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Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában a 

dúsabb tartalommal jelenik meg 6 negyed 
esztendő telt el, mely idő alatt a tisztelt 
olvasó közönség meggyőződhetett arról, 
liogy egész odaadással igyekeztünk meg 
felelni  azon programmnak, melyet első 
számunkban közre adtunk. hogy annak ér-
telmében teljes önzetlenséggel szolgáljuk 
n közérdeket. Hogy rzt jövőre nézve is 
még nagyobb mértékben teltessük, k'rjük 
a közönség szíves támogatását s u .Ctóki 
Lapok* 1900-ik év III-ik évnegyedére elő-
fizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre. . 8 korona (4 Irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (1 frt.) 
Külföldre:  12 korona (6 irt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel lei-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
liátrálékban vannak, hogy a hátrálékos 
üiwzegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

„OOtfl  XjapolE" 
•HrknilÍKfi  « kiadóhivatala. 

Olvasókörök. 
A nemzet öntudatos polgárokban él. 

Minél nagyobb a polgárok értelmi fejlett-
sége, minél tanultabb az egyezerll nép, 
annál inkább él, vagy legalább kellene 
élnie benne a közszel lemnek, a közügyek 
iránti érdeklődésnek, annál több részvételt 
biztosíthatunk szániára a törvényhozó, kor-
mányzó és birói hatalomban. 

Olyan öntudatról van itt szó, melylyel 
minden állampolgárnak birnia kellene, a 
kit a nemzet közjogok gyakorlására fel-
jogosít. Arról az öntudatról, mely a vá-
lasztó hazafias  érzületét fölmelegíti,  mi-
dőn képviselőt választ, midőn állam-
polgári legszentebb jogát érvenyesiti; ar-
ról az öntudatról ezólok, melynek minden 
polgár lelkét át kellene hatnia, midőn 
polgártársa becsülete, vagyona és élete 
lölött Ítéletet mond. 

Es az öntudat nem ismer megvesz-
tegetést, mert hazafias,  mert igazán érez 
és gondolkozik. Ez az öntudat kötelesség-
szerűen, felelősség  teljesen níllködik az 
esküdi polgárban 

Vájjon lalálkozuiik-e ilyen öntudattat 
kevésbé jómód» föld  mi velő népnél, 

melynek ma választói jogot adunk és a 
melyet birói hatalommal ruházunk iel és 
ha nem találkozunk, miképen kellene ezt 
az öntudatot hazafias  lélekkel megközelí-
teni, ápolni, ébren tartani s ennek meg-
nyilvánulását aztán mini becsest, értékest 
köztiszteletnek, közbecsü lésnek tartani ? 

A földmivelo  nép egy része gyerme-
két sok helyen még ma is, ugy a hogy 
kényszerűségből járatja iskolába. Fiái, 
vagy leányát nem azért küldi ide, hogy 
az életnek tanuljon, hanem mivel fél  a 
büntetéstől, mely az iskolai mulasztás 
miatt rá nehezedik. 

A gyermek a népiskolát rövid idő 
alatt elhagyja. Kérdés mi történik most 
a gazdasággal foglalkozók  legnagyobb ré 
szével ? Elfeledi,  mit az iskolában tanult; 
néhány év múlva alig tud irni, olvasni, 
mintha soha iskolába sem járt volna. Egé-
szen más munkaköre van, ő abban jól 
érzi magát, s ha községében esküdt vagy 
biró nem lesz, nem is kap alkalmat, hogy 
iskolai tanulmányának hasznát vegye. A 
legegyszerűbb végzést, melyet hatóságuk-
tól kap ha valahogyan átsillabizália is, ne LM 
érti meg; gyakran egy egyszerű levél 
megirásáért tel falut  össze kell járnia ; 
minden legkisebb Írásért másnak kell fizet-
nie és e mellett mindig ki van téve a 
megcsalás, részedés veszélyének; ha a 
telekkönyvből tulajdonjogot, terhet, vagy 
máa állapotot kell nézni adásvevés alkal-
mával, nem tud eligazodni. Mindez nagy 
hátrányára, sokszor kárára van a szegény 
népnek- És ennek a szerencsétlen állapot-
nak oka az, hogy az a népnek kikerülvén 
az iskolából, nincs alkalma, inódja tanul* 
roánya megóvására, értékesítésére, sőt to-
vább fejlesztésére  ; nincs tere, a hol nem-
zeti, hazafias  érzületét erősítse, ápolja s 
a közélet természetéről magának képet 
alkosson. 

A milyen hivatást leljesit a népiskola 
a gyermekek nevelésénél, olyan hivatást 
kellene teljesíteniük nz olvasóköröknek a 
leinőttek tanítása, oktatása állal. Ezeknek 
tehát egy második iskolának kellene len-
niük a nép számárai, a hol ez élni tanul-
jon, a hol önállósághoz szokjék, a hol 
megtanulja, hogyan munkálkodjék c/.él-
szeriibben a nehéz életviszonyok közepette. 

Itt az a kérdés, hogyan volnámik az 
olvasókörök alakíthatók és fenntarthatók? 
Közakarattal, közköltségen. Először sze-
rény alapon indul m-lniny gazdasági ér-
deket képviselő lappal, a mint erősödik, 
más, a népnek megfelelő  lapokra és köny-
vekre terjeszkedik ki Az alapítást a pa-
poknak és tanítóknak kell kezükbe venniük, 
mivel küzségeinkh'-n az elöljáróság ki-
vételével rajtok kivül nem igen van arra-
való ember. 

Hclyiségill a községháza szolgálhat. 
A székely ember hosszn téli esteit pipáz-
gatás helyeit épületes helyen tölthetné, 
a hol tanulna és lenne, mit beszéljen ott-
hon gyermekeinek, feleségének.  Meg-
tanulná a méhészetnek, a földmivelésnek, 
a takarmány elkészítésének, beosztásának 
és a barom tenyésztésnek czélszerübb 
módjait. 

Hozzáértők időnként felolvasásokat, 
tartanának a baromtenyésztés, földiuivelés 
körébe vágó kérdésekről kisebb belépti 
dij fizetése  mellett, mely az olvasókör ja 
vára fordíttatnék. 

Először ingyenért felolvasások  által 
kell a néppel megkedveltetni s megismer-
tetni az olvasóköröket, később csekély 
dij szedésével a létesítés alapjául szolgáló 
összeget lehet megteremteni. 

Természetesen az olvasóköröknek a/ 
erkölcsiséget és a vallásosságot is kell 
ápolniok. E végből a körből minden 
szeszes ital, kártyajáték, szivarozna kitil-
tandó, mert csak igy felelhet  meg igazi 
hivatásának, hogy a szellem táplálásakor 
az egészséget ne veszélyeztesse. 

Ily szellemben és feltételek  melleit 
alakuló olvasókörök vannak hivatva, hogy 
a néppel a való élet kérdéseit megismer-

tessék, hogy ki Ő, miért él, van-e szerepe 
az államban, vájjon pusztán gépezet-e, 
vagy organizmus, a mely érez, gondol-
kozik és akar. Az iskolán és templomon 
kivül a nép tauitása és nevelése a gya-
korlati életben: ez az olvasókörök hiva-
tása, melyet ha igazán betöltenek, nem-
csak a k ö z i g a z g a t á s , k o r m á n y z a t 

ilködését könnyítik meg. hanem a nép va-
gyonosodásának, jólétének forrásai  lesznek. 

A munka megkedveltetése, azegyüvé-
tartozás, a barátság érzetének ápolása, a 
közös érdek, a humánizmus és emberi 
méltóság fogalmának  ébresztése, tisztázása, 
a hazafias  öntudat erősbitése, fentartása, 
ezek azon szép czélok, melyeket a nép 
kebelében alakuló olvasókörök tapintatos 
és öntudatos vezetés mellett idővel megv-

alósíthatnak. 

Dartha Balázs. 

P á r i s i l e v é l . 
(ttajM tudúrllúnklúl). 

Pária 1900. jnn. 4. 
Napok óta szakadt az eső, ez az oka an-

nak, hogy a kiállítási jegyek ára leszállt 56 
czentimeare. De mihelyt kisüt a oap, ok vetetlen 
felugrik  egy sous-val, azotáo kettővel s ha a 
közel jövöbea talán a cár atyuska is beLa-
lálna toppan oi, agy bizonnyára teljesedik az ut-
czai börziánerek édes álma s az apró czikkek 
egy frankon  fognak  állani, a kövér boanok te-
her uélküli tulajdonosai pedig, vérmes remé-
nyekkel nézhetnek a sorshúzás elé. A míg be 
nem borult a Szajna felett  az ég 260, sőt volt 
nap. a melyen 3Ó0 ezer ember látogatta a vi-
lágkiállítást. No de nem kell kétségbe esnünk, 
nemsokára kibukkan a ragyogó nsps akár meg 
is főhetünk  a nagy tolongásban, a kis czikkek, 
apró czikkek pedig ugy szállnak fel  felé,  mint 
Jákób létrás angyalai. 

1900. junius 4-ét irjak már, de a világ-
kiállítás munkálatainak befejezésérdi  még nem 
beszélhetünk. Talán juliw végén teljesen készen 
lesznek a munkálatok, előbb bajosan. 

Nemsokára befejezik  Ilecklus óriási föld-
gömbjét, a melyhez nagy lármával fogtak,  a 
reklámdob majd belebasadt, ugy verték e meny-
kü .>agy golyóbis mellett. Mi lett belőle? Hát 
kérem alásan, tisztelet és becsület a franczia 
zseninek, de bizooy ezzel a glóbussal fiaskót 
szültek. Eredetileg agy spekuláltak, bogy ez 
legyen az 1900. évi világkiállítás „clouM-ja s kivi-
telében nagyságában ellensúlyozza" az Eifiel  to-
rony nagyszerűségét, a mely 1889-ben ámulatba 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Két álom. 

í. 
Virágokkal bimzett réten 

Gondtalanal jártam; 
Illatozö kristály harmat 

Fflrfissté  a lábam'... 
De nyomdok ím áldozata 

Sok ezer virág lett: 
A fájdalom  átka zagott 

A kéj hona felett... 
Csak áloo volt... Oh, Istenem, 

Hála, bogy nem való: 
KönySőI hajazni a gyönyört — 

Gyáva szívűek való. 
II. 

A tomboló véss hatlráa 
Küzdő karral jártam. 

Éles kavics, gonosz tövis 
Vérezé meg lábam'... 

