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Előflzetesi  felhívás. 
Mióta lnpunk nagyobb alakiábnn s 

dúsabb tartalommal jelenik meg C negyed 
esztendő telt el, mely idn alatt a tisztelt 
olvasó közönség meggyőződhetett arról, 
Imgy egész rdaadással igyekeztünk mc» 
felelni  azon programmtiak, melyet olso 
számunkban közre adtunk, bogy annak ér-
telmében teljes önzetlenséggel szolgá'jnk 
a közérdeke:. Hogy ezt jövőre nézve is 
még nagyobb mértékben tehessük. k'rjük 
a közönség szives támogatását s a „Csíki 
LiijHik" lí)00-ik év 111-ik évnegyedére elő-
fizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

fcgósz  évre. 8 korona (4 irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (l frt.) 
Küllőidre: 12 korona (ti frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
liát'álékban vannak, hogy a há t ra lékos 
ÜM4Zt»gpkW kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) l>e-
kllldeni szíveskedjenek 

-A. „ C s l k l L a p o l c " 
*ceriie»al<)*ége r. kiadók lista la. 

Miniszteri látogatás. 
YArmegvénk és városunk közön-

sége újólag illusztris vendégel vár. 
Várja HegedQs Sándort a nagy tudásu 
és kiválóau ágilis kereskedelemügyi mi-
nisztert, kinek ezen látogatásához az 
egész Székelyföldön  oly sok szép re-
ményt fűznek. 

Épen azért a látogatást tevő ke-
gyelmes urat mindenütt igaz székely 
vendégszeretettel fogják  fogadni,  cl fog-
ják halmozni a szeretetnek, tiszteletnek 
és hódolatnak minden jeleivel, melyek 
egyébiránt az 6 kiváló egyénisége, u 
lmza érdekében már eddig szerzett bok 
ros érdemei, s jelenlegi mugus állásán 
aránylag rövid idő alatt kifejtett  ered-
ményes munkálkodása folytán  öt jogo-
san megilletik. 

Ezekkel együtt azonban igaz szé-
kely őszinteséggel meg fognak  nyilat-
kozni a szivek is és kifejezést  fognak 
adni azon nagy keserűségnek, a mely 
évek hossza sorún át, itt a Székely-
földön  a szivekben felhalmozódott. 

Leplezetlenül feltárjuk  a sebeket 
és rámutatunk u sérulmekre, melyek 
búzánknak e természeti kincsekkel meg-
áldott viilékét és uz azon lakó királyá-
hoz és hazájához még a legsúlyosabb 
körülmények között is mindég lojális 
és mindég htlséges népet érte. 

Mig az ország egyes, különösen 
nemzetiségi vidékeit elhalmozták vas-
utakkal, gyárakkal s más olyan ténye-
zőkkel, melyek a kultúrát, és közvagyo-
nosodást vannak hivatva előmozdítani, 
addig a türelmes székely nép s külö-
nösen u belső Székelyföld  figyelmen 
kivül hagytott, a mig a többi vidékek 
az állami kedvezmények nagy áradatá-
ban dúslakodtak, addig ide ezeknek 
csuk apró morzsái jutottuk el, melyek 
arra sein elegendők, hogy a létéi t való 
küzdelemben, már-már kifáradt  székely 
népet az éhen hálástól megmentsék. 

A szászok, tótok, ruthénck, oláhok 
a figyelem  és kiváló gondoskodás foly 
tonos tárgyai, a székelyek azunhun ha 
egyszer, másszor felszínre  kerülnek is, 
csak ezzel muradnak s a már régen 
kiérdemelt és jogosan várt támogatás-
ban vajmi ritkán részesülnek. 

A rég megígért, oly sokszor peti-
cziónált, még többször megsürgetett szé-
kely k ö r v a s ú t , inely különösen ennek 
a természeti kincsekkel megáldott vidék-
nek egyik legfontosabb  élettszükséglete, 
mely u székely földet  a megérdemlett 
módon a világ forgulombu  beillesztené, 
inai napon is csak a jámbor óhajtások 
közé tartozik. 

Nincsenek gyáraink,  melyek a fel-
dolgozásra váró és mindenütt kínálkozó 
anyagot értékesítsék. 

Nincsenek szakiskoláink,  melyek a 
nagy kézügyességgel bíró székely ilju-
kat kövünk, fánk,  agyagunk feldolgozá-
sára és értékesítésére kiképezzék. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A gyermek. 

Beharangozott a czigáuy második néjiye-rö. 
Bodolay Ferkó az árvaszéki ülnök szöszire 

feleségével  volt foglalknsva  s ép a kolló pilla* 
natban lépett a terembe. A kiesi asszony már 
türelmetlenül várta, de mikor a száltis tiiubusxn-
ksdt férfi  udvariasan meghajtotta magút elét le, 
pajkos kacsagáasal esimpajkotlott a kórjába. 

Sselid hangján, szemrehányással illelto a 
miért ily későn jött. Bodolay h.ilkan b<»c*áii;itérl 
könyörgött, érthetetlen okol hozván fol  ürügyül. 

A azöszke asszony gyorsan megvigasztaló-
dott és összecsucsorítva parányi asáját mosolyogva 
folytatta. 

— Képzelje esak ninesen bálanyánk. 
— Hogyan? — érdeklődött Ferkó. 
— As aliapánué beteg, meghűlt a jégen. 
Kellemetlen, tódította aajnálkosó hangon 

Bodolay, csak esért. hogy mondjon valamit. Ben-
sőjében örült a termetes bőlgy távolmaradásán, 
kit igy legalább nem kell megtánesol tataia. A 
nehézkes járású allspánoé agyaula nem valami 
fürgén  lejti már a táncsot és gyakran példálódsik, 
hogy milyen híres lánesoané volt ó a megyei 
bálokon anaak idején. 

A fiatalság  eközben betódult és a sétáló 
párok csevegésétől ssongelt a terem. Bodolay le-
hajolt a ssóke asasonybos, ki bohóságain nagyokat 

kacziiüott. l'njkoH kedvével 11 különben komoly 
féríi  kedélyét derültté liangoUa, ki most minden 
igyekezetével oduli itolt. Imgy a szellemes nsz< 
szonykát tólu telhet"leg BZ"rukoxtH*aa. Csuk ritkán 
velelt egy-egy oldalpillantást a békéson tereferélő 
anmákrii, kik ilyenkor fiirkészőlei;  nézték vóyig 
és egymás fiiléhez  linjolvu snitdosni kezdtek, 
bodolay ügyet sem vetett ríjuk és zavari almiul 
beszélgetett tovább. Észrevette, amint az aljegyző 
egy rú vnmitkozó inegjeuyi-éit koczknztni, mire 
a mellette álló flatnl  ember jvlentiWii liniiyoiilott. 
Szigorúan rájuk n»'*ett és nzok nn-gszepponve to-
vább sompolyoutak. 

Króiuljes fórfi:is  arczát élénk pir boritolta. 
Mély tüzii, dióbarna szemei ragyogtak és uay 
érozte, hogy nolins-in volt jobb kedve. Szikrázó 
élczeivel kacxugtatia a csöpp asszonyt, mig c.iak 
a czigány újra rá nem zenditetto 

Akkor hirtelen elsáppadt. 
A feleségót  pillantotta meg. As elvált fele 

ségét. Nem egyedül volt as asszony. Uj férje 
gárdirozta: lovag Walter Tibor, ca. és kir. tüzér* 
ssázados. Assal is táaoaolta a uégyeat. 

Bodolay zavarát rögtőn éasrevelto és tüstént 
ingerkedni kezdett vele. Rászegezte égő bogár 
szemét, tekintetével pertselte a férfit.  As meg 
elkábulva as assiony mosolygó pillantáaaítól, 
minden figurát  elhibázott. A híres négyesrendesót 
váltig biztatni kellett: 

— Most Jobbra Ferkó. 
— Helycsere ; nem igy : balkészel. 
Szemét egy pillanatra sem vette le as asz-

azonyról aki egyre felé  mosolygott. A százados 

Az óriási verseny állal elnyomott 
a támogatás hiányában szűkölködő kóz-
inüi/mrunk  pang s alig vehelő számba. 

Mindezen dolgok olyanok, melyek 
sürgős segítséget igényelnek. 

Hisszük és reméljük, hogy a ke 
gyeimes l 'r jelenlegi látogatást meg-
hozza a székelyek részére st kivánt se-
gítséget. 

Hisszük és reméljük, hogy az eljö-
vendő Miniszter l 'r megtapogalja a mi 
sebeinket, körültekintő és még a leg-
kisebb körülményt is ligyeltncsen át-
vizsgáló szemeivel meglátja a mi sérel-
meinket s nagy eszével é* kiváló jóin-
dulatával egyben megtalálja a kellő 
orvosságot is, melylyel azokat begyógyí-
tani és szánáltii lehet. 

Megvagynnk győződve, hogy a ma-
gas látogatáshoz fűzött  várakozásaink 
nem lesznek hiábavalók s állapotaink 
jobbra fordulásában  veteti reményeink 
végre valahára teljesülni fognak. 

Kpen ezért a legmelegebb szívvel 
üdvözöljük nz érkező Miniszter O () 
nagyméltóságát s őszinte szívből óhajt-
juk, hogy rövid tartózkodása alatt találja 
jól magát nálunk. 

Gimnázium Gyergyóban. 
N -in ui keletű az a mozgalom, mely vár-

megyéuk gyergyói részében, üyergyó-Szent-
Miklóson egy gimnázium létesítését tűzte ki fel-
adatául. 

