k ö z ö n s é g 

l i í í y e l i u é t . I i i i o y s z í i k s e f í i e t e i l  jutányosán e z a l k a l o m m a l b e s z e r e z h e t i . 

A bútor üzlethez tartozó czikkeket vételáron alul is kiárusitom. 
Mély tisztelettel 

BÁRCSAY K., női és férfi  divat-üzlete, Csik-Szeredán. (LOI'L 

Nyomatott Csik-Bzereilában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