De virágzott a nyom, melyre 
Hallott seben vére: 

Fénypalástot vont az Áldás 
A báaat egére... 

Csak álon volL.. Oh, Istenem, 
Bár lett volna való I 

Véneni nagy, dicső czélért — 
Férfi  szirtek való. Hábador. 

Megnyitó beszéd*)-
Mélyen tisztelt ünneplő Közönség! 

Fiatal a asgy Magyarországnak az a kor 
Bzaka, melyről ma itt meg akarnak emlékezni; 
fiatal,  de értékre nézve nem igen van, ami régi 
értékben fölötte  álljon és megvívhatná vele n 
versenyt akár a gondolatnak, akár aZ érzelem-
nek rovatairól legyen szó. 

Megmagyarázhat! an, szavakba nem foglal-
ható felíndalás  lüktet ereimben, mikor vissza-
pillantok a félszázadhoz  közeledő évekre, me-
lyek alatt mi magyar nők, a várakozási meg-
haladó nagy dolgokat csöndes otthonunkból szem-
léltük és majd égő honleányi érzelmekkel, majd 
bámuló lelkesedéssel vesztegelt lelkünk a látot-
takon. Akár hová vetem szemeimet a hazában, 
nem látok egyebet rohamos fejlődésnél,  lobogó 
tfizkallanukból  fölszálló  gózoszlopokat iszik H 
kéklő égbolt, csillogó szeszláng vsgy az ég vil-
lámaiból elorzott tündéri fény  vakítja a járó-
kelők elégült tekíutetét, miriád hajó és fogat 
szállit ide-oda bölcseket, előkelőket; sziveinknek 
édes a magyar szó, mely mint illatos áram foly  kö-
rül bennOnket̂ és meseszerű, amit a dalok házában 
esténkint hallani boldogan gyfilflnk  össze. Meg-
árad a szívnek édes, andalító érzésétől a bá-
muló szem és as csöppenkint, csöndesen 
bnll alá az ölünkben összekulcsolt kézre, mely 
mintegy imádkozni látszik valakiért 1 

*) Tartotta Rlszner Józsefná,  igwgalónő a polc, 
leányiskolában í. hó B-áu, a koronázási évforduló 
alkalmával rendezeti Ünnepélyen. 

Ki az a valaki?! A msgynr, koronás ki-
rály!! A maeyar király szivéből, közvetlenül 
abból fakadt  mind ez a fétty,  mind ez az öröm, 
miud ez a megelégedés. Az idők mély teugeré-
ben egy ritka szép gyöngykagyló ez a királyi 
fcziv!  Mi, mi magyarok voltunk a sorstól kegyeli, 
gyöngyhalászok, akik ebből a szebbnél szebb 
gyöngyöket, bogy amíg egyfelől  az Ö felkeni 
fejére  koronája ékességéül rakjuk, addig a mi 
szivűok éa a mi szemttuk is elég gyöngyöt vett 
onnan, hogy öröm és pompa jelvényéül magnukra 
is rakjuk....... 

A gyöngyök a miéink, a korona az övé! 
Nem kell azt kérdezni, mi a korona ő neki, 
mi a gyöngy nekünk. Egy Olt érezve egy-egy 
hálás mosolyban találkozik ez a ookat szenve-
dett nemzet sokat szenvedett fejedelmével. 

Ám, nem a korona az, ami összefűzi  szi-
veinket a magyar király szivével. Netn I A szív , 
az, ami összefűz  bennünket a koronával. Soha 
A rideg ész nem Imlua meleget adni. Pedig sz 
evangelium szavaival elmondhatjuk egymás kö-
zölt : „Nem érezéd, miül melegedett meg szi-
vünk, mig közöltünk vala!w 

A szív melege, a szent szeretet az, a mi 
bennünket is ide gyűjtött ma; az viszi imánkat 
Isten trónja elé; az vezeti a trón zsámolyához 
lépteinket, az feszíti,  aczélositja mankára a ma-
gyar nép kezét; az önti a művész vésőjébe és 
ecsetébe az eszme alakító anysgát, a lelkesedést, 
as teremt, az éltet, az ád a léleknek szárnyat, 
az ajaknak édes szól és édes dalt. A hatalom 
mely égen földön  épít, növel, szépít ölel, a szent 

szeretet az arany kapocs, mely nagyot és alá-
zatonat, hatalmasat és gyámoltalant mer.észet 
és féléuket  jót és ingatagot összetartván, meg-
alkotja azt az összeséget, melynek szép neve: az 
otthon, a baza 1 

A haza!! A haza mindenek felett,  tisztelt 
Ünneplő közönség. A hazát adta vissza oekflnk 
ezen a napon a magyar király nagy szive. 

Forgó örvénybe szédültünk a félelem  ör-
vényébe, mikor a nagy feljajdulás  ntán csönd 
lett újra Aggódva lestük as érát, amely jö-
vendő volL és egyikünk sem merte ajkaira venni 
ezt a nagy kérdést: Mi lesz most ?! 

íme! A mai nap meghozta a leleletet: egy 
nap sülölte dombot előtte a felséges  nagy folyó-
val a dombon egy ezt. István mezébe öltözöU 
lönséges alakot, ezen a fényes  koronát a kezé-
ben egy villogó kardot.... Ott látom magam előtt 
a nagy és feledhetetlen  jelenetet. És nekem agy 
tetszik, látok a fönséges  alak felett,  magasan 
a felhő  között; mintha előtűnnék egy glóriával 
körülomlott aggastyán, aki arány betűkkel irja 
az égbolra: .Ha Isten velflnk,  ki ellenftnk!" 
Nekünk tehát csak egy lehet a törekvésünk: 
elnyerni, hogy velünk legyen az Isten! Oh, en-
gedje meg a nagy Egek hatalmas Ura, hegy 
az aranyirás mondata paizsul szolgáljon, mely-
lyel megvédi a magyar király magyar népét ds 
a magyar nép a magyar koronás királyt, akit 
a jó Isten sokáig éltessen. Éljen. 
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ejtette u egész világot. Később a franczia  kor-
mány belátta, bogy bţjosao érik el ezt a czélt 
a lemondott a kivitelről. 

As Öreg Recklus nem nyugodott, farla  az 
oldalát a fontos  terv, beugrasztott hát egy cső-
mé apró részvényest s ptozükkel bozzá fogott 
a maga munkájához. 

Először is a lávát készfllt  el, a mely mind-
járt nem tetszett a párisiaknák : hogy hát, miért 
nem lesz belül üres, hiszen abban a nagy Űr-
ben pompásan lehetett volna kán-kánt tánczolni 
Azután méreteiben is hatalmasan csalódtak, mert 
először 60 m. átmérővel tervezték, 160 m. ma-
gassága szerkezettel, e most átmérője csak 26 

szerkezete pedig egyáltalában nincs, csak 
egy 10 méteres talapzata. No de azért tovább 
kiváncsiaskodtak, (persze a be nem avatottak). 
A mikor kívülről betapétázták * befesteni  kezd-
ték — teljes volt a kiábrándulás. Ugyanis min-
denki azt hitte, hogy egy óriási térképet kap-
nak, a hol ki-ki megtalálja a maga fatornyos 
kia falucskáját  a a tudománynak is nagy baszna 
len belőle: tanulmányokat végeznek rajta, kQ 
lőaőa tekintettel a missziók kiküldésére, a föld 
ason pootjaiu, melyek még nincsenek kifürkészve. 
Hal demit pacsmagolt reá az öreg Recklus? — 
Kost, bikát, ikreket, rákot, legyet, kígyót, Zeflszt. 
oroszlányt, Bibiket. 

Meglehetős otromba alakok ezek. Vénusz 
egy olyan szögletes, bárgyú képQ, ruhátlan nő-
személy, bogy én nem fogadnám  fel  mosogató 
szolgálónak sem. A földgömb  egyedüli érd. kés-
sége az, bogy egyeolitője kőrfll  karzatot építet-
tek, a melyen kőrfll  lehet sétálni. 

A franczia  leleményesség azonban minJég 
fejen  találja a szöget. A részvényesek elhalá 
rozlák, bogy a golyó tetejébe czigány zenét 
szerződtetnek, az alján pedig óriási báltermet 
nylloak, a hol a la Bullier lehet mulatni, vilá-
gosan beszélve, es a bálterem a kevésbbé tisz-
tességes nőknek s a nagyon vidám „jeunesse 
dorée" számára készfll. 

Az öreg Becklus tépi ősz haját, a részvé-
nyesek újra remélnek, a tudomány isten nője 
pedig arczát elfordítva  csendesen zokog. 

Sokkal nagyobb érdekessége as 1900. évi 
világkiállításnak a „Le Tonr du Mond" (átá-
zás a főid  kőről) és a „Palaia du Costume" (női 
ruhák palotája). Mind a két pavilion a Camp 
de Mars-on áll a magán vállalatok tulajdonai. 
Egyáltalában elvitázbalatlan, hogy a szórakozni 
vágyó közönség sokkal nagyobb élvezetet talál 
azokban a nagyobbára magán vállalatok kezei 
köst lévő pavillonokban, a hol kfllön  belépődíjat 
követelnek. 

A ,Le Tour du Monde-ban összesen két 
frank  60 centímes, a .Palais du Cosluiue"-hen 
pedig egy frank  a belépődíj. Az utóbbit külö-
nösen ajánlom a Párisba jövő magyar nők fi-
gyelőébe, bizonyára érdr-kelni fogja  Őket. A 
szebbik szem iránt» előzékenységből engedjék 
•«g. hogy először a „Palaís du Costume*-ről 
szóljak, már csak azért is, mert a hölgyek na-
gyon kíváncsiak, a „Le Tour du Monde-ot egy-
szerien átugrották volna hamis szemeikkel ; 
(pedig as is érdekes ám!) 

A .Palais du Costume" gazdag tárlatot 
nyqjt Éva anyánktól kezdve — egész az 19u0 
évi páriái női divat minden nagyobb változatai-
ról, est a tárlatot kiegészíti a legrégibb kortól 
kezdve — mai napig minden ismeretes női haj-
viselet. Tekintettel arra, hogy a párisi női *za 
bók és fodrászok  már századok óta a női szép-
ség emelésére mesterségük minden furlanrját  és 
művészetét felhasználták  s ők irányították a 
continens női divat viseletét, ez a tárlat rend-
kívül érdekes és becses. 