Még 1867-ben, midőn az ui magyar felelős 
kormány megalakult <*s működését megkezdette, 
boldog emlékű Uátó Eötvös József  akkori kul-
itt-z miniszter biztató szavai a gyergyói közön-
séget a gyergyó szentmikló-i nlrealiskolának al-
gimnáziummá leendő átnlak'tásH iránti törek-
vésre ind tolták. 

A megindított mozgalom folytán  az erdélyi 
tankerület akkori líigazgalójH, Páll Sándor már 
1875-UMI kilátásba helyezte, hogy hu bár a 
lől-liszr»' és több oldsli'ól felmerüli  eme lőrék-
vé<i teteme.-en is megneliHziti ima körülmény, 
mis/ei ini. a vnlé.k az annak uiecvnlósitására 
s/iikség«s kölNégi k visf|é̂ él>i-n  nem «kai- részt 
venni, niéj; is, ni**it a kö/okiHissí kurm.-iny ningn 
IS i>llM(ti«lia HZ ttlreállHlludrtl HZ oltHtli követel, 
inétiyekii'k itikább mt-Klelelö intéz'-ltel f  ledéréini. 
h tftrvi  ii\liiizHsnál az Hrra szitksé̂ MH lépég. k* t 
niegicemli. 

bAjun lartózkod<)lai{ fogadt'i  és liuyeleuiro Kein 
inéila'ltii udviirius elözékenys-'i-ét. Sikkes mozdii-
luiuivnl kecAes formáii  ti>ri>kedeti kiduniburitHni. 
hogy igéző szépnógót kellőleg órvúnyesilso. Fó-
lia n> Liotl njkui es'-kért epedtek és formás  keble 
ImllMiiiusan piliegcit. Dus riiitii fejét  kissé hátra-
szegte és n zeno ütuméro ing.UiH. A liölsysxóló' 
biin knu/.érun felknpta  szoknyáját és látni engedte 
parányi, selyemczipés liibát, karcsú bokiijúig. 

IlodnlHy mei$részegiilt » látványtól. Mngas, 
dombnru homlokáról verejtékbun gyöngyözött az 
izzadsHic. K^észséges, biirnapiros nrcza lán^ba-
borult ói Hjkii sóváran lihegett. 

A kicsi sxöazko nagxony kiváncsiait ügyelt 
a fórtiie,  ki megkéselt szerűimében esetlen volt, 
mint egy mélakóros kamasz. Uslromlö kérdéseire 
zavartan hebegett, pedig uem kellett kitérnie a< 
felelet  adás elól. 

A rendező „Siinplc-chaioel" vezényelt. A szá-
las, izmos fórfl  térdei meginogtak és Hjka ress-
kelni kezdett. Végro elébo ért. Uépiesen tiyull 
az asszony keityüs keze után, de csak legyezőjét 
nyújtotta ueki. Szem pilláit földre  sütötte és csábító 
moHoly ült ajka szögletébeu. 

Bodolay mohón Bzoritotla meg a halcsontos 
legyesőt ugy, hogy a csontszárnyak összeroppan-
lak. Lábai gyökerét verlek egy pillanatra éa a 
forgatag  ki mozdít váu helyéből sodorta tovább. 
Kábultan, bódult fővel  engedte vonasolui magát. 

Asntán kitámolygott a teremből. 
Künn apró pillékben szállingózott a hó. 

Csikorgó hideg volt és uem tudott leesni. A hold-

A lépések az oLajtoti irányban csakhamar 
meg is tétettek, azonban az algimnázium be-
állítása helyett a kérdés az aIreáliskolának 
1875-ben a polgári iskolára lett átváltoztatásá-
val nyert megoldást. 

Minthogy ex az i. kola a hallgatók csekély 
száma miatt a várakozásnak nem látszott meg. 
telelni, (lyergyó-Szentmiklósnn 1897 ben ismét 
egy népes éitekezlet tartatott, melyen a polgári 
iskolának a lg ini Háziammá való átalakításának 
szükségessége kimondatván, annak eszközlésére a 
VHIIAS és közoktatásügyi kormány egy föliratban 
fölkér.trtt.,  nnnyival inkább, minthogy az akkor 
már kilatásba helyezett s azután fel  is állított 
•lilrói pitlgári iskola létesítésével egy és ugyan-
azon vidékeu kél egyenrangú iskola még kevésbé 
prosperá lliat. 

Kntiek a feliratnak  sem lévén meg a kí-
vánt eiediuénye. Gyvrgyó közönsége tervének 
megvalósithatása iránt az erdélyi róm. katb. 
státu-lioz fordult. 

A státu* igazgatósága 1899. évi október 
hó lf>  én Kolozsvárt tártul t közgyűlésében az 
ügygyei foglalkozván,  utasította az igazgatóta-
nácsot, miszerint tegye tanulmányozás tárgyává, 
miként lehelne Gyergyó-Szentmiklóson gimná-
ziumot létesíteni ? Az igazgató tanács ezen uta-
sítás folytán  a státns gyűlésnek gyergyói tagjait 
az irányadó körök és tényezők meghallgatására 
s véleményadásra hiván fel,  annak folyam  Anya-
kép tartatott Oyergyő-Szenmiklóson Ferenczy 
Károly esperes elnöklete alatt az évi márczios 
bó 25-én egy népes értekezlet, mely a felvetett 
eszmét magáévá tevén, a polgári iskolának katb. 
gimnáziummá való átváltoztatását ismételten ki-
mondotta, Gyergó Szentraiklós község pedig 
eg) úttal határosa ti lag kötelezte magát arra, 
bogy a felálíitaudó  gimuáziutnnak örök időkre 
díjtalanul átengedi a jelenleg 4 osztályú polgári 
fiu  iskola 100,000 koronát érő telkét a rajta-
lévő épületekkel, berendezésekkel és tanszerek-
kel együtt, s ezenfelül  mindaddig, mig a köz-
jövedelmek a községi pénztárba lolynak be, a 
polgári iskola részére évenkint adott 8600 
kor. kiszolgáltatását is teljesitendi. Az érlkezlet 
egyúttal kifejezést  adott azon reményének is, 
miszerint erősen száuiit arra ís, bogy agy a 
gyergyói községek, mint az egyes családok ée 
magánosok adományaik és alapítványaikkal hozzá 
fognak  járulni a czél megvalósításához. 

A leunebbi kőtelező uyilalkozalot és biz-
tató ajánlatot a státus igazgatótanács alkalmas-
uak találván a további akczió megiudítására, 
érit-hülétiűnk hzerini a Vallás és közoktatásügyi 
miniszter uiMt a szóban forgó  iskolának már 
a jflvii  tanév megke/.désével róm. katb. algimná-
ziummá leendő áulakitásáift  s annak részére 
államsegély biztosítására kérte 191. Megkerewte 
egyúttal vánnegyéiik kö/önségét a felállítandó 

tányér poinpúa ezüst fényben  ragyogott, lehelet-
szerű zoninnczczal vonván be a tájat 

Az éjszaka dermesztő fagyával  némileg ma-
gához térítette a férfit.  Ott állott a ropogós ha-
vou és törülgette forró  homlokát, melyre lecsap-
sottak göndör hnjíürljoi. Almatagon, elhaló rez-
géssel kísértett idáig a múzsika. A zokogó ciira-
balotn, melyuek hangjától néhány percsosel előbb 
foazültok  az idegei, most elérzékeiiyilette. Fejét 
lohurgnsztotta és goudolkozui akart. Hiába, esek 
nézte a vakítóan fehérló  zúzmarát és képtelen 
volt a Tettesekélyebb összefüggést  is megtalálni. 
Majd azon vette észre magát, hogy szemeiből 
két nngy kövór köti) csepp csordul ki és pereg 
lefelé.  Lsssan, óvatosan jóleső meleget árasztva 
szót uz arczán, melyei a hideg már megcsípett 
ezalatt. Lelöiülte a hívatlan tolakodó könyeaep-
pet ós vontaiott léptekkel tartott arra, merről a 
tánezzene elmosódott hangjait hozta a szél. Lá-
bai l csak ugy vonszolta iiiaga után, ólomsúly ként 
húzták lefelé.  De valami ellenállhatatlan erő von-
zotta oda.... 

Amiut a terembe lépett, a forró  légkör ar-
ozába csapott. Alig vették néhányan észre a té-
velygőt, ki holra fáradva  rogyott e pamlagra. 
Körülötte Bsédítöeu perdült a tánci, asemei előtt 
összefolytak  as aiczok és senkit sem tudott üss-
táu kivenni. Fejét visszahajtotta a pamlag tám-
lájára éa mialatt révedeső tekintetével a freskóké-
peken kalandozott, elábrándosatt a közelmúltról, 
amikor még Walter Tiborué aa ó felesége  volt-
Nem ia oly rég, csak tavaly télen. Mert alig né-
hány hónapjat hogy a legfelsőbb  bíróság kimondta 
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gimaAzinm költségeihez a megye nevelési sla;-
]iMI éveokínt bizooyos segély összeg megesa-
ruáM Iráat; püspök ar 0 méltóságát pedig 
fölkérte,  bogy a kerületi esperese ég utján a 
gyergyéi közönséget éa közelebbről érdekelteket 
adakozásra bivja fel,  kijelentvén az igazgató-
tanács a magi részéről, bogy azt az alapot, mely 
a többasör említett gimnázium léiesitfeére  volt 
összehozva, a a nely jelenleg a gyó-sxeoimik-
lósi eleni íakola ezéljalra az erdélyi rén. katb. 
tanulmányi alapban kezeltetik és a melyből az 
iskola évenkint 961 korona 40 állért kap, a 
felállítandó  gimnáziumnak átadja. 