Igen sikerllt figurális  »ía«z nők százsi 
vannak itt felállítva,  többen egy csoportban tabló 
szerű képeket alkotnak, többnyire a világtörté-
nelemből vett footosabb  epizodot mutatnak be, 
• melyekben az egyes divatkorszak toilettje hí-
ven s mind pompás kivitelben áll előttünk. 

Éva kora s a rá következő ős régi kor 
női divatja bizony köztudomás szerint nagyon 
szellős, igy van «z a Palais du Coslome-ben is 
feltüntetve:  fügefalevél,  egy kis viráglUzér, majd 
flnom  állati bőrök stb. Ezek láttára mosoly kél 
ajkukra s oly formán  sóhajtunk vissza az ez-
redévek elejére, bogy iokább női toi lette csikk 
lenni, mint női azabó ebben a boldog korban. 

Ezután következik mindazon népek női 
divatja, a melyek a római birodalom megalaku-
lása etftt  léteztek. Beodkivül érdekes a római 
•ők viselete, különösen a császárság alatt. A 
biiáaesl divatnak különösen szép példányai van-
nak kiállítva. 

A kösépkor női divatja meglehetősen ko-
•ikasan hat, hol a gallér, hol a szoknya, ujjak, 
kalap alb. oly túlzott formája,  bogy jó izü mo-
solyra kelti a szemlélőt. Feltűnően szembeötlő 
as a nagy visszaesés, a melyet e korban tapasz-
tatnak a rendkívül ízléses római viselettel 
noaben. 

As ojkor viselete sem ment minden komi-
kustól, de már ízlésesebb • természetesebb, mint 
u előző századoké. Az újkor divatját már Fran-
eaiaoraság, helyesebben Pária vároaának szabói 
vezetik. Es a kor már sokkal hívebben és gas-
«agabbaa van képviselve. A franczia  királyok, 
HMMaen XIV. XV. XVI, Lajos korában di-
vatos viseletek pasarsága ámulatba ejti az em-
•ert. A nagy forradalom  divatja is képviselve 
fan,  nemkülönben a direktoriami kor. Nápoleon 
kiUoő büése (mert eooek a csodálatosan nagy 

embernek mindenre kiterjedt a figyelme)  terem-
tette meg sz első császárság pompás és pikáns 
női viseletjét. E kor keretében van bemutstva 
Jozefin,  Nápoleon első feleségének  remek koro-
názási palástja is. 

A XIX. század női divAtja már nagyon 
gazdag tárlatot képez, majdnem minden ötödik 
év teljesen uj divatot boz, A melyeknek érdekes 
változatait mind láthatjuk a Palais du Costume 
ben. Az utolsó évtized, de kfllönSsen  sz 1900. 
évi bizonyára nagyon megfogja  lepni asszonyain-
kat. E* nióbtii csoportban van több híres szí-
nésznő toilettje is. igy âarah Uernbard, Jatie 
Hndiug. Rejan* asszonyé, Jeanne Grmnier. R»*i-
cliemberg és a szerencsétlenül járt Henriot 
kisas-zonyé. 

Mint erolilém a fodrász  művészet is bemu-
tAtja a Palais du Costome-ban a mult hajvise-
let "it. Ezek is ugy vannak osztályozva, mint a 
toilettek. A hölgyeknek igen érdekes lesz ez s 
tállal, jó magsm inkább a gyönyörűsége;!, szép. 
viasz arezokban gyönyörködtem, mint a frizurá-
jukba. Szerettem Volnn életet lehelni beléjök, de 
lehetetlen — nem vagyok Zeusz, 

A „Le Tour du Monde-"iól a jövő leve-
lemben szólok. 

Kint szakad az eső. A Palais do Costume-
ról az jut az eszembe, hogy lám ott csak 
Iels3 ruliát lát az ember s mig most R nagy 
bonleWHidokon ebben a locs-pocsos időben ka-
czéran mutogatják alsó szoknyájukat a párisi nők, 

Jri'ünk a uney boulewardra! 
Milyen ívniuk alsó szoknyák ! darabja meg-

ér vagy ÖOO frankot.  Minek *•*. a rém drágH 
alsó, hiszen a Mső 50 IrHnkot ér l«igföl|ehb. 

Igy spekulálok s végre arra a vég kon-
zekvenciára jövők, HOGY hamis AZ asszony 
— hát még a páríM 1 

Karácsonyi  Aladár. 

A leoei tözpptási fattsái  léséről. 
Csík-Szered», junius 18. 

A vármegye közigazgatási bizottságit havi 
rendes ülését József  fóherczeg  ó fensége  ma-
gas látogatásával járt fogadtatások  miatt nem a 
minden hóuaplmn szokásos második hétfőn,  liá-
néin mai nap tartotta meg Mikó Bálint főispán  ur 
elnöklete alatt, mely nevezetesebb tárgyak hiá-
nyában igen rövid tartamú volt. 

Az alispánnak a közigazgatás állapotáról 
máj na hóra szerkesztett jelentése az ügyfor-
galmat számokban mutatta ki. melyhói kitet-
szóleg a mult hóban beérkezett 1274 ügyda-
rabból 1111 nyert elintézést. 

A pénzügyigazgató jelentése szerint egye-
nes adóba 4114Ü korona 23 fillér  folyt  be, s 
igy 724 korona 85 fillérrel  kevesebb, mint a 
inegelózó év hasonló szakában. Hadmentességi 
ilijba fizettetett  2W» korona 78 fillér,  bélyeg-
illetékbe bevétetett 8898 korona 81 tillér, fo-
gyasztási és italadóba IG(>07 korona 70 fillér, 
dohányjövedékbe 34807 korona 53 fillér  s ezek-
nél is jelentékeny összegekkel volt kedvezőt-
lenebb eredmény mint a mnlt óv május 
havában. 

A tiszti főorvos  jelentése szerint a álta-
lános közegészségi állapot a mult havihoz vi-
szonyítva számbnvehetó javulást mutatott, 
mennyiben a heveny fertőző  bántalmak szám-
belileg megfogytak  s lefolyásukban  enyhéb-
beknek mutatkoztak. A vöilieny járvány a fel-
esi ki járásban teljesen megszűnt, hason ló lag a 
kanyaró járvány Szeredában és Zsögödben. 

A kir. tanfelügyelő  bejelentette, azon is-
kolákat, melyeket a mult hóltan meglátogatott, 
s egyúttal kiemelte, bogy a gür. katlt. iskolák 
elhelyezése a zsedánpataki kivételével meg-
felelő,  3 felszereléseik  kielégítők. A tanítók 
nagyobbára jól beszélnek magyarul s a veze-
tésükre bízott népiskolákban a magyar nyelvet 
nz idegen tannyelvű iskolákat kötelező mérv-
ben tanítják csekély gyakorlati eredménnyel. 

Kiváló buzgó tanerőknek bizonyultak: B. 
Mosonyi Mária borszéki, Bencze József  a hol-
lói állami és KÖszler Janka a tölgyesi kath. 
elemi iskolánál. 

A ditrói idaros tanoncziskola 1899—900. 
tanévi költségvetésére 8M korona államsegély 
a csík-szeredai részére pedig az országos ta-
noncz iskola alapból 700 korona engedélyez-
tetett. 

Viola Gábor ditrói néptanító az országos 
tanítói nyugdíj intézetbe felvétetett. 

A kir. Ügyész jelentése szerint a rab lét-
szám a mult hóban 109 volt, s ebból elitélt 
102, büntetés idejét kitöltötte öü, maradt le-
tartóztatva 47. BUuvádi feljelentés  03 történt, 
még pedig: emberi élet elleni merénylet 2, 
vagyon rongálás 2(>, testiépség elleni bűntett 
18, hatóság elleni erőszak 4, személyes sza-
badság megsértése 1, kettős házasság 1, ma-
gánlak megsértése ő, rágalmazás 3, hivatali 
hatalommal való visszaélés 3. A rab ipar 70 
korona 20 fillért  jövedelmezett. 

A folyó  Ügyek közül, melyeknek nagyobb 
részét kincstári adók és megyei útadók elleni 
felszlóalások  képezték, kiemeljük a követ-
kezőket: 

Szárhegy községnek az ottani róm. kathó-
likus elemi népiskolák felekezeti  jellegének 
községivé nyilvánítása tárgyában hozott s Botb 
Ferencz fóesperes  kanonok által megfellebbe-

zett határozata azzal adatott vissza, hogy a 
kath. elemi népiskolák jellegének megváltozta-
tása tekintetében nz egyházi főhatóság  hozzá 
járulás» feltétlenül  kikérendő, mert Szárhegy 
község róm. kath. népiskolák tanerőit szerző-
désszerűig fizeti  ugyan, de ezen népiskolák 
évszázadokon keresztül megőrizték róm. kath. 
jellegüket s az 1868. évi XXVIII. t-ezikk2ő., 
2(1. SS-a inak helyes értelmezését megadván az 
1809. évi 17G03. számú miniszteri rendelet, az 
abban foglalt  eljárást követi s kívánja a köz-
oktatási kormány napjainkban is. 

Csergő (iyörgy borszéki anyakönyvvezető 
azon kérelme, hogy nz állásáról lemondott 
helyettes anyakönyvvezető tiszteletdija részére 
folyósittassék,  pártolólag a belügyminiszterhez 
föl  terjeszteni halároztntott. 

Lakatos Félixné és fia  Sándoz Zsögödi 
lakósok azon kérelmükkel, hogy a Szereda vá-
rosban terhükre rótt községi pótadók megfize-
tése kötelezettsége alul felmentessenek  — el-
it tasitta Uak. 

Úgyszintén el utasíttattak Máttyás Mátyás, 
Máté Albert és Kard» János hatósági erdőórök 
a Békás községben rájuk rótt községi pótadók 
elleni fellebbezésükkel. 

A délelőtt 11 órakor véget ért gyUlést a 
tagok részére főispán  ur által Zsögödi lakásán 
adott közebéd követte. 

Nyilt levél Dr. Bodor Tivadarhoz, 
u ki junius "j-őn u% i-rdélyí gazdák úrU-kexicten Sepsi-
szentgyörgyön r Háromszék vármegye hitelviszonyai, 
ktllönüs U'liintcitel n földhitelre-  czimen értekezletet 

turtoll. 
Kedves  Barátom! 

Sajnálom. hogy az egyházkerületi értekezlet 
miatt ason az értekezleten személyesen meg nem 
jelenhettem azért is, liogy okuljak, de azért is. 
b»gy ép-.'ii neveze't fejt  ege.ésedbo becsiszolt egy 
pár tévedésedre személyesen üteg nem tehettem 
észrevételeimet. Veled szemben mindig szívesen 
veszem fel  a harezot, mert liulom, hogy még ha 
tévedsz is intenczioíd önzetlenek. 

Nem terjeszkedem ki oz egész értekezésre. 
ElUmerein, hogy állat; iiiigy tudással és utánjá-
rással állítottad azt Össze, igon sok életrevaló, 
üdvös intézkedést javiuiolsz, különösen a tőkével 
már rendelkező 6a részvényt vásAroluí képes va-
gyonosabb osztály részére, de épa-u a kis embe-
rük javát szolgáló és n nálunk is már jól bevált 
szövetkezeteket nem részelteted azon elbánásban, 
melyet ezek megérdemelnének. Pedig ezek job-
ban rászorulnak óa inkább megérdemlik épen a 
To jóakaratodat, mint a többiek. 

Félek tőle, hogy ba az általad mondottakat 
szó nélkül hagyom Háromszéken, a már eddig 
megalakult bercczki, káinoki, koröapataki, mái-
nási, márkosfalví,  mikó újfalvi,  nagyajtai éa pa-
polczi hitelszövetkezetek íuiésúi önbizalmukat ve-
szítik el és ezzel nemcsak ók mennének a rom-
lás útjára, lianetn a most alakuló félben  levó ujabb 
szövetkezetek is meggondolnák a dolgot. 

Összehoztad minden r.iugo, rendű és minő-
ségű pénzintézetnek a statistikáját, de elfeledted 
vacy figyelmedet  kerülte ki azou körülmény, 
hogy az általad oly szigoruau bírált 1ÖDÖ. évi 
XX1I1. t.-cz. alapján alakult és as országos köz-
ponti hitelszövetkezet kötelékébe tartozó, fent 
megnevezett 8 hitelszövetkezetnél, már eddig 
majdnem 200,000 korona üzletrészt jegyeztek 
épen azok, a kiknek szerinted niucsen 50 koro-
nájuk és ennek egy jó részét már be is fizették. 

Nem féltein  a székelyt, még akkor sem, ha 
az irányadó körök egy bizonyos országos intéz-
ménytől őket távol akarják tartani. 

Sok garasból lesz a síirü forint  és a ki a 
garasa hasznát nein csak sz &%-on feliili  oszta-
lékban látja, az ilyen szövetkezet alapításához 
hozzá fog  járulni. 

Ha Háromszéken addig több miat 3000 üz-
letrészt jegyeztek egyszerű székely atyámfiai  «gy 
rövid év alatt, akkor a mikor as intézők ezt nem 
akarták, ez uem aonak a bizouyitéka, liogy oem 
kell a szövetkezet, liauetn épen annak, hogy Há-
romscéken szükséges és liiáoyt pótol. 

Persze, ha ugy magyarászuk meg a dolgot 
a székely népnek, hogy olyan ember jegyezzen 
50 koronát, a kinek ninos és olyan ember vál-
laljou még 200 korona erejéig felelősséget,  a ki 
nek niucoeu és ezzel szemben iniadou fodezot 
nélkül 97 koroua 50 fillér  hitelt nyújt a szövet-
keset, akkor bolondot tenoe mindenki, a ki egyet-
len Usletrészt Is jegyesne. De a dolog ulacs Igy. 
Az egéss országban több mint 400,000 azővet-
kezeti üzletrész van jegyezve éa a jegyzett üz-
letrészek majdnem 26.000,000 koronát felülmúl-
nak és be is fizettek  esek a kis egyedek majdnem 
10.000,000 korouát, á mai napig, A kél asámi-
tás között valami hiba kell, hogy legyen. 

A hiba pedig nem as én számításomban vau. 
Azt a bizonyos maximalis 16e/o hitelt nem 

azon kulcs szerint számítja ki sem az Országos 
központ, sem az egyes hitelszövetkezet, a melyik 
kulosot Te haazuálss. Nem aa egyes egyén által 
jegyzett üzletrészt érti sem a törvény, sem as 
alapszabály, hanem as egy azövetkezet keretén 
belül as összes tagok állal jegysett összes üzlet-
részek összes értékének 16°/o-át kaphatja egy tag. 
És hogyha egy családból többen is tagok férj, 
feleség  és nagykorú gyermek, mlndeutk 16*/o 
külön hitelt Igényelhet. 

Egy példa asegéazet jobban inegvilágoaltja. 
Alakul egy azövetkezet 200 taggal; egy 

iizletréas értéke 60 korona, a 200 üsletréas ér-

téke lees 10,000 korona. Egy tagnak hitel Igéoye 
ennek 16'/o-a vagyis 1600 korona, ha felesége 
fa  tag ugy 8000 korona. 

Ez egy egyénnek, mind addig mig as üa-
letréssek száma nem saaparodlk, maximális hitel 
Igénye. 

Kzzel szemben még as as előnye is meg-
van az illető falunak,  mert legjobb falunként 
külön-külön alakítani, hogy 6l/a

u/o nál több kamat 
a faluból  semmi ssíu alatt ki nein megyeo. A 
többlet az adósok, az üsletrészesok és kezelők 
között otthon osslik meg. 

Kpen a Te előadásodból a sorok küsőtt ol-
vasom. de másoktól is tudóin, bogy a kamatláb 
épen Háromszéken tnagaB. Kis kölcsönöknél ka-
mat költség, jutalék, óvatolás és máa ehhez ha-
souló cziiuoken az adós átlag 15'/o-ot is fizet. 

Már inost tegyük fel.  hogy egy hitelszövet-
kezet tagjai 100.000 korona kölcsönt Igényeluek 
összcson, es a szövetkezet uijáa 6500 koronáért 
talajokba érkezik. Eddig «sért a takarékpénitá. 
raknak és más intézetnek, a közvetítőknek éa 
egyebeknek évenként kiment falujukból  több ata. 
15.000 korona. 

Tehát 10 év alatt ugyanannyi minta feoti 
lóké, a mi a falu  népére uézve teljeaeo el-
veszett. 

Ti* év alatt tehát a szövetkezet utján a 
kamat és költség dífferencziából  türleszthotő a 
tóke tartozás egészben. 

Nem tudom, honnan voltod, hogy a szövet-
kezetekbe takarékbetéteket &®/,-ra aom adnak. 
A uieg'evő hitelszövetkezetüknél eddig összesen 
több miut 11.000.000 korona takarékbetét gyűlt 
öt>sze. Maga Toroutál vármegye árvaazéke 700.000 
koronát helyez betétül a hitelszövetkezeti pénz-
tárakba, Sót lia jól köriiliiézüuk a Háromszéki 
meglövő hitelszövetkezeteknél is már több mint 
UO.OOO koroua takarékbetét uyer gyümölcsöző 
elhelyezést. 

Ez oz igaz képe a hitelszövetkezeteknek. 
Azt mondod továbbá, hogy a hitel formája 

a váltó a szövetkezeteknél is. 
Ha ezt a formát  gyakorolják a háromszéki 

hitelszövetkezetek tévedésbeu vannak. 
Kolozsvár csak kereskedelmi város Sepsi-

szentgyörgyhöz és Háromszékhez képest, öt lii-
iclszövetkezete van miut egy 5000 taggal. Ezek 
közül caak egyetlen egy fordul  néha-néha a vál-
tóhoz, a melyik ipari hitelszövetkezet. A másik 
négy tagjai még a váltói sem tudják kiállítani. 
Kötvény kölcsönt, élveznek és pedig rendszerint 
törlesztő kölcsönt 5—10—15 és 20 évre és pc 
dig ugy, hogy as adósnak joga van rövidebb 
időközökben ts törleszteni ha tud. de a szövet-
kezet tőle, lia pontosau fizet  réléveokéul, osak 
n szabályszerű törlesztési hányadot követelheti. 
Sót tovább mennek a kolozsvári hitelszövetkezetek. 
Hoti és havi törlesztésre is adnak kölosönt. 

Nem egy házat vettek meg már a kolozsvári 
munkások, s kik évente átlag 150 korona lak-
bért fizettek,  hogy heti négy koronával törlesztik 
a megvett ház vételárát, melyet a azövetkezet 
előlegezett és 8—10 alalt legalább egy tisztes-
séges otthona vau, a melyik a sajátja. 

Igy kell felfogni  és igy kell kezelni a hi-
telszövetkezetet és akkor oem fogja  senki eayik 
legjobb, a népjavát leginkább azolgáló törvényünk 
revízióját követelni. 

Még csak egyet — és azzal be ia végzem 
reflexióimat  — és ez az, hogy azok a szövet-
kezetek, melyek ipari érdekeket is szolgálnak, 
a törvényben körülirt kedvezményen felül  még 
teljesen kamatmeutes állami hoazájárulásbao is 
részesülnek, a uií a szükséghez képeat 10— 15 — 
20—»0.000 korouát is tesz ki, tehát még egy 
ok. hogy hitelszövetkezeteket alapítsanak min-
denütt, de legfóképen  ott Háromszéken, hol ez 
által az ipar pártolást is eszközölni lehet. 

Ne vedd tőlem as ügy érdekében hoszád 
iutézeU levelemet rossz néven, győződjél meg 
állításaim valódiaágáról, nézzél Háromszék vár-
megyében körül, uem hiszem, hogy ne kapjál ott 
is legalább 30 központot, a hol a szövetkezeteket 
meg lehetne alapítani éa ezsel ha eseket meg-
alapítod as ügy érdekében tette oyilt levelem 
leljeaeo honorálva lesz. 

Alapítsunk tehát Háromszéken hitelasövet-
keketeket, míuél többet. 

Igaz barátsággal maradtam. 
Dr. Qidófalvy  Isttán. 

kir. kdzjegyső. 
A párisi vllágkl&Uit&sra utasok 

figyelmébe  I 
Párls, 1900. junius 6. 

Junius 4-éu kelt legutóbbi levelemben •) le-
írtam, hogy a .Palais du Costume" haj viselőt 
kiállításán .inkább a gyönyörűséges, asép viaas 
arcsokba gyönyörködtem, mint a friaurájukba". 
Azt is mondtam, hogy: „szerettem voloa életet 
lehelni beléjök, de lehetetlen, nem vagyok Zeusz*. 
Most még azt lessem hozzá, hogy: Kedvükért 
szívesen vállalkoznék Prometheuas szerepére, de 
— sajnoa — nem tudom, hogy hol tarţja as 
öreg Isten aa élet tüaét 

Prometheuas szerepe helyett most egyenlőre 
másra vállalkoztam: reklámot csinálok tizenkét 
bohém flu  vállalkosáaábos. 