Hogy ezen, a megyénk területén, Oik-
Somlyóa jelenleg fennálló  főgimnázium  lulzsu 
follaága  miatt la indokolt, a gyergyói részekre 
nézve igen fontos  terv megvalót-alhasson, a köz-
lőttek szerint károm főttoyezö  hathatós közre, 
működéitől Agg, t. L aközok látási kormány, a 
vármegye és az érdekelt községektől. Anide 
bár feltételezhető,  bogy a vármegye azt az 1000 
frtot,  melyet a nevelési alapjából évenkint eddig 
is a gyó-szent mik lósi polgári iskola teiintarlá-
aára fordított  a létesítendő gimnázium rétzére 
ja biztositaoí fogja,  mindazon által tekintettel 
a minden jövedelmükből ugy szólva kifosztott 
érdekelt községek szegénységére és a súlyos 
közgazdasági viszonyokra, ezeknek hatbal ós lá-
mogatáaa alig remélhető, valamint a kormány 
segítségére sem igen lehH számítani akkor, mi-
dőn Diiróban állam költségen polgári iskolát 
tart fenn. 

Évzáró vizsgák. 
A polg.  leányiskolában  A vármegye ál 

tal fentartoit  polg. leánjiskolában a tanévet 
bezáró vizsgákat f.  hó 93-én és 23-án tartották 
meg Böjtby Endre árvaszéki Ülnök és Mihály 
Ferencz főjegyző,  mint iskolaszékl kiküldőitek 
és szép száma éideklődő közönség jelenlétében. 
A azép eredmény, melyet a növendékek ex alku-
lommal la bemutattak, egyfelől  bizonyítja azt, 
bogy a vármegyének ezen iskolája az urszág-
terflletén  levő más hasonló tanintézetekkel ki-
állja a versenyt, másfelől  azt is dokumentálja, 
bogy azon nagy tőke, melyet a vármegye «rre 
az iskolára ráfordított,  csak ugy sn gyümölcsöző-
leg van elhelyezve. Ugyanezt bizonyítja a szo-
kásos évzáró Innepély is, melyet a mnlt vasár-
nap délntán as intézetnek a növendékek rajzai és 
kézimunkáival díszített nagy termében nagy szá-
ma hallgatóság előtt tartottak meg. Ezen az 
ftnnepélyen  meggyőződést szerezhetett rangénak 
közönségünk, bogy a szivnemesitő a kedély 
képző ének, zene és szavalásban is mily gondos 
képzésben részesül a leány sereg megyénk terü-
letén. 

As énekkar a mnlt számban jelzett dara-
bokat oly preczizitással adta elő. bogy auoál 
többet senki sem kívánhatott, a ki tekínietbe 
vette azt, bogy növendékeket keli elbírálnia, 
kiknek legnagyobb része még kezdő, csak most 
lépett az alsó fokára  ama létrának, melynek 
felső  részére oly nagy fáradtsággal,  jó orgánum 
mellett is csak kevesen jutnak. Látszott sz 
énekekben, bogy nagy gonddal oagyobb fáradt-
sággal s még nagyobb türelemmel vanuak a 
aöveodékek belaoitva. Valóban nem hitte volna 
az ember, bogy oly érzéssel a oly meghatóan 
tudják előadni, a programmba felvett  ének da-
rabokat, ha a végső éneket Kitschera „B-tea 
Gyermek álma" czimfl  mfivét  nem hallotta VOIIIH. 
melyet 6 növendék leányka énekelt s a hallgatók 
szemeibe majdnem könyeket csalva énekével. 
A hangulatnak megfelelő  volt a zongorakiséret, 
melylyel a kis kezdő zongorista Mühlfay  Juliska, 
kiről senki sem mondaná, bogy csak szeptem-
bertől fogra  ütögeti agy néha-néha a zongora 
billentyűjét, társai énekét kisérte. 

As énekek közé szőtt zongora darai* >k 
is általában jól sikerűitek bár oly nehéz dara-

bok voltak a rövid pár év, vagy tán csak egy 
'évigtanuló növendékek részére kivállaszlva, hogy 
azok betanulása még gyakorlott zongoristának 
is munkát sdott volna. Az első darabot két 
kis kezdő növendék adta eló Antal Róza és 
Mübllay Juczika, kik semmi kívánni valót s«m 
bagylak játékuk ulán. Játékukkal megmutatták 
bogy mily szorgalmasak voltak valamint dicsér-
ték azt rs, ki őket Uoitotta. vezette. Három 
növendék játszotta az utolsó zenedarabot a 
„Rákoc/y-induló'-t. Uflhlby  J. Mililly J. é.« 
Nagy Mariska valóban nagy szorgalmat és mun-
kásságot tanúsítottak a darab ö<Hx»tanulá«áhau, 
fáradságukat  a jel-nlevő közönség hosszú tap->-
viharral jutalmazta. 

A szavalatok, melyek az ének és zene-
darabok kö/telbangxoftak  képezték Un ez Ünne-
pély legszebb részét. A kis Nagy Etelke I. osz-
tályos növendék oly szép hanghordozással s oly 
bátran szavalta el Bán Aladár „Ór/ő angyalunk-

c«. költeményét, hogy még nagyobbtól setn mer-
tünk volna ilyen elriadni remén,>l*ni. N«m k» 
vésbé élénk benyomá>t lelt a bt liga lóságra U 
hály Jjlihka 11. oszt.. tanuló szavalata, ki Zichy 
Ű. gróf  „Nem adlak" czimfl  költeményét. adta 
elő nagyon ügyesen. Péter Erzsi III. oszt. tan. 
Győri Vilmos B Anyai feddés"  czimü költeményét 
adta elő bátran bizonyos szónoki hévvel; de 
mégis oiy természetesen. n hallgatóságban Un 
Ugyan szokat az érzéseket keltve, a melyek az 
író keblét a költemény megírásakor, az övét pe-
dig annak elmondá-akor eltöltötték. Pal Lujza 
IV. oszl. tanaié Várady Antal „ Indás- czíinQ 
költeményét szavalta el oly Hiuzjáiékkal, oly 
hévvel és érzéssel, a milyent n' in reméliilnk. 
az ő szavalata a legtökéletesebb. legremekebb 
volt. arczjátéka előadás módja bármelyíW hites 
drámai sxinészuőuek dicséretére szolgálhat»'l 
volna. 

Az üunepély végén T. Nagy Micike IV. 
oszf.  tsoalő igy szépen kidolgozott búcsúbeszéd-
del búcsúzott. el saját msga és társai nevében, 
az intézettől. Előadása nyugodt természetes volt, 
meghatottsága a hallgatókon is megiudull'ágoi 
keltett. 

Az állami elemi iskolában.  A helybeli 
állami elemi iskolában folyó  hó 23-án tartanak 
meg a tau-'Vet bezáró vizsgák, még pedig d. e. 
a kisebb és nagyobb fluk  délután a kisebb és 
naayobb leánykák csoportjainak vizsgái, A vizs-
gákon az elnöklést a gondnokság tagjai t«»ljesi 
tették. Az I. éa II. fln  osztályokban: ÉUlie-. 
Jakab polgáimester. a Hí.. IV. é« V-ik fiu  osz-
tályokban: Bilai Béla ev. rel. kőrlelké**, az 1. 
éa II-ik Irány osztályokban Kovács Antal árva-
széki ülnök, végre a III., IV. és V. leány osz-
tályokban : D>-. Fejér Antal ügyvéd, gondnoksági 
elnök végezték HX elnöki lisztet. A vizsgákra 
az érdeklődő közönség, melynek somiban külö 
oösen a szülők voltai képviselve tekintet nélkiil 
a társadalmi állásra, uly nagy számban gyftlt 
össze ugy délelőtt, mint délután, liogy HZ e 
czélra rendelkezésre Alló minden talpalatnyi he-
lyet elfoglaltak  az eb'ggé tágas tantermekben. 
Es nz eredmény, melyet nz állami elemi iskola 
növendékei kivétel nélkül mm len csop írtban M 
mulallak igazán megérdemelte a/ óriási érdek-
lödéit. A gyermekek alapos készültsége, mely a 
helyes és szabatos feleletekben  l'-pten nyomon 
megnyilatkozott valóban meglepték a közönséget 
s különösen a szülőkben azon meggyőződést kH-
iették, hogy a csik-szeredai állami el-mi iskola 
olyan inté/ei, hova aggalom nélkbl adhatják be 
gyermekeikel, a hol azok gondos é* körül-
tekintő vezetés mellett, kiváló buzgósággal és 
sikeresen oktallalnak az előirt lan tárgyakban. 
A leány osztályokban kiállítóit kézi munkák 
arról is tanúságot lea/aek, liogy a tananyagnak 
a leányuövendékeki e nézve szerfelett  fontos  ezen 
ága is igen nagy figyelembe  részesíttetik és ta-
pintattal és ügyeden kezeltél ik. A szép ered-
mény első sorban dicséri a gondnokságot, de 

a válást. Pár hélre a törvényszék iiélete utáu 
kimondta a Kúria is a döntést helyben bag> va at 
elsőfokú  bíróság ítéletét. Ö siettette as ügy lebo-
nyolítását, mert lelkét marasangolta az a vád, 
moly ssenytelea uevéhes tapadt. Hitelt adott akkor 
minden nemtelen besugáanak és a legapróbb je 
leaaég ia terhelő bizonyság volt as asszony vét 
keaége mellett. De mikor aa asszony olyan bü-
oöeen ssép volt. Ép olyan ssép most ist De ak-
kor nem aserette ugy. mint most asereti. És balga 
eaatelen fővel  elüste magától. 

As asszony pedig elment és még caak vias-
szá ae nézett. Uyermekét is otthagyta sála. Ö 
újólag berendezkedett éa rideg, agglegónyi éle-
tet ólt. Most is esak asért jött ide, hogy kellé-
menea töltse as estét és némi változatosságot 
teremtsen nlateiee életében. 