Mindig borzadtam attól a gondolattól, hogy 
tollamat reklám ozéljából bárkinek la bérbe ad-

Lásd lapnak mis helyén. Sserk. 
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jam, most asoabaa sokkal nemesebb a czél, sem 
hogy viaaaariadjak c lépéstől. 

A Párisba Osi.nlA Idegenek t6bb mini való-
SSÍDŰ, hogy elvesnik fejőket  ebben a nagy sfir-
•svarbsD. Ect ss<mme) láthatólag tapasztaljuk. 
Nem elég itt a frenezia  nyelv tudása, a város 
ismerete nélkül a kellemetlenségek egéss soro-
zata sódul as idegen nyakába, ha ewk nincs egy 
lelkiismeretes veseUJJe. 

Esek e kalsosob „quide" néven ismeretesek 
Párisben. Nem akarom egy általában elítélni eze-
ket as embereket, de tapaastalat szerint rendsze 
rint jól megsaresolják as idegent Egy napra 
20—25—80 frankot  és ellátást kérnek. Magya-
rul pense egy se bessél. legföljebb  esak uérae-
tfll,  lelkiismeretesnek pedig épen nem moodhatni 
éket — 

Nos hát eseknek as embereknek karmai 
kösQI óhajtja kimenteni a párisi világkiállításra 
jövő hoofltársait  tizenkét nagyobbára fiatal  fee  tó 
mfivéss  és szobráas növendék, továbbá egye-
temi hallgatók és egyébb főiskolai  hallgatók stö 
vetkesetek. e kik már évek óta tartóskod nak 
Párisbaa, a várost a miodeo nevesetcaségelt, s 
világkiállítást jól ismerik, fraocsiául  pedig folyé-
konyon beesőinek. Valamennyien uri emberek, a 
kiknek nem as a eséljuk. mint ami a hivatásos 
quideké, hogy megkopeassák as idegent. Felényi 
nél kiesebb honoráriumért késsek a Párisba ér 
kezó mapyar honfitársaikat  napokig el kalauzol ui 
as esetben, ha as egyiket hivatása napközben 
vissistarţja • kalauzolástól, agy egy másiknak 
adja át. 

Hogy mennyire tisztességes és oein pénz-
vágyon alapuló e vállalkozás, mi sem mutatja 
jobban, mint as, hogy bárkit, ha ast levélben 
előre bejelenti a vonatnál várja egy kiküldött, 
már elóaőleg előnyös árn szállodát keresnek as 
érkesó számára (Parisban most is van olcsó és 
jó szálloda, csak tudni kell. hogy hol) s ide ka-
lauzolja. A szállodán okvetellen 50% nyer ez-
által as idegen. Nem sorolhatom elő ast a szám 
talan előnyt, a melyet e flatai  emberek kalauzo-
lásai oy ojtanak honAtáiaaiknak. Én részemről 
csak a legmelegebben ajálom mindünk inek, hogy 
as idegen quidektól óvakodjék s inkább e tiatal 
emberek kalauzolását vegye igénybe. 

Ssivesen vállalkoztam felszólításukra,  hogy 
levelemben reklámot csinálok nekik, mert tudom, 
hogy ások, a kiknek es által egy pár fraukot 
szerzek félig,  meddig reá vannak utalva s mivel 
esek mind mQvéss növendékek s felsőbb  iskolai 
hallgatók, egy nemesebb csél is lebegett előttem, 
őket as élet küzdelemben (a mely e nagy világ-
városbao terhesebb) segíteni. 

Mindazok, a kik igénybe 6hsjţjâk venni c 
flatai  emberek kalauzolását a ast a sok előnyt, 
a melyet Ők szerény igény mellett nyújtanak 
keresenek fel  engem leveleikkel (Páris, Kue de 
L'Hotel de Ville 72. I. etage. l'hotel Lobau) egy 
2í> krajczáros bélyeg csatolásával, készségeden 
válaasolok s több felvilágosítást  is nyújthatok a 
bizalommal bozsám fordulókoak. 

Még caak ast óhajtóm megjegyesai, hogy 
e flatai  emberek kömül egy pár Londont is jól 
ismeri, angolul ia bessólnek s a ki laláa Lon 
donba ia át akar rándulni asintén rendelkesésiikre 
állanak. Karácsonyi  Aladár. 

H V L Ö N F É L É U 
— JJoktorrá  aratátwk.  Folyó  hó 16-án 

avatták a kolozsvári  Ferencz  József  tudo 
mány egyetemen Wasylkievicz  Viktort  a 
csik-somlyói  rám. kath.  főgimn.  jeles kép-
zettségű  Batal tanárát  a bölcsészet  tudomá-
nyok — és csik-karczfalvi  Szekeres  József 
kolozsvári  hitoktatót  a kánonjog  doktoraivá. 
Az nl tudoroknak  őszinte  szivbÓi gratulá-
lunk. 

— A községi közigazgatási tanfo-
lyamok. A képviselőház folyó  hó 13 iki ülé-
sében letárgyaltatolt és elfogadtatott  a községi 
közigazgatási tanfolyamokról,  vagy ia a jegyzői 
kváüfikáezíóról  szóló törvényjavaslat, melyhez 
a közigazgatási bizottságban az a módosítás 
adatolt volt be, hogy a tanfolyamokon  csak 
érettséget tett egyének vehetnek részt. Ezt a 
módosítást azonban a képviselőház mellőzte s 
az eredeti szövegezést fogadta  el, melynek ér-
telmében a tanfolyam  hallgatóin! felvétetnek 
azok, a kik a középiskola 8-ik osztályát elvé-
gezték. Mert a törvényhozás meggyőződése sze-
rint a községi és köijegyzől pályához afőgim-
náziam, vagy a főreáliskola  8-ik osztályának 
elvégzésén felftl  még ss érettségi vizsgálatnak 
is kötelező megkivánását sem közszolgálali, sem 
tanügyi szempontból kellően megokol toak nem 
találta. Ennek aa ţ j törvénynek czélja ugyanis 
a közigazgatás fokozatos  fejlesztése  végett a 
községi 4s körjegyzők minősítésének emelése és 
pedig inkább gyakorlati és szakszerűségi alaron 
a igy miaösitési feltétel  gyanánt elég a 8 osztály, 
a mi mellett a szakszert kiképzés a tervezett 
tanfolyamokon  és a gyakorlatban majd megsze-
rezhető. 

— Klnevezéa. A esik-szeredaí kir. tör-
vényszék elnöke Csissér Gergely napidíjas hiva-
talszolgát III-od osztálya rendes hivatalszolgává 
•evezte ki. 

— Állatitól felfüggesztett  Polgir-
®eitar, Udvarhelymegye közigazgatási bisott-

folyó  hó 18-án tartott Illésében Dr.Gyar-
•*thy fioaft  polgármestert állásától való fel-
'•«tesztás mellett fegyelmi  kereset alá vonta. > 

felfüggesztésre  Hollaky Árfliui-  főispán  azon 
a bizottsághoz tett bejelentés* adott okot, bogy 
Udvarhely város nevezett polgármestere, tehát 
a főispánnak  egy közszolgáin thau álló alantos 
tisztviselője Őt, a főispánt,  meggyanúsító hírlapi 
czikket irt és adatott közre. A bizottság gróf 
Lázfcr  Adám főjegyzőnek  a felfüggesztésre  vo 
nalkozó indítványát egyhangúlag fogadta  el s 
a föíspáanak  egyntta! jegyzőkönyvileg bizslmst 
szavazott. A neheztelt hírlapi közlemény vallási 
kérdések feszegetésével  s a főispán  személye 
elleni gyanúsításokkal foglalkozott. 

— Az érettségi vizsgálatok a csík 
somlyói főgimnáziumnál  folyó  hó 12-én végei 
érvén, az eredmény fényes  tanúbizonyságot telt 
ezuHal is főgimnáziumnak  életképességéről' és 
a tanári testület odaadó munkásságáról és hi-
vatásának betöltéséről. A főgimnázium  fennálláss 
óta ezúttal a legtöbb, vagyis 36 inataráns állott 
érettségi vizsgát, kik közül érettnek nyilvánít-
tatott 27 fin.  visszaniHsillatoll egy évre bárom 
és 3 bóra 6 s ex utóbbiak egy-egy tantárgyból 
kik szintén a tovább haladók közzé számit 
hatók. 

— Tanképenitóa. A csik-somlyói tanító-
képezdén e hó 13-án b« fejezett  tanképesitó 
vizsgálatuk szintén igen jó eredményt mutattak 
fel.  Vizsgát állolt 22 rendes és magán tanuló, 
kik közül kiifliiő  sikerrel 3 és jó eredinénynyel 
ICon képesittettek, hárman pedig 2 hónHpra 
visszavettetlek. Ez az eredmény elégge mutatja 
Püspök Ur Ö Méltóságának azt a helyes intéz-
kedését, melylyel a 4 ík évfolyam  beállítását el-
rendelte s a képezdét gyakorló-iskolával hozta 
kapcsolatba. A vizsgák Gergely Ignácz gyula-
fehérvári  kanonok, egyház kerületi tanfelügyelő 
jelenlétében folytak  le, s azokon Szabó Géza kir. 
tanfelügyelő  is részt vett. 

— A határszorosok őskori történe-
tének kutatása. Értesülésünk szerint Téglás 
Gábor egyik hazai régészünk, mint sz erdélyi 
kárpát egylel és a magyar tudományos Akadé-
mia tagja adatokat akarván szerezni a keleti 
határszorosok őskori történetéhez, anyáriszün 
idő alatt a bodzái szorostól fel  a radnai szoro-
sig terjedő határszéli vidékeket befogja  utazni 
s kiterjeszti figyelmét  a néprajzi lárgysk gyűj-
tésére is. 

- Évzáró vlnsgâk. A csík szeredai 
gazdasági irányú felsőnépiskolában  az évzáró 
vizsgák f.  hó 19-én tartattak meg Hoeskor 
Béla iskolaszéki kiküldött jelenlétében, igen 

eredménynyel. 20-áti magán vizsgák 
lesznek. 

— Uj felügyelő  bizottsági tagok. 
A csik-ezeredai takarékpénztár részvénytársa-
ság f.  hó 10-én délután 3 órakor tartott rend-
kívüli közgyűlésében, felügyelő  bizottsági ta-
gokul a halálozás illetőleg lemondás által meg-
üresedett helyekre Fejér Sándor főszolgabíró 
és dr. Filcp Sándor kórházi főorvos  választat-
tak meg. 