A ssemasád letemben aébény sírva vigadó 
basa agyar Mogátt. gyertyaviláguál két szál csi-
gány mellett. Valaki elkaeaagta magát odabouo. 
Bodolmj  mintegy varáaafiféare  felugrott.-  igy csak 
ö tud kNsagal 1 Kidülledt asemeí veasedelmeaea 
villogtak éa elaaáat léptekkel tartott a mellék-
terem ajtajának. Kitalálta, hatan voltak ott benn, 
pezsgőitek Javában. Valamelyik flu  elkiáltolU ma-
gát éltetve a aaép aaooayokat ezen a világon 
ée a ezlgáuy tast h ásott rá. As aaaiony feje  a 
naáaadoe hatalmas melMa pihent éa féloldalt  fel-
emelkedett, bogy as IQaval koeseslmson. ástáo 
• félig  telt kanra poharat piros ajkáhos emelte, 
•Ikősbea vlllogeu a gyöngyfoga. 

Csillogó ssemeivel, alig bogy belépett, éss-
revette, a volt férjét.  Gunyoe tekiatetét vetett 

feléje,  ez végia marta a férllt.  Asláo róssás ujjai-
val dobolni kezdett az asztalon, rá se bederitve 
többé. 

Bodolay ami kis józanságot hozott mngával. 
ast is elvesztette. .Megrészegült hunét, de egy 
másík érzés inegfeasileiig  peiyhiidt ismaít, a te 
bvleileo diih érsése, mely kitiíriii készül. Ssemei 
vérben forogtak,  amint asszonyát mea pil lantolta, 
fejével  a százados kebelén, as ssszonyát, kihex 
röviddel ezelótt senki másnak sem volt joga. miut 
neki. Karjait caspásra emelte fel,  de ismét alá-
hanyatlónak, amiut reá tvkiatett. kissó elsseu-
derült férje  kebelén és olyan észbontóan szép 
volt lezárt sseinpillákkal. 

És ó ott állt néhány lépéssel az sjtó mei 
lett. merev félhomályban,  nézte az asszonyt sóvár, 
telhetetlen nézéssel. Ereiben tombolva iükteletl 
felhevült  vére, halántékán a kók ér vastagon ki-
dussadt és majd megpattant. Ajk ni elhalványul-
lak és görcsösen vonaglani kezdtek. Aroza fakó 
Jeti, rnsjd viaszszliiüen sárga. Egész valóján a 
vágy és elfojtott  düh ömlött végig. 

Hirtelen megfordult  és sobes léptekkel ki-
felé  tartott. Prémes bundáját nyaka köré kauya-
riutotta és as üveges tornáczon rekedten ssólt 
kocsisára. Csörtetve elórobogolt a fogat,  de a 
két félvér  esak flgetve  haladt a csikorgóé havon. 
Mélyen belevágta magát az Ülésbe és fáaultaa 
tekintett szét a hófödte  Ujoa. 

Bs esen as utou Bsörnyü terv fogamzott 
agyában éa asután kis időre rendületlen 

nyugalommal ült a kocsijában, nem gondolva már 
semmire- A siket éjbe belenyillal néháoy vonta-

tannságift  t'fjs  a tanítóknak, nevezetesen Szé-
kely Károlynak. Lakatos Mibálynénak, Bocskor 
Marikának és Dávid Ignácznak kiváló szakkép-
zettségétől és fáradhatlanságáról  ia. Szivltfl  gra-
tulálunk. 

A cuikszeredni  iparos ianoncziskolában 
sz évzáró vizsgák t hó 21-én tartatlak meg. 
Erről azonban térszüke miatt c«ak jövő szá-
munkban iQdosjluwk. 

U V l i Ö N F É L É U 
— Hegedűn Sándor kereskedelmi-

minlnster Csíkba érkezese. A székelyföldet 
ineglátugató kereskedelinÜgvi miniszter ax eddigi 
megállapodások szerint július hó 1-én a délutáni 
órákban fog  vármegyénkbe megérkezni, kinek 
ingadása a következő progiam szerint törté-
nik: I. Július |-én délután 6-C óta között 
érkezik Székely Udvarhely felől  a Tolvajos te-
tőre, Imi az elfogadó  küldöttség délulán 4 ó>á 
lói várakozik. Innen kísérelt el utazás Z«ögfldl>e 
a főispán  ur lakására. —2. Julius '2-án délelőtt 
9 órakor indulás Z«ngödröl Csík-Szeredába, hol 
a város li itáiátt flngadá*  s a várm-gye házára 
bevonulás lesz. - 3. Délelölt 10 óráiéi kezdve 
a hatóságok, hivatalok és testületek tisztelegnek 
H következő sorrendben: Egjbá/.i hatóságok, 
először a r. kath. papság, azután a reformátu-
sok küldöttsége, a katonaság a csendörséggel, 
a kir. törvényszék a kir. járásbírósággal és a 
kir. ügyészséggel, az ügyvédi kar, a kir. állam 
építészeti b't'atal, a posta én tivirda, a vaaulj 
osztály mérnökség, erdészeti hivatal, adóhivatal 
és péuxflgyöri  biztosság, gimnáziumi tanári tes-
tűiéi. taiiHilgyelőség a polgári é* népiskolákkal, 
iparfejlesztő  bizotisHg és ga/da>ági euye-ikl-t, 
kereskeilflmi  körök, ipartestületek, a vármegye 
küldöttség»», M/.ereda várói, végül az ezeken 
kívül eseileg ji |> utkező küldöttségeit. — 4. D l̂i 
11 óra 30 perczkor villás reggeli, n» lyr« 
előjegyzések a hatóságok, hivataluk és teslille. 
lek részére egyiili'íilleg kiadott iveken fogadtat-
nak el. — 5. Déli L óra 8 perczkor elutazás 
a va»ulon. hová Ü Nagym l̂lósrtgil- a közönség 
kocsikon ki-éri ki. — 6. Ugyanezen nsp délután 
Tu«ná(irilr<lö megtekintése, 0 órakor közebéd. 
8 órakor eslély. A közebéil, illetve vilá-reggeJi 
kőllségej Dzemélyenkinl Ö koi<)(iál>Mn lett>k 
állapilva, mely összegnek tn*gfi/elése.  az nláiróra 
nézve meg nem jelenés esetén is köte.le/.ö. 

— KineveEések. Az ígazságügviininisz 
ter osik-lu-inádi lmets Ily és marosvásárhelyi tör-
vényszéki joggyakornokot a kis-jenői járásbíró-
sághoz aljegyzővé, Józsa József  vízaknai járás, 
bírósági írnokot pedig Gyergyó<9zent*Miklósra 
segéd lelekkönyvezelővé nevez le ki. 

— Promooeió. Csik-mindszenii Czíkó 
István jeles készültségü ügyvédjelölt, társadalmi 
életünk egyik köztiszteletben álló fiatal  tagja, H 
kolozsvári egyetemen folyó  lió 23-án avattatott 
fel  jogtndománví tudorrá, mihez őszinte szívvel 
gratulálunk. 

— AZ anyakönyvvezetőt köréből. 
A ni. kir. belügyminiszter Csató József  Békás 
községi jegyzői ugyanazon anyakönyvi kerületbe 
helyettes anyakönyvvezelővé kinevezte, továbbá 
Salamon l-»tván pállalvi és Prekup Sándor békási 
helyettes anvakónywez"töket állá^uklól (elmen-
lette; végül Uutlyán Lásxló pálfalvi  anyakönyv-
v.-zclő tisztelet diját addie, mig ott az anya-
könyvvezető helyettesi ál'ás belölletik 160 ko-
ronától 900 koronára emelte. 

— Uj nagyközség A m. ki-, beliígy-
miuî xter vármegyénk törvényliat-ósági bizottsá-
gának szon határoz itál, inelylyel Tölgyes kisköz-
ségének nagy községgé alakulásához hozzá já-
rul'. helyhen b-t«)i"; azonban B-ílbor kis köz 
ségnek ugyancsak nagyközséggé (erve/ett alaku-
lását megtagadta. 

lott, kosorvos hang ÓH a két parip i elóre-
liegyezett füllel  pnrosikál. vojjon iioin-e farkas  ? 

Jóska olutila magát a bakon, fáradtságos 
munka árán kicsihol éa pipára nyújt. Csodáljn, 
liogy az uraság nein fanyalodik  rá ebben a kiet-
len egyformasâiţbiin. 

Pediţ azt hiába várja. Bár türelmes, a 
mig liBzáic nem órnek. A küszöbnél Dodolav nem 
is várja, hogy elébe jöjjenok. Msga nyitja ki a 
koosi ajtaját és komoran kissáll. Határozott lép-
tekkel tart lakosztályának, de kis leánya háló. 
szobájából világosság szűrődik eló. Szive nagyot 
dobbao ét hirtelen arra irányozza lépteit. A nesz 
fogó,  süppedékes szőnyegen óvatosan lépked, ne-
hogy felriadjon  a irycrnuk. Mikor a nyoszolyához 
ér, valami fojtogató  érzés arra készteti, liogy 
ssétvouja a függönyt. 

Ott fekszik  a eyermek, félig  betakarva és 
ál inában mosolyog. Bodolay lehajol Itoszá és meg-
csókolja mindkét arczáját. A gyermek lelóbred, 
rámosolyog és halhan pusmog valamit. Asláo is-
mét lesárja sieinpilláit és édesdeden elszunnyad. 

Es az imént még erős férfi,  ki oly szilárd 
léptekkel tartott szobája felé,  most térdre rogyik. 
Kebeléből sokogás tör elő, csukló, asaggatott «o-
kogáa. As ébredő nap ily helysetbea találja, amint 
láuya ágya előtt térdel, fejét  egy szék támlájára 
hajtva. 

As angyalarosu baba pedig álmában dehogy 
tudja, hogy mosolyával egy életet mentett meg 

Atyja életéi. 
Gosztenyi Jenő. 

— A. kir. táMal eMk vároMakkaa. A hely-
beli kir. törvényszék és járásbíróság megvizs-
gálására Ternowazki Béla kir. táblai elnük 
folyó  hó 10-én városunkba érkezett és a leg-
nagyobb szorgalommal két egész hétig telje-
sítette a vizsgálattal járó kötelességeket Folyó 
hó 11-én végig hallgatta az özv. Huszár An-
dráané, Baróti Kozália Ügyében tartott esküdt-
szék i tárgyalást, alaposan és minden izében 
megvizsgálta az Ügymenetet ugy a kir. tür-
véuyszéknél, mint a kir. járásbíróságnál, meg-
hallgatta a tárgyalásokat s minden tekintetben 
azon volt, hogy igazságügyi állapotainkról tel-
jes képet alkothasson magának. A mint érte-
sültünk a táblai eluök ur a vizsgálatok alkal-
mával meggyőződött arról is, hogy ugy a tör-
vényszék, míut a járásbíróság helyiségei telje-
sen alkalmatlanok s igy ezen látogatástól u 
már régen tervezett igazságügyi palota felépí-
tését a legközelebbi jövőben méltán várhatjuk. 
A kir. táblai eluök ur a folyó  bó 23-án a tisz-
teletére rendezett szűkebb köril bankett után 
24-én reggel városunkból eltávozott. 

— A kir. törvényszéki elnök atabndságou. 
Dr. I'erjéssy Mihály, a helybeli kir. törvény-
szék elnöke hosszabb ideig tartó szabadságá-
nak eltöltése végett városunkból családjával 
együtt elutazott. 

— Mezei termények ler&khatása a 
vasat vonal mentén. A vasút üzleti rend* 
tartás sxeriiil a lekaszált, vagy learatott s a 
hehordásra készen álló mezei termények a pá-
lyától lehetőleg távol lévén elhe|yex«*ndők, ezt 
a távolságot a kereskel«<|inimiiiiszter 95 méter-
iieu állapította nirg. s a mozdony sxikra által 
okozható károk kikerü?é*« szempontjából meg-
rendelte a hatóságoknak, hogy azok a termelők, 
kiknek birtokán a termény erre a távolságra a 
terület keskenységénél fogva  el nem helyezhető, 
a lerm ŝztménynek a lehelő legrövidebb idő 
alatt leendő elbontására köteleztessenek. 

— Tanitógyülés. A gyergyói róm. kath. 
tanítóegyesület évharmados renilea közgyűlését 
f.  évi juliuri hó 4-én (szerdán) d. e. fél  Móra-
kor kezdódöleg (jyergyó-ftzárhegyen  a központi 
népiskola uj épületében fogja  megtartani, a kö-
vetkező tárgysorozatul: 1., Heggel 8 órakor 
a plébániai templomban szentmise hallgatás, 
mely alatt a Dalkör 4 hangra énekel. 2.. Kl-
nöki luegQyító beszéd. 8.. A mult közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasás»  éá hitesítése. 4.. 
Az Eötvös alap, — az iparkamara, — az orsz. 
knth. tanítói segélyalap kezel ősegének stb. fel-
hívásai — illetve átiratuiuak elóteijesztése. 
5., A választmány jegyzőkönyvének felolvastisa 
s javaslatainnk tárgyalása. 0., Az egyesüli'ti 
pénz- és könyvtár megvizsgálására kiküldött 
bizottságok jelentése. 7. Képviselő választás a 
II. kath. orsz. tauUgyi kongresszusra. 8., Az 
önképzőkörök Jelentése az elmúlt iskolai évben 
kifejtett  munkálkodásról és n köröknél lévú 
aláírási ivek (Eotvös-alap iparkamara) benyúj-
tása. th, Indítványok. 10. Nagy János VII. kcr. 
méhészeti szaktanár ur előadása az okszerű 
méhészet koréból. II., Méhészeti ügyek. 

— Erdőőri szakiskolákba való fel-
vétel. A földmivelési  miniszter a királyhalmi, 
vadas/.erd i. Ii|>lóujvári és görgény-szeotimreí 
m. kir. erdőőri szakiskolákba való felvételre  pá-
lyázatot birileieti. A tanfolyam  két évre téried, 
tuely ez évi október havában kezdődik, s melyre 
részint állami ««Hátas melleit, részint saját költ-
ségén több tanuló fog  relvéleini. Felvételűi kí-
vánók tartoznak igazolni: I. 17 évet betöltőn 
és 36 évet tnl nem haladon k tlukat, 2. ép, erős, 
egészséges voltukat, jól látó, halló és lieszéló 
képusséigftket,  kincstári erdés/.eti orvos, honvéd, 
vagy vái megyei m voa állal tg i «.olva, 3. végzett 
elemi iskolai jól képzettségüket, 4. jő erkölcsi 
magaviseletüket, és 5. katona kötelezettségben, 
avagy nem állásuka*. A kellöl.-g felszer-It  folya* 
modványi»k az előljáró hatóságok utján legké-
sőbh folyó  évi iuüos hó végéi; a m. kir. föld-
iii'Velésüayt niíníszterininhoz n.utjtandók be. 

— Csíkszeredai fúrdő.  Városunk kö-
zönségének egyetlen közelebb fekvő  Udlllő he-
lye, mely szép tiszta, gyógyhatású kellemes 
mérsékletli fürdővizével,  néhány hűs árnyékot 
nyújtó fájával,  mintegy oázist képez a puszta-
ságban. Sokan is felkeresik  különösen váro-
sunkból, de akfcel  vidékről is, hogy használ-
ják felfrissítő  gyógyvizét, mely az elfáradt  ta-
goknak uj rugekouyságot kölcsönöz, s egy pár 
órát elidőzzenek az áruyékadó lombok alatt. 
A bérióné jó borral, kitüuó sörrel, valamint 
hideg ételekkel készséggel és jutányos áron 
áll a fürdővendégek  rendelkezésére, valamint 
nagy gondot fordít  arra is, hogy a fürdő  he-
lyiségek ruiodig kifogástalan  tisztaságúak le-
gyenek. Midőn a fürdót  a közönség pártfogá-
sába ajánljuk, egyben felhívjuk  városunk ható-
ságának figyelmét  a fUrdó  felé  vezető ut be-
fásitására.  Tudjuk, hogy ez fáradságba,  eőt 
költségbe is kerül, de azt hisszük, hogy közön-
ségünk megérdemli ezt az áldozatot. 

— A Caikaieredai kerületi beteg-
segély BŐ pénztár helyiségét CsÖtörtök utczába 
özv. Lux Sándorné bolti helyiségébe helyez-
ték át. A kiknek a pénztárral ügyük és bajok 
van, ezután ide forduljanak. 
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— A hargitai fürdő  bérbeadása. A 
CsicsÓ község Wlajd *nal képező hm-̂ ititi fürdőt 
a község a roint ia I uk, szeredai H unőd Ignácz-
nak szabadkézitől l»érbe adta volt * ezt az el-
járást a törvényhatósági bizottság mult havi 
ülésében megsemmisítette & aj sxabályszeiA 
nyilt árverést rendrlt el. A képviselőtestület az 
aj árverezést e bő 15-én meg is tartván, a szó-
beli árverésen szeredai Kovács János, flajnód 
József,  Gözsy Árpád és madélalvt Meskó Jakab 
vettek részt, kik közül legtfil.be».  vagyis 900 
korona KO fillér  évi bért Grtzsy Árpád gyógy, 
sverfez  ígért. Fell>ontatván azonban két írásbeli 
zárt aiánlat, melyeket Hajnőd Ignácz és MfcskA 
Jakab adtak be, melyek kőzni az utóbbi aján 
lata 105O korona 60 fillért  tartalmazván, Me»kó 
Jakabnak ezen legkedvezőbb ajánlata fogadta-
tott el s vele a szerződés 10 évre iii**g 
költetett. 

— Alapszabály megerősítés. A m. kir. 
belügyminiszter a G y e r g y ó - S z á r begy községében 
ifi.  Botb Ferencz tanító elnöklete alatt inegala-
kslt „Szárhegyi polgári olvasókör" alapszabályait 
jovábsgyási záradékkal ellátta. 

— Állami kezelésbe vett ntvonal. 
A kereskedelmi miniszter folyó  évi jn»iiu< hí. 13-án 
a vármegye közönségéhez intézett leiratával » 
gy ergyó-szea t-mik lós—para jd — maríMvásárbely 
törvénybátósági atoak jövő jnlía* hó első nap-
jával az állsm által fenntartandó  utak Mirába 
való vételét kimondotta, mi állal most már lehet-
ségessé vált, a törvényhatóság azon hat ro/.a-
tának loganatosiiá"S, hogy a szentsimon—szent-
mártoai és k.-nifalu  nagy hászoni vic/.iiiális atsk 
a megyei közotak közé soroztassanak 

— Romániai zsidók kivándorlása 
A romániai zsidó ellenes zavargásuk flldö/é 
sek miatt ottani vagyontalan zsidók az utóbbi 
időben tömegesen vándorolnak ki kfll  államokba 
s igy hozzánk is. A napokban Piaira felől  67 
vagynolalaa zsidó lépett át a tölgyesi várna 
megyénk területére, kiket a tölgyesi szolgal»iró 
a csendőrség által letai tó/.taiván, miután vissza 
tolonczozásokat a tölgyesi lomán vámhivatal 
megakadályozta, s ezek állitáfok  szerint Ame-
rikába szándékoztak kivándorolni, utasításért 
felsőbb  hatóságához forda't.  A belügyiuiui>zter 
a határszéli Ő.-szes hstóságuknak szigoio utasí-
tásul ad'H, hogy a Romániából kiutasított egyé-
uek, ba ivás valamely államba, vagy Amerikába 
akarnak kivándorolui s az országon átvalóuta 
zábra elegendő költséggel rendelkeznek, a ba-
táron bebocsátandók ugyan, de erről a legltő 
zelebbi csendőrörs, valamint az illetékes ható-
ság a/onual értesítendő. A hatóságnak pedig 
leladata ellenőrizni, bogy a belépettek téuyleg 
és lehetőleg megszakítás nélkül vasúton lovát)b 
utazzanak, miczélból az ily egyéneket vivő vo 
nat kalauzai is figyelmezi  etendők, s a vásni 
vonal mentén lévő csendőr parancsnokságok és 
rendőrhatóságok táviratilag érlesitendök. 