- Záró ünnepély. A csíkszeredai pol-
gári leány iskolában f.  hó 24-én délután 3 óra-
kor évzáró ünnepélyt tartanak a következő 
műsorral: 1. Hnber K. nemzeti zászló. Az in-
tézeti énekkar. 2. liiszner i. zenebimbók Zon-
gorán Antal Róza és Mühlfay  Jnczika. 3. Strea-
borg. Paradicsomi virágok. Zongorán : Papp Mar-
git és Minier Erzsike. 4. Szavalat. Nsgy Etelka 
I. oszt. tannló. 6. Bekr. Terzpolka. Zongorán: 
Éltes Judit és Sándor Margit. Ö. Meyerbeer. 
Hölgyek kara a hugenottákból. Az intézeti 
énekkar. 7. Szavalat Mihály Juliska II. oszt. 
tanuló, 8. Hőmmel. Szánposta. Zongorán: Nsgy 
Irén és Bogády Ilona. 9. Verdi. Guzman J. ope-
rából: Báljeleneti kar. Az intézeti éunkkar. 10. 
Balányi .1. Scherzo Zongorán : T. Nagy Míczike. 
II. Szavalat. Péter Erzsi III. oszt. növendék. 
19. Mhály lg. Cserebogár. Ábránd. Zongoián 
Mihály Jnliska. 19. N p̂al-egyveleg- Az intézeti 
énekkar. 14. Bánk-bán 2 kézre játsza Helvig L. 
16. Szavalat. Pál Lnjza IV. oszt tanuló. 16. 
Berlioz. Rfckóczy  induló. Zongorán : Mühlfay  J., 
Mihály J. éa Nagy Mariska. 17. Kolsckera be 
teg gyermek álma. Éneklik: Helvig Lotti, Les-
lyán Erzsike, Nagy Mariska, Kápálb Kalinka. 
Kristó Jnliska és Nagy Etelka. 18. Bocsnzó, 
T. Nagy Miczike IV. oszt. tannló. 

— Szövetkezeti közgyűlés, A ősik-
sseredai hitelssövetkezet folyó  hó 17-éti tartotta 
meg rendes közgyűlését a városház nagy termé-
ben. A közgyűlést Lakatos Mihály igazgatósági 
elnök vetette, a tagok közepes asámmal voltak 
jelen. As előterjesztett zárszámadás igazga-
tósági és felügyelő  bizottsági jelentések elfogad-
tattak s a felmentvény  as Igazgatóság és kezelő 
tisstviselók részére megadatott. Két lemondott és 
4 kisorsolt igazgatósági tag helyett az igazgató-
ságba beválasztottak : IQ. Rancs lguácz, lfj.  Haj 
oód János, IQ. Dávid János, Kanos Lőriaos, Or-
bán Gáspár. Felügyelő bizottsági tagokká meg 
választattak : Péter István, Lacalna Károly, és 
Veress Lajos eszel a tárgysorozat kilővén merítve 
elnök a gyűlést bezárta. Közgyűlés után az igaz-
gatóság alakult meg. Elnökké újólag Lakatos Mi-
hály gazdasági iskolai tanár válási tátott meg 
egyhaogulag. 

— A osikszeredai kir. törvényszék-
nél aa 1000. évi junius hó 22. és 23-ik napján 

i. számú tárgyul''' lerembeu megtartandó bűn-
it-ló tárgyalások jeeyzéko. Junius 22-én d. e. 9. 
I., 1815. Miklós János sikkasztás büntette. 2., 
UI4. Vsjdos Sserafln  snlyos testisértés büntette. 
3.. 1340. Csiszár Áron éB társa lopás büntette. 
I., 1007. Poro (Jyöriry hatosáé elleni erőszak. 
*i.. 1600. Sárig György Istváné lopás büntette. 
>1 uuitis 23-án d. e. 9. I . 1400. Botár Mihály 
Péteré e-.nd okozott súlyos testi sértés. 2.. 
1408. Tankó Balázs súlyos testi sértés. 3., 1380. 
Scliuller (Iyula hivatalos li utalom mai való vissza 
élés végett. 

— Uj tanitónöképző-intnzetfelállitása 
a Székelyföldön.  A kultusz miniszter az er-
délyi részekben egy második tunitónőképzó-
intéxet létesítését határozta el s azt Kepsi-Szt-
GyÖrgyÖn állítja fel.  A miniszter eme nagy-
jelentőségű határozatát Háromszékmegyélieu 
általános örömmel fogadták,  mert az ott elhe-
lyezett kisdedovóuó képző-intézet nem felel-
hetett meg a hozzáfűzött  várakozásoknak, 
minthogy a már eddig fölös  számban képesített 
óvónők megfelelő  kisdedóvók hiánya miatt állo-
máshoz nem igen juthattak. A miniszter az uj 
tanitónóképző-inlézet l-só osztályát már a folyó 
év szeptember havában óhajtaná tnegnyitini 
s utasította is Háromszék megye tanfel  ügye lő-
jél, hogy ez irányban a váimsal és vármegyé-
vel kezdje meg s lehetőleg rövid idón fejezze 
be a szükséges tárgyul ásókat. A tanítónő-intézet 
részére a háromszékmegyei tanalap tulajdonát 
képező alsó sétatéri épületeket fogják  minden 
valószínűség szerint átalakítani, a honnan két 
év alatt a méntelep uj helyiségébe fog  átköl-
tözni. — 

— Tűzoltói tiszti tanfolyam.  A bu-
dapesti önként"* tűzoltó tfstül-i  most már ki-
lenczedík ízben folyó  évi július 22-töl augusztus 
10 ig terjedő tűzoltó tiszti szaktanfolyamot  fog 
ayitani, melynek czélja, hogy a vidéki városok 
nak, nagy és kisközségeknek, továbbá a vidéki 
önkéntes tűzoltó testületeknek és községi köte-
lezett tűzoltóságnak mód és alkslom nyujta»sék 
arra, bogy küldöttjeiket, illetőleg önmagukat a 
tűzoltói szakismeretekben elméletileg és gyakor-
latilag kiképezlessék, tűzoltóságuk szervezésére, 
begyakorlására és vezetésére alkalmasokká vál-
janak. A kevésbé tehetős községek vsgy tűzol-
tóságok állal kiküldeiidŐ tanfolyam  hallgatók 
kÖ/.til 2ü-öt a testület díjtalan csoportos lakta 
nyaszerii elszálásiiláshatt fog  részesíteni s gon-
doskodik arról is, bogy a legkésőbb julius 10-ig 
jelentkező vidéki tanfolyam  hallgatók vasúti ár 
kedvezmény nyel utazhassanak Budapestre és 
vissza. Ezt a fontos  kedvezményt tűzoltó tes-
tületeink Ügyeimébe Ajánljuk. 

— Bankett Tölgyesen. A oyergyó-
Szel) tinik loara távózó főszolgabíró,  dr. Lázár Já-
nos tiszteletére f.  hó 5 ón, szoinbuton délután, a 
„Mátyás király" szálló nagy termében fényes  búcsú* 
bankett volt. A főszolgabíró  a tölgyesi járás elöl-
járóságaitól és testületeitói megelőzőleg leiratban 
veti büusut és e lió 'I i'm fogadta  u képviaelő tes-
tület és a*, elöljárók bíicau tisztelgését. A szóm 
bali banketten megnyilatkozott nz a hódolat és 
szeretet, melyet dr. Lázár János o járás élén 
érdekében töltött 10 évi munkássága alatt kivi 
volt, s mely ót mindenütt környezte. Mintegy 
Oűön vettek részt a jurás lisztviselöi és számot' 
tovó egyéniségei küziil. Pohárköszöntőket inon 
dottnk a főszolgabíróra  Miilfny  Sándor járásorvos, 
ki főnökét  és barátját bucsuztutta, továbbá Mihály 
Ferencz megyei főjegyző,  Hulogli Lnjos plébános 
az egyház és iskolaszék, dr. Szilvása}' Albert a 
borszékiek, Csaló István vámszedő a tölgyesi 
vámhivatal nevében. Nyerges (iyula körjegyző 
Zachariás szolgabírót, Szász Domokos Tölgyesre 
kinevezeti helyettes-főszolgabírót  és a határjelöló 
bizottság „mityimatyimókussil" cltotie és felöl-
, vasta, a Jelzálog-Hitelbank bucsu-levelét. A távozó 
i főszolgabíró  kétszeri válaszában 10 évi működé-
sének és ifjú  éveinek színterétől búcsúzott s a 
megnyilatkozott hódolatot, Hajós mérnök a töl-
gyesiek vendégszeretetéi köszönte s ugyancsak 
a főszolgabíróra  emelte pohárát. Dobrcáu János 
hollói g. k. lelkész szép hasonlatban emlékezett 
meg a jolcnlevók különféle  nemzetiségéről és 
vallásáról, mint egy koszorúról, mely atiuál szebb, 
minél többféle  beune a szíri és aa illat. Lővy 
Kálmán könyvelő dr. Lázár János főszolgabíró 
boldogult édes atyjának soha ol nem haló emlé 
kéről beszélt, mely ugy lebeg a lakósság szemei 
előtt, mint a jótékonyság ezcllomo. A falu  ártat-
lanjai, mondá, a kicsinyek két személyt külön-
böztetnek meg kézcsókkali üdvözlésük által: a 
papot, ki a lelek malasztját és az orvost, ki a 
test épségét óizi A tölgyesi kis gyermekek még 
egy harmadiknak csókoltak kezet: Lázár Jakab-
nak, ki az anyagiakban aziikölköddknek törülte 
lo sok köuuyét, mig közöttük járt. A lakoma lioss-
ssasan tartott. Müller bandája késó éjszakáig tar, 
totta vidám hangulatban a társaságot. Dr. Lázár 
János főszolgabíró  10-én röggel utazott el Szent-
Miklósra, hol hír szerint 12-én volt bankett tisz-
teletére. Tölgyes. 1900. junius 13. Lövy K. István. 

— Véletlen halál. Csik-Lázárfalva  tu-
lajdonát képező vágás névU erdóréazbeu báró 
Popper munkásai egyikét, Lakatos János gy.-
remetei munkást 1000. junius 18-áti reggeli 4 
és fél  órakor egy levágott fa  dülés közben 
agyonütötte, ki rögtön meghalt. 