— Székelyföldi  iparklállitás. Maros 
Vásárhelyt a székelyföldi  iparmuzeuin'»aii jmiius 
90-án nyitják meg a székely ípaikiállítás:. Az 
ünnepélyes megnyitás Hegedűs Sándor kereske-
delemügyi miniszter látogatásakor történik. Ez 
alkalomra a székely muzeuin felü*y«ilŐ  bizottsága 
300 vendégel hívott ni'g. 

8sékely művész. A székely kiállításnak 
mindenesetre figyelemre  méltó pontja lesz a Mol-
nár Daninak, a híres mitktalvi székely faza  kas-
nak állatcsoportja. Remek kivitelű bikáit, biva-
ly it, Ökreit, teheneit, medvéit, vaddisznóit, bá-
rányait már elvitte a mnzeamba. A kiállitá-
slkalmával olcsó pénzért fogják  árnlai ezeket 
az állatokat, a melyek bármely házban igen 
érdekes díszül szolgálhatnak. Túlzás uélkül ál-
lítják, hogy llolnár Daai alkotieai anotomiai 
ismeretekkel biré szobrászokénál nem sokkal áll 
hátrább. Kár, bogy paraazt (azakasnak maradt. 

• • Ssékely Kiállítást. M áros vásár-
helyt egész jalios bónspon keresztül nyitva tart-
ják. Látható less mindennap d. e. 8—12 ig, 
d. u. 2—7 óráig. A belépés 40 fillér,  gyermekek, 
Uaslók és katonák részére annak Me. 

— KI megy Párisba > As év egyik legérde-
kesebb eseménye a párisi világkiállítás. Aki oda ké-
szül. ajmak feltétlenül  ssAkségc van mcebijslwbS ka-
lauzra, a mely vezesse, uiba Igasitaa. Ilycu kalauz 
készalt a Magyar Hírlap szerkesztőségében. Mindenre 
kiterjedő mO ez, a mely a Pitlulw utazóknak nélkü-
lözhetetlen KUDuó térkép Is vso benne. De az Itt-
hon maradók számár» Is sok élvezetet biztosit. / 
Magyar Hírlap minden előfizetőjének  teljesen in gyei 
kQJoi meg a iilauit, melyet u párisi világkiállítás 
cmlékcképen is érdemes megőrizni. Dc nemcsak Igy 
kalauzol a Magyar Hírlap. Kalauz maga Is, minden 
Irányban. Legjobb, leghívebb kalauzaauagy magyar 
kősOnségnek. A Magyar Hírlapnak (szerkesztő, Fenyő 
Sándor) seukivel aiemben sincs lekötöttsége. Sein 
pártot, sem egyes embert, sem klikket nem szolgál, 
r flggetleu  és szabad. Egyetlen urat Ssmer: a ktaér-
deket. Ebbeu Is tánloritlialatlan, inlat minden más 
elvében. Aztán folytatja  kalauz-tisztét gazdag rovatai-
ban, nagyszcrU hírszolgálatában, mely különösen a 
vidékre terjed kl, lávirataibau is. lrouuliui ás mü ve-

szeti kárdésekboo fárodliutatlan  kalauza a Magyav 
Hírlap a niiííykíUönsépnek. Lppn.cy uilnl közgnzda-
sngl dolgokban és közérdekű kérdésekben. Kz utób-
bit Illetőleg a Mzerkesxtni üzenetek rornláliuit üli a 
közöu«ég szolgálatúra. A Mngynr Hírlap u párisi 
kn Imi ZOII kivfll  is kttlönös kedvezinéoyeket tul elótí-
zetőinck. Az uj előllzelők dijtiilniiiil kiiitják m-;̂  a 
Magyar Hirlnpbun most folyó  felelt'-  érdekes regény-
nek eddig megjelent közleményeit (kttny valuUban.) 
Az Otthon czlmft  szépirodalmi illusztrált folyóiratot 
a Mujţyar Hirtiippnl együtt évnegyedre 8 koronáért 
kapják ux előlizetők. Fél áron, tiegyedévenkliit opv 
koronáért is 60 lillérért juinuk egyszersmind n remek 
Prunczin Divatlaphoz. A Képes Uyernieklapho/. pedig 
negyedévenkiui egy koronáért. A Magyur Hírlap 
előfizetési  ára egy negyedévre csak 7 korona, egy 
hóru pedig 2 koronnés 40 liIlőr. A kiadóhivatal liu-
dnpesten vun. uk V. ker.. Honvól-iilt/.u 10. sz. alatt. 
Az elülizctési összeg legczél szerű tibeti post aula) vá-
iiyon küldhető, ugviuiurra foljcgyezlirtő.  liogv n fen-
tebb említett kedvezmények küy.nl melyet re túrt 
igényt uz iij clÖli/.eló. 

- Tisztelet példányt kaphat a Pillangó 
minden olvas/ja, ba ennek a gyönyörű kiállítás-
ban szinnyomatn képekkel és rajzokkal megje-
lenő. változatos, érdekes tatalommal hí ró IH'I; 
éleziapnak — mely a tréfa,  a humor mellett a 
komoly. poelikns irányt is műveli, közölvén L-i*. 
cián (Zöldi Mái ton). Ga*p-ir<mi (Gáspár Imre). 
Gale Oltó (Zsoldos László), ismert humoristáink 
mellett Hakai Emil, S/mtessy Gyula, Ralis 
Miklós, Varsányi Gyula sih. dolgozatait is — 
néey elöfi/.etői  szerez. Jt-les oi szágos írók s rnj-
zolók fiiradoznsk  Nznn, hogy a Isp mind'n számú 
a legkényesebb igényeknek i« megf̂ lelieti  és ez 
nneysrázza m-g a PIIIHIISÓ elterjedtségét és 
közkedveltségét. A Pillangó in nden családban 
helyet kélhet magának, mert gondosan kerül 
minden durvaságot, frivolitást  és könnyen meg-
szerezheti a Pillangót mindenki, meii a lap pá-
ratlanul nlc>ó. A pillangó előH/.etéii ára: fgé.z 
évre 13 korona, lélévrefi  korona, évre 3 kor. 
Mutatványszámot megkeresésre a beküldött czi-
mekre szívesen küld a kiadóbivaial (Budapest. 
VIII. Knrepesi-ul 69. szám) és ha ezek közül 
négy előfizet,  a tisztelet példányt axonn il meg. 
indítja a beküldőnek. 

- Üdvös intézkedés a munkások 
baleset elleni védelmeröl. Azon elvből 
kiindulva, hogy a magán vállalatoknál alkal-
mazott közegek, illetve munkások előforduló 
baleseteknél a vállalat által, halál vagy rok-
kantság (munkaképtelenség) esetén nyugdíj, 
vagy végkielégítésben nem részesithetők, a kor-
mány nagyon Udv-ts törvényt léptetett életbe, 
tnely szerint minden vállalat — legyen az bár-
minő iparághoz tartozó, hol legalább mun-
kás foglalkoztatva  van — köteles munkásair 
baleset ellen hiztoHtuni. Kzcn intézkedés, ugy 
a vállalat mint a munkásokra néz.u nagyon 
kivánato9 volt, mert mint sajnálattal tapasz-
taljuk a legrégebb figyelem  és óvintézkedések 
mellett mindenütt fordulnak  elő balesetek s 
gyakran láttuk, hógy egy családfő  baleset ál-
tal meghalt, vagy teljes munkaképtelené vált; 
és a család a legnagyobb nyomorban maradt, 
melyen a vállalat enyhíteni képtelen, mert azt 
kívánni sem lehet, hogy ilyen előforduló  ese-
tekben aesitlád eltartsa, mert erre sem tehet-
sége. sein alapja nincsen: s igy ezen intézke-
dés által a ezég lelki ismerete nyugodt lesz. 
bogy előforduló  baleketeknél a meghalt, vagy 
megnyomorodott munkás családja a nyomor-
nak és mások segélyezésének nem lesz kitéve, 
de a munkás is nyugodt lelki megnyugvással 
fog  a munkába állani tudva azt, bogy bármily 
esetben övéiről gondoskodva vun. A munkások 
csoportos biztosítása oly czélszeriien van kom 
binálva, bogy az a vállalatnak semmi munkát 
nem ad. mert a dijak az évi napidijak ará-
nyában rovatnak ki, a minden munkás a ki a 
vállalattól bért élvez biztosítva van a napibér 
500—1000 szereséig halál és állandó munkakép-
telenségre, valamint múlékony munkaképtelen-
ség (betegség) esetére a teljes vagy félnapi  bérc. 
Mint informálva  vagyunk, ezen biztosítás dija 
az iparágak minősege szerint alig kerül min 
den forint  munkabér után 1—^ krajczárba, 
mely összeg természetesen a munkaadó által 
minden fizetésnél  levonásba hozatik. Kzen in-
tézkedés, foganatosításának  ellenőrzésével 
kerllleti fel  Ügyelők vannak megbízva. A bal-
eset elleni biztosításra különösen felhívjuk  a 
kereskedő és ipitrosok osztályát is. sót kívá-
natos volna, hogy minden ipartestület gondos-
kodnék tagjainaV csoportos biztosítására miál-
tal ezen Üdvös biztosítás olcsóbb is lenne, 
mert ha meggondolják, hogy oly esetekbeu, 
midőn e kereskedő vagy iparostól a munka-
képesség meg van vonva, vagy egy munkakép-
telenség előfordul,  senki által nem kárpótolta-
tik, mert nem állami közegok, hogy nyugdíjra 
vagy végkielégítésre számítsanak s igy ezen 
biztosítás által, — mely csekély dijba kerül — 
gondoskodva lenne, hogy teljes, részleges vagy 
mulékon munkaképtelenség esetén, saját ma-
guk és családjukról gondoskodjanak. A baleset 

elleni biztosító intézetek közül legelőnyösebb 
es alkalmasabbnak ajánljuk a .Nemzeti bal-
eset biztosító részvénytársaságot" Budapesten, 
iuoly az Rlsó magyar általános biztosító rész-
vénytársaság védnöksége alatt, mint snját ala-
pítványa áll, mdy intézet, eredetileg nz egye-
düli magyar baleset bizt. intézet, mely ezen 
ágat előnyös és szolid módozatok mellett az 
vinh'Tiséi; javára áldásosán kultiválja. Minden 
felvilágosítást  a baleset biztosítás bármely ága-
zatában ugy szóbeli, mint írásbeli kérdezőskö-
dések re szívesen szolgál (íyörgvjakab Márton 
utóda, Dresznándt Viktor Csik-Szeredában, mint 
az intézet képviselője. 

H I V A T A L O S R É S Z 
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
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Utasítás 
a Mázai  iparnak  Állami  kedvezményekben 
vüI<?  rószevitóséröl  szóló IS1)9.  évi •XLIX 

í.-cz.  végrehajtása  tnrjţyâban. 
A hazai ip-jruak állami kedvezményükben 

vali*. részesítéséről szóló IHUt). évi XMX. I. cz. 
végrelt 11 jtilsára a földmi  vetésiig} i. pénzügyi és 
belügyi miniszter uiakkol illHóieg Horvát-Szla-
vonorsziigokra nézvo n horvál-szlnvon-dalinátor-
sziigi bün úrral esyctóriúlug a következőket 
rendelem : 

1. FKJEZliT. 
I §. A törvény 1. $ ának I. pontja szerint 

álhimi kedvezményekben részesiltutnek a lekníka 
fej  lód éne szerint berendezőit azon gyáruk, a me-
lyek 1 iniiuyar szent korona ortzrigaiban u jelen 
törvény h iiálybn lépte előtt gyáriliig elü nem 
állított iparezikkokat készítenek. A törvény ezen 
rendelkezéséből kifolyólag  Hziikséije.siiek niutot-
kozváu annak megállapitásn. hoey mely iparte-
lepek tekinthetők gyáraknak, irányadó szempon-
tokul a gyári jolleg mecállapilásáaál a követ-
kezők veendők figyelembe. 

Ciyárak tekintendők azok az ipartelepek, 
melyeken legulábli 20 munkás foglalkoztatása 
melleit, zárt helyiaégbon, rendszerint gépek igény-
bevételével és iiiuiikiiniegosziássol iparczikkeket 
allituiink elő vagy dolgozunk föl  és a melyeken 
alkalmazón munkásuk a munkHin-gosztás, vala-
mint az ipnru-lep vezetéséhez szükséges maga-
sabb képzettség folytán  rendszerint huzamosabb 
alkalmazás tncllutt sem sajátiijsik el azon isme-
reteket. m.-lyok őket liasoniiomü ipartelepek ve-
zetésére képesítik. 

lízen i-mi ér vek alól kivételnek csak abban 
az esetban van helye, ha ezt az illető iparág 
természete követeli, (l'l. muzőguzdusági szesz főz 
dék, tejet ipari csikkekké feldolgozó  telepek alb.) 

Valamely iparczikk gyárilag előállítottnak 
akkor tekintendő. Iia olyan telepen készül, melyre 

fentebb  megállapított ismérvek illenek. 
2. 11 in bogy a türvéuy I. §-ábau fölsorolt 

ipar.iguk fogalomkörébe  oly üzemágak is bevon-
lutők, melyeknek az állami ku-lvosményok enge-
délyezése utján történendő támogatását a törvény-
nem czéloyzn, félri'órtósok  elkerülése czéljából 
a törvény inteuezióinnk megfelelően,  egyes ipar-
ágak ismérvei gyanáut következők szolgálnak: 

1. A törvény I. §-ánnk a) pontjában 
emlitett kőedény alatt (uiegkiilönbözietésül 
úgynevezett fazekas  áruktól) oly fehéres  törésű 
ogyugúruk értendők, melyek kiégelése közben a 
máz az áruk anyagúval összeolvadt és ez utóbbi 
tol meg netn különböztethető. 

2. Ugyancsak a törvény 1. §-ának 2. a) 
pontjában említett palaczküveg alatt kizárólag 
boros, sörös, pu/pgós és ásványvizes palaczkok 
értetnek ; inig márvány fejtéssel  és megmunká-
lással foglalkozó  vállalatok alatt azok az ipar-
telepek értendők, melyek egyrészt hazai márváuy 
fejtésével  foglalkoznak,  másrészt természetes ha-
ni, nem pedig müuloa készüli márvány ipar-
ozik kekké való feldolgosasál  eszközlik, mindkét 
esetben tetinéazeleseti a lekníka fejlődésének 
megfelelő  gépbereadozés mellett. A törvény I. 
g-ának 2. a) pontja alá azonban nem tartozunk 
azok as ipartelepek, melyek a márványnak vegyi 
gyárak számára való elókészilésével (például zú-
zásával) foglalkoznak. 

3. a törvény 1. g-áuak 2. b) poutjában 
említett azeresámgw-pek alatt a furó  , gyalu . esz-
terga-, maró-, csiszoló-, vágó, lyukasztó-, haj-
lító-, sajtoló- és kalapácsoló-, vagyis olyan gé-
pek értendők, melyek segélyével aa egyea ipar-
ozikkek alakittatnak, mig a többi gép (pl. asövő 
szék, simitógép stb.) as ipari anyagmegmunkálé 
gépek osoportjkba tarlosik. 

4. A törvény I. §-ának 2. e) poutjában 
einliteLt és vegyi készi'ményeket olóálliló gyárak 

alatt oly ipartelepek értendők, a melyeken as 
egyes vegyi termények előállítására alkalmasott 
eljárások közben vegyi anyageserebomlások men-
nek végbe, azok az ipartelepek tehát, melyek 
caupún eg\es atiyngok keverésével foglalkoznak, 
vagy a melyeknél v« gy folyamatok  as egyea el-
járások alapját nem k<-p,>zik és esek, ha elő is 
fordulnak,  csupán alárendelt jelentőséivel bírnak, 
egyáltalán nem esnek a törvény halárosmányei alá. 

5. A törvény 1. § áoak 2. e) pontjában em-
lítőit és vegyi késsitményeket állőállité gyárak 
közé tartósnak a mezőgazdasági sseasfősdék  is, 
melyeknél a következe feltételek  együttesen meg-
vannak : 

a) as illető szeszfőzdének  valamely mező-
gazdasággal akként kell összekötve lennie, hogy 
kizárólag vagy legnagyobb részben a ibesőges-
daság terményeiből nyerje s ssesztermeléshez 
szükséges anyagokat, vissont a szesstermelésnél 
nyert moslékot, miut takarmányt, vagy legalább 
is az e moslékon hizlalt marhátéi asirmasé trá-
gyát ennek a mesógasdaságnak szolgáltassa; 

b) a szeszfőzdének  űxletterjedeluie as egyes 
havi bejelentési időszakokban naponként átlag 
hét hektoliter alkohol termelését meg nem halad-
hatja és annak a mezőgasdaaágbos tartozó, szán-
ló fold  ok, rétek ós legelők területéhea olyan arány-
ban kell állatiia, hogy a havi bejeieutési időszak 
egy egy üzleti napjára eső átlagos alkoholter-
inelós hektároukéui három liter alkoholt meg ne 
haladjon ; 

c) az egy-egy termelési iddsiakban termelt 
alkohol összes mennyisége 1080 bek téli ier alko-
holt meg nem haladhat. (Polvi. köv.) 

Laptól aj douos: 
OYÖBOTJAKAB ÖBÖKÖBB. 

VERESS SÁNDOR dr, 
negjei tiszti QorvoB 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
hr/| :o io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 

3z. 1664—000. [I85| 

IVilvázati hinletinénv. 
A gyó-tölgyesi járásban Borszék és 

Dclbor csoportosított kis községben le-
mondás folytán  megüresedett körjegyzői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazás. 
800 korona rendes fizetés,  200 ko-

rona lakbér; 60 korotia irodaátalány és 
szubályrendeletileg megállapított magán 
munkálati dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajt ják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  pályázati kérvényüket hozzám 
fo lyó  é v i julillB h ó l á - i g annál is 
inkább adják be, mert a később beérke-
zettek figyelembe  nem vétetnek. A vá-
lasztást a körjegyzőség székhelyén Bor-
széken jtilitis hó 14-cti fogom  eszközölni. 

Gyó-Tölgyesen, 1900. junius hó ltJ-éii. 
Zakariás, 

BX.-blró. 