— Hirek a székely kft&llltáaból.  A 
székelyföldi  ipar museuniban Marosvásárhelyt el-
végesték a museuml uHatály rendeséeét. A kiál-
lítási helyiségek t. i. ss előcsarnok bárom föld-
szinti fülke  és az emeleti helyiségek szekrények-
kel és asztalokkal fölszerelve  késsen válják a 
kiállítási tárgyakat. Szükség esetén asgyobb tár-
gyak elhelyezésére a múzeum kertjében ideigle* 
ne< födött  helyiség késsí i. As E. K. E. kiállítá-
sát dr. Hankó Vilmos és Radnóthy Deaaő fogják 
elrendezni, kik 20-ika ntán fognak  Marosvásár-
helyre érkezni. A kösölt terv szerint as E. K. E. 
csoport kiállításának köspontját egy mesterséges 
barlang fogja  képezni önműködő szökőkúttal. 
K körül palaczkosott ásványvizek piramisai, felül 
pedig a Székelyföld  szebb vidékeinek és fűidéi-
nek fényképei  és rajzai helyestetuek el. Ssékely 
szoba. Lénárt Jóssefné  magyaréi lelkéssné ssékely 
szobái fog  bereudesni a kiállításon. A bútorok 
Szászrégenbt n készülnek, as asstalnemOt, ágyne-
műt. függönyöket,  csergéket Magyaréról fogják 
szállítani. Valamennyi hímezve leas régi és ajabb-
kori székely motívumokkal. Lénártné kifogja  ál-
lítani a saját varottas gyűjteményét is, körülbe-
lül 80 darabot As első küldemény, Csik-Tnsnád 
fürdő  igssgatüsága már elküldötte a muaeumba 
kiállítási tárgyait, melyek között különösen érde-
kesok a liirea fürdőről  és vidékéről fölvett  képek. 
A kiállítási tárgyak söme 20 éa 26-ike kösöU 
érkezik. Népünnepély a kiállítás megnyitásával 
kapcsolatosan julius l-én as Erssébet-Llgetbea 
nagyszabású uépünnepélyt rendesnek. A rendező-
ség most vau alakulóban. A tissta jövedelmet a 
kiállítás rendezése czéljaira fordítják. 

— A szalmafödelek  végnapjai. A 
törvényhatóságnak a tűzveszélyes szalmafödelek 
lebontása iránt mult évben hozott s miniszterileg 
is megerősített határozata, a mint látszik igen 
sok községben nyer már is végrehajtást a ki-
tűzött időre. Ha széttekintünk ugyanis a közeli 
falvakon,  mindjárt szembe ötlik a sok nj födelfl 
épület, mintha azok egy-egy pusztító tűzvész 
hamvaiból keltek volna uj életre. Igen nagy as 
elégedetlenség és panasz a nép között a hatá-
rozóinak drákói szigorral való végrehajtása 
miatt, ámbár a törvényhatóságot e tekintetben 
vád nem illetheti, minthogy s tőbb mint 26 év 
óla napi renden tartott ebbeli intézkedésének 
hatályát többször hosszabbította meg, hogy a 
nép annak végrehajtására előkészülhessen, de 
ha tekintetbe vessszük az általános szegénységet 
s azt a nyilvánvaló tényt, hogy igen sok köz-
ség a szalmafödelek  helyettesítésére kért la-
auyagnak talán részben az engedélyezésre hi-
vatott erdészeti hatóságok késedelmes eljárása 
miatt sem juthatott birtokába, ml miatt a la-
kósság nagy része a rendeletnek képtelen volt 
eleget tenni, hinni merjük, hogy ott, bol a fenn-
forgó  akadályok igazolást nyernek, a hatóság 
sem fog  röglönösen preventiv intézkedésekhez 
nyolni, mert iu lévén a takarodás ideje, a még 
nem helyettesit be tett födelek  lehányáaával az 
amúgy is szegény gazdák igen érzékeny károso-
dásoknak néznének e'ébe. 

— Öngyilkosságok. Csikdelnei Jartó 
Antul 27-éves szolgalegény gazdája Bardócz 
István kozmáai plébános csűrében folyó  hó 
11-én éjjel felakasztotta  magát. Az öngyilkos 
legény a mondott este 10 óráig Szántó Ignácz 
legény társával a Kelemen István korcsmájá-
ban két liter bort fogyasztott  el s a közben 
az ott jelen volt czigány muzsikusok nótájára 
még vigan tánczolt is és hogy mi vitte öngyil-
kosságra, azt megállapítani nem lehetett. — 
Ugyancsak e hó lli-án a rákosi erdőn egy mo-
gyorófa  bokorra akasztotta fel  magát odavaló 
Székely János, nős, családos ember, a kit el-
meháborodás vezetett a tett elkövetésére. A 
boldogtalan ugyanis ámbár semmi adóssága 
nem volt, mintegy három hónap óta folyton 
azzal tusakodott, hogy neki fel  kell akasztania 
magát, mert az ügyvédek minden vagyouát el-
vették. 

— EMKB gyufa.  A helyi nagy tőzsdében 
a már sokszor hirdetett Kmke gyufák  kapha-
tók. Mire a közönség figyelmét  azért felhívjuk 
mivel ezen gyufák  nemcsak hogy kitünó mi-
nőségűek hanem az árából az ÉMK3 javára 
5"/o jár. 

SzexlEeaztől <üzen*telK. 
Ssökés páioaan, Cdk-Somlyó. Nein ssoktunk 

szeuzávzíót hajhászol. Nem sdjuk ktare. 

LaptulajdoDos: 
GYÖRQYJAKAB ÖBÖKÖSK. 
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i 1 3 o r = e l a d á s . ; 
k Alulírott, elköltözéa miatt, 100 
r hektoliter valódi 
I Erdélyi boraimat 
FT OIOBÓ ár mellett, az egész meonyi-
P séget, esetleg hordónként ia elánuitom. 1 

I naşi 1—2 íautier Bqjam. ! 
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NEM HULI, 
Szenzácsiót kelt a gyógyfllki  vonatom, melyet évek 
hosszú eoráo át tanul mányoztum. hogy mikép lehessen 

meggátolni a megkopaszodást. 

HAJ. NINCS TÖT3TÍÉ KOPASZ EMBER 
_ ' _ _ _ — _ _ ^ ^ ^ m Felfedeztem  és százszoros pénzzel tizetek, ha kétszeri 

A ^ Z X I t a ^ ^ ' X ' U X Í hnsználnt után rögtön meg nem szUnik a hsjhalláa. 
1 üveg ára 3 kor. 40 fillér.  korpaképződéa és mindennemű fej  bőrbetegség, 

Kaphat* (>f ( ;nrr lárakl iaD  én mIndrnnemfl  Illa). «•» p lp«rre i ikk-k^rmkrdhl i» . 
Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. [i»n»-ai 

Brdélyi főraktár  éa vezérképvlaeláség: Q Ő T H O - S T T J I j ^ . . I l l a t - á s p i p e r o c z l l ü s n . a«y lEeres ]£®a .4 i i é l , a y - a l * f e H ó r v é x - F 6 t * r . 
I'l(h:kí  weffremleléseket  utánvéttel  axoínml  enzközől: 

Egyedüli készitö és széjjelkllldési raktára. D o t ) 0 N á ü d O r , uri, uói és színházi fodrász.  Budapest, Nefelejts-ntosa  27. 

VERESS SÁNDOR dr, 
i ® í i ţinti fii™ 

orvosi rendelője és fogorvosi  aiOterr 
\9t\ «-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
374. vb. szám. (129| I 

Árve ré s i h i rde tmény . 
Alulirt birőíiági végrehajtő az I8BI. évi 

LX. C-ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1900. 
évi 3068. polg. száain végzése következtében dr. 
Fejér Antal ügyvéd által képviselt csikszeredai 
takarékpénztár részv. társaság javára csikszent-
simoui Márton Ferencz, Darvas Péter és Geréd 
Hibály ellen 226 kor. s jár. erejéig 1900. évi 
május bő 6-én foganatositolt  kielégítési végre-
hajtás ntján lefoglalt  és 820 koronára becsftli 
szarvas marhák, lovak éa szekerekből álló ingó-
aágok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csík-szen tmártoni kir. jbi-
róság 1900. évi T. 193/2. számú végzése foly-
tán 226 kor. tőkekövetelés, ésenoek 1900. évi febr. 
bő 6 oapjától járó 6°/« kamatai, >/g°/t váltód ij 
és eddig összesen 78 korona 07 fillérben  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig C-ik-
Szt Simon községben leendő eszközlésére 1900. 
évi Jafcs  M 27-lk napjának délelőtti 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hívatnak meg. bogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbel 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatui. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
•ások is le és felülfoglaltalták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1900. évi junius 
bó ll-ik napján. Gondos István, 

kir. liir. végrehajtó. 
Szám 28/900. 

tlkvi 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi batóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság végre-
hbjtaténak Miklós Anna térj. Kálmán I-tvAnné 
és lliklóa Balázs végrehajtást szenvedő elleni 
200 korona tőkekövetelés éa járulékai iránti 
végrehajtási Igyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén levő csik-szépvizi kSzség határán 
fekvő  a caikszépvizi 641. sz. tjkvben A. f.  I. 
radsz. 799., 793/,., 793/,. brsz. belsőség térlu 
lajdosjogára, az 1881. évi 60 t.-cz. 156. § 
d) pontja alaiijáa nemcsak Kálmán Istvánné 
síül. Miklós ADUK, banem id. özv. Miklós Albert. 
Miklós Balázs, Miklós Katalin térlalitjdnnostik 
jutalékára is 320 koronában a csikszépvizi 2341. 
sz. tjkvben A. f.  I. rsz. 9262., 2266/!. brsz. 
kaszálóra és erdőre 98 koronában, 2. raz. 7855. 
hrsz. szántóra 14 koronában, 4. raz. Ö817. brsz. 
szántóra 99 koronában megállapított kikiáltási 
árban az 1881. IX t.-cz. itö. §-a/p alapján 
nemcsak Miklós Anna végrehajtást szenvedő, 
hanem Ladó Mihály és neje Miklós Anna járan-
dósága is, a csik-szépvizi 2636. sz. tjkvben A. 
f.  1. rsz. 7706. brsz. szántó Balázs Juliánná 
jutaléka is 16 koronában, a csik-szépvizi 2726. 
sz. tjkvben A. f.  9. rsz. 1134. hrsz. szántóra, 
nemcsak Miklóa Anna végrehajtást szenvedő, 
banem Ladó Mihály tértulajdonos jutalékára is 
10 koronában, a csik-szépvizi 9727. sz. tjkvben 
A. t . 1. rsz. 1445/,., 1446/,. hrsz. ksszálórs 
ifj.  Deák György társlalajdonos járandóságára 
is 19 koronában megállapított kikiáltási árban, 
a csik-szépvizi 2799 sz. tjkvben A. f.  I. rsz. 
8716. hrsz. szántóra legifj.  Deák Elek társla-
lajdonos jutalékára is 99 koronábsu, a csikszép-
vizi 272Ö. sz. tjkvben A. f.  1. rsz. 5935/,. 
hrsz. kaszálóra Bíró József  társlalajdonos járan-
dóságára is 18 koronában, a cs.-szépvizi 2739. 
sz. tjkvben A. f.  1. rsz. 1564. brsz. szántóra 
Miklós Péter táratulajdonos jatalékára is 14 ko-
ronában, a csik-szépvizi 3068 sz. tjkvben A. f. 
I. nz. 1169. hrsz. szántóra Miklós Gergely 
Alberté, Mihály Hózália társtulajdonos jutalékára 
la 30 koronában, a es.-szépvlzi 3024. sz. tjkvben 
A. f.  1. rsz. 2261., 2966/,. hrsz. kaszálóra és 
erdőre 46 koronában megállapított kikiáltási 
árban Miklós Gergely Alberté és neje Mihály 
Hosália járandóságára is, a csikszépvizi 9290 
N. tjkvbea A. f.  1. rsz. 662., 564. brsz. bel-
sőségre 320 koronában, 2. rsz. 796. hraz. kertre 
10 koronában, 3. rsz. 1019. brsz. szántóra 14 

koronában, 6. rsz. 1302. hrsz. szántóra 10 ko-
ronában, 10. rsz. 3026. hraz. kaszálóra 18 ko-
ronában. 13. rsz. 6512. brsz. szántóra 42 koro-
nában, 14. rsz. 5596. brsz. szántó 40 koroná-
ban, 15. raz. 6145., 6946. brsz. szántóra G ko-
ronában. 16. rsz. 6611. brsz. szántóra 4 koro-
nában, 17. rsz. 7522. brsz. szántóra 20 koroná 
l»sn, 19. rsz. 7875. hrsz. szántóra 26 koronában, 
20. rndsz. 7946. brsz. szántóra 22 koronában. 
21. „ 8218. „ „ 10 „ , 
23. „ 8403. n „ 36 
24. . 8643 „ 29 
m gállapilolt kikiáltási árban ifi.  Miklós József 
(lelső). Miklós Teré/.ia, Miklós Z-uzsánna. Mik-
lóa Veronika, Miklói. Fmencz klsk., Miklóst.er. 
gely (Alberté), Mihály Róza tArstulajd»n s»k 
jutalékára is, a csikszépvizi 273. sz. tjkvben 
A. f.  2. isz. 791., 793/,. brsz. U'ccáia és kertre 
34 koronában, 5. rsz. 1216 brsz. i-zánlóra 4 koro-
ilAbr.ii, 10. rsz. 2011. brsz. szántóra 6 kiironábsn, 
19. rndsz. 2273. brsz. kaszálóra 12 koronában, 
13. „ 2728/,. „ „ 14 „ 
15. n 4548. „ „ JU 
9. „ 5597., 5603. „ szálltóra 10 r , 

20. „ 6244/,. „ 111 
21. . 6610. „ „ 6 
92. „ 7324. „ at) 
28. „ 5234. n kaszálóra 38 „ 
ezennel megállapított kikiáltási árban az 1681. 
évi LX. t.-cz. 166. a<|>. alapján nemcsak Miklós 
Anna és Miklós Balázs (AÍberlé) végrehajtási 
szenvedők, hanem id. özv. Miklós Alberl, Mik-
lós Katalin társlulsjdonosok jutalékára is el-
rendelte, és hogy a leimebb megjelölt ingatlanok 
az 1900. évi július hé 25-ik napjanak délelőlt 
9 érakor Csik-ázépviz község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál, 
tási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsáránsk 10"/0-Al, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfiilyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 

a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
>.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál elííleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi batóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi febr.  26-án. 
Oőczö Béla, 

1114| 1 — 1 líir. Ivs/.úki liirú. 
327. vb. szám. 1900 

Árve ré s i h i rde tmény . 
Alulirl bírósági végrehajtó az lHbl. évi 

LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közliiiré 
teszi, hoţy a csíkszeredai kir. törvényszék I9UU. 
2048. |>olg. számú végzése következtében dr. 
liene István ügyvéd állal képvi«elt biiks/ádi 
tMkaréb|iéuztár ré>zv. társáig javára lustiádi 
Keresztes Károly, Kovács Altiért és Sándor Fe-
rencz ellen 2-10 kor. s jár. erejéig 1900. évi 
April, hó 17-én lóganatoMtoll kielégítési végre-
hajtás utjáu M^glalt és (ÍJ4 koronára becsült 
lovak, Irheuek, szekerek, butnrok, bivalyiehéi' 
stb.-bői álló ingóságok nyilvános átverésen di-
adalnak. 

Mely árverésnek a esik szent ruártoni kir. 
jbiróság 1900 évi V. 99NZámu végzése 
folytál]  240 kor. tökeköveirlés, ennek 1899 évi 
deczeniber bó 20-ik napjától járó 6"/0 kamatai, és 
eddig összesen 48 kor. 68 fillérben  bíróilag 
már megállapít olt költségek erejéig Tusnád köz 
ségben leendő eszközlésére 1900. évi junlua 
hó 26-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az éi intett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a érlelmébeu készpénzfixelés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatui. 

Amennyiben a/, elárverezendő ingóságukat 
mások is le és fel  A (foglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. r.z. 10-2. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Sztnurtonon, 1900. junius lió 
10-ik napjáu. Gondos István, 

liatj l - l kir. bir, végrehajtó. 
Most jelent meg: 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
KS 

MAGYARÁZATA. 
IH1H5. KV1 XXXIII. TÖKVKNVCZIKK. 

IRTA 

Dr. PERJÉSSY MIHÁLY, 
cnHuwredal kir. Wr». eliOk. 

Uj üzlet bejelentés! 
Alulírott bejelentem a mélyen tisztelt közönségnek, hogy a Jakab es Tárta-

féle  üzletet átvenni aka»imuf  de abban egy kérlelhetlen hitelező meggátolt s a 
ezéget esődbe kergette s igy szándékom meghiusult. 

Könyörgöm a mélyen tisztelt közönséghez kegyeskedjék beránártÁsának 
ef/f/WMzét  jut Itt*  tO'én  a Jakab és Társa üzlet közvetlen szomszédságában 
levó butormktár helyiségében ideiglenesen meynyitnndA  ikxtetem  rémére fen-
Utrfttni. 

Minthogy Üzletemet kénxjténzzel  és emlett  kutforrfiHokbét  remlescm 
be s nem csuk kicsinyben,  hanem nayjfban  is szándékom van árulni, követke-
zésképpen minőségben és árban a közönség részére nagy előnyt fogok  nyújtani. 

Kzck alapján ismételten kérem a mélyen tisztelt közönséget saját érdekében 
is, hogy jiirii hó tO-iff  türe/emutel  tenni # üzletem meynf/itájtát  beeárni 
ke{,t/e*keítjék.  Alázattal 

nan Leonhardt Vilmos. 

Most jelent meg: 
A németországi \ 

mezőgazdasági szövetkezetek % 
I 
h fa 

irt:» / 'áris Frhjifen,  csik-szeredai kir. 
ügyész és kapható Györgyjakab Már-
ton utóda könyvkereskedésében Csik* 
Szeredában. Ára 7 korona  20 fillér, 
postán küldve 10 fittére/  löhh. 

V r r m iterei  IUIJIJ. F 

r - M V W w J P 

20%-al olcsóbban 
kapható mind eddig, bármilyen alakú és nagysága 

SP Üzleti könyv 
mint napló-, fő-  és mindenféle  segéd-

könyvek, ezen árengedményt teszem abból 
nz ok hói, hogy tninden üzletember olcsón 
szerezhesse be a szükséges könyveket 

Kész tisztelettel 

Gyiirojalal) Márton utóda. 
1 ^ — 1 Vtrtoljttlí íi 111X,-1i i|>nrt. <§i3 

X s 

1 I I 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig ithi 11-12 

maroavAnárliely i sörfőzdéjében 
olyan Bör készül, mely bátran vetekedbetik a kőbá-
nyaival avagy bármely más külföldi  gyártmánynyal. j 

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

Ott"- Marosvásárhelyi sört kfivetelnl  "fta 

1 S-s. 
1  fi 
l 'í 
H 

• 5 n 
5 f 

i : 2 & 

8 IK — 1 Vi rtoljt tlc ít li.-iz.-ti ip.-trt. 1 rc 1 
iőöőóóeóebdoőaődóooó 6 0 M M ó ó é é o A ó o M M M ő ó J 

P i L B O I 
már 100 tatért is kaphatók! 

Csak is elsőrangú gyárak állandó nagy 
rnktársi u. tn. . S o h i & d i t B * dresdai 
rPatria~ sollingeni, .Norionm' láncz-
nélkiili, .Styrla-Fuoh" eredeti, .Naa-
oott", .Heliosl-Premier" stb. feltű-
nően o l o s ó á r a k , felscerelések. 

Nagy mechanikai műhely! 
G R O S Z F R I G Y E S , ^ 7 ' 1 

Kolozsvár, Beltorda-utoza „New-Tork"-száUodB mellett 

Kttuhutó OyörgTjakab Hálton utóda, köuyvkcrL-s-kctlê ebeii ('sikn/cr- .laliuu. K|ţy-cKy kütcl áru 4 kor. 
Nyomatott Csik-zeredában, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 

A söriizlet terén £> éven kere9ztiil kifejtett  eredményes működéséin következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az emiitett két lugtukintelyesebb ezégek kitűnő hírneve és Brassóban 22 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti mük-Hiléspin fflIiútnnhnmL-  «nm>m in-.» imo-v H7.  iiren 
tisztelt közönséget felkérjem  n 
a magam részéről biztosítom 
minőséget fogotn  szállitani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordok ban pedig 25 liter. 
Kívánatra  árjegyzék  kei szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

K A S Z I K A N T A L 
I'"] BRASSÚ, hosazu-utcia 104. 