Bor-eladás. 
Alulírott, elköltözés miatt ,100 

hektóliter valódi 
Erdélyi boraimat 

olcsó ár mellett, az egéax mennyi-
séget, esetleg hordónként is elárusítom. 

|132| 2 - 2 K A Bepui. 

NEM HULL 
Szeozácziót kelt a gyógyfllkivonatom,  melyet évek 
hosszú során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen 

meggátolni a megkopaszodást. 

A HAJ. NINCS TÖBBÉ KOPASZ EMBER 
• • ^ m ^ m ^m ^mmm p v ^ ^ ^ százszoros pénzzel fizetek,  ha kétszeri 
A J ^ t ^ ^ m d á ^ k J a X v hasznúlat után rögtön meg nem szllnik a hajhullás. 

1 üveg ára 2 kor. 40 fillér.  korpaképződés és mindennemű fej  bűi-betegség, 
K a p h a t * g ; ó ( j i u r r t á r a k b s n éa n i l i 4 » i « a l l I I Ib I - én p l f r i v a l k k - k m a M é s k n . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. [wis»-» 
Erdélyi ffiraktár  és vezérképvlzelőség: O Ó T H -Illat- ém plpezaezUdE Mgylnm:Icad igpAl . a r a l a f s U r v i r -

l'idéki  megrendeléseket  utánvéttel  taonnal ejtzköxfit: 
Egyedüli kés i l t i és BséjJelkDldési raktára. D o b é N á ü d O r , uri, uói és színházi fodrász,  Budapezt, NefelejU-nto«a  17. 
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8«. 1158/1900-
thvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esik sient márt oni kir. járásbirósAff.  mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Győrfty 
Gyula Agy véri bpesti lakos végrebajlatónak itá-
liai Qyörfly  Ignáez hagyatéka végrehajtá-t szen-
vedő elleni 9000 korona tőkekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék a c*.-szentmái toni kir. jbiröság 
terflletén  levő Csik-CsatŐszeg község baUrán 
fekvő  csatószegi »09 ez. tjkvben végrehajtási 
szenvedett nevén állö A. f.  9157. h>az. és 2158, 
ingatlanra IS kor., 9266. hrsz. ingatlanra 4 kor.. 
2869. brsz. ingatlanra 24 kor. 3089. hrsz. in-
gatlanra 98 kor.. 3917., 3821/.%. hrsz. ingatlanra 
112 kor. 4619. hrsz. ingatlanra 6 kor., 4«32 ,. 
hrsz. ingat. 9 kor., 47G3. hra7. ingat. 4 k»r., 
4765',. hrsz. ingat 4 kor. 6076., «077.. Gü7tf. 
hrsz. ingatlanra 12 kor., 7195. brsz. ingat. 6 kor. 
7196., hrsz. ingat. 6 kor.. 7197. brsz. ingat. 
6 kor.. 9645. hrsz. ingat 26 kor., 2711. hrsz.. 
ingat. 69 kor., 2787. brsz. ingat. 46 kor., 4017. 
hraz. ingat. 98 kor.. 4815. brsz. ingat. 24 kor.. 
5758. hrsz. ingat. 24 kor., 7397. hrsz., ingat. 
200. kor., a cs.-csalószegi 663 sztjkvhen végre-
hajtást szenvedeti nevén álló A. f-  2618. brsz. 
íoffstJanr*  64 kor., 2816. brsz. ingat. ]lb kor.. 
1080. brs*. ingat. 12 kor, 414. hrsz. ingat. 
168 kor., 416. hrsz. ingat 76 kor., 416. hr«z. 
ingat. 76 kor., 1134. hrsz. ingatlanra 54 kor.. 
1930. Lrs7. ingatlanra 6 kor. 9402. hrsz. ingat. 
10 kor., 9450. írsz. ingat. 36 kor., 279H. hr z. 
ingat. 88 kor., 2884 brsz. ingatl. 32 kor., 
3184. hrsz. ingat. 24 kor., 3»64. brsz. ingat. 
114. kor., 4560. brsz. ingat. 930 kor., 5317. 
brsz. ingat. 94 kor., 7203. rrsz. inest. 8 kor. 
ingatlanokra az árverést összeaen 1648 koroiiá 
ban ezeonel megállapított kikiáltási árban elren-
delte, és bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1800 évi angunatiis hó 21-ik napján 
d. 0. 0 órakor Csik-Csatószeg község-házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának birtoklás tenkinl 10%-ál. 
vagyis összesen 1G8 kor 80 fillért  készpénzben, 
vagy az 1881. évi 60. törvényczíkk. 49. §-ában 
jelzett árfolyammal  számitolt és az 1881. évi 
november bó I én 3333. sz. a. kell igazságügy-
miniszteri rendelet 8. § ban kijelölt, óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt át szol-
gáltat ni. 

Kelt Csik-9ztmárlonon, 1900. április hó 
19-ik napján. 

Gagyi Dénes, 
|l*l] t-t kir. ttlliirö. 

Sa. 1870—11100. [13-11 1 - 3 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Csikvármegye káazon-alcaiki járósá-
Imn Caik-Szentgyürgy, Bán kialva és Me-
naaág községekben álló körjegyzői körben 
Menaság széklieiyiyel rendszeresített se-
g é d j e g y z ő i álláara pályázatot hirdetek. 

Javadalmazó*»: a kti/.s^gektol 200 
kor>>nn, a I ül riadó nyilvántartás vezetéséén 
60 korona és nz állami anyó könyvvezetői 
teendők végzésre'-rl .'100 korona állarisejíély. 

Az 18H3. évi I. t.-czikk G §-.'.bai. 
«-loirt képesítést feltüntető  s szaliál Ys/erll-'ii 
felszerelt  kérvények linzzám folyó  évi 
julius h ó 20-ig adandók lir. 

A kászon-nlesiki járás főszolgabírója: 
Bartalis, . 
Ii'is/'j|gal>iri). I 

910 sa'in. I - » 

Hirdetmény. 
Csikvármegye törvh biv.otissígn az 

I89H. évi május 23 ált kelt 101 s/ámn 
Imtározaiával Csik-Tusiiád község házának 
lelépiit'sét 67<4 kor Hl fill.  összeg ere 
jéig engedélyezte. 

A lenicinütett immkőlat fognnatosi-
tásának biztosítású czéljából HZ 1 9 0 0 . 
év i julius h ó 10-ik napjának d. e. 
10 Órájára a Csik-Tusnád község liá-
zAn»k helyiségében tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók lel hívatnak, 
liogy a fentebbi  munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó, nz engedélyezett 
költség után számítandó .V a-nyi bánitt-
pénz/.el ellátod 7.árl ajánlataikat kit(l/iíit 

p d. e. 9 órájáig a nevezett kö-W-g elöl-
járóságához annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezetlek figye-
lembe nem Ingnak vétetni 

A szóban lorgó munkálatra vonat 
kőző mOsz.iki művelet éa részleh-a felté-
telek a n ve/.elt község házánál a rendes 
hivatalos órákban jtiliu* 1-től 10 ig na-
ponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Tusnádon, 15)00. inniiishó 19-én. 
Balogh István, Él thes András, 

k-j<'gy/'"i. k-'i/.s, lii ió. 

Sz. Ül —1900. |i:i'j] I 1 

I Vilyázat i li i rdel m é n y . 
A csik-szépvizi menedékház dajka 

állásra havi 40 korona tlijazással pályá-
zat hirdettetik, melyre az e czélra képe-
sitéssel birók JllllllS lló 3-ÍJ* felszereli 
lolyamodványaikat a községi iskolaszék-
hez beadni sziveskeüjenek 

Csik S/.épviz, 1900. jtiniu* hó 2.W-n 
Ceiszér Pető, Fejér János, 

jl̂ VZ". l-lhftk. 

IQDMOOJţfflfflWOOOOODOOOOC 

S/ám 650 1900. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré leszi, hogy a csíkszeredai kir. járás* 
bíróságnak 1W0. évi V. 374/ sz. végzésé, foly-
tán Bariba Ignác* ügyvéd állat képviselt C.-ík 
szent-királji hitelszövetkezet részére Szakács 
Gyárfás  Csik-sze L'éleki lakós ellen 440 korona 
kövelelés s )ár. erejéig eliendell kielégítési végre 
hajtás folytán  alperestől lefoglalt  é* 810 koronára 
becsüli ingóságokra a csíkszeredai kir. járás, 
bíróság fenit  •*'/.. végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, snnak sz alap és felülfoglaltatók  k>iv 
telése erejéig is amennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán 
CNik-Szent léleketi ]e>-mlö megtartása határidőül 
1900. évi julius hó IB-ik napjának d. e 8 órája 
kilüzelik. a m kora bíróilag letiijHail eke. ixlipa. 
szekér, sxiin, c>ikóf  leli'jjek és 1 orju a 'egiöl»i>ei 
ígérőnek k ŝzpén/fí/eiés  niellrti szükség esetén 
becsárun alul is H fognak  adatni. 

Felhívatnak nniilaz-'k. kik az « lAivere 
!Ó itlgÓSágnk Velt-|ril'iiliól H V-'̂ l. L 1 IrtlO kó-

vet elé>él m»'gHÍi/Ö ki*'|ég|té.h --/ j' K't. iMll-llMk 
amennyiben l'és/iiki •- a l"i»l.i'.is kor.<Mi;<n •-•/-
közöltet* II Viliiül • vej i < lei ji .isi 
krinvvliól ki ii'ni mink. h->L'\ -i-ö i i"len-
éheiket H/. árverés ti|ettke. <l>••». ig rt'lll lt klku1-
lötlllél ll rt-.li,II) IIM;|>|NI v slJ5P ,1 JR ...,'MMI IIC 
|e|f||l«  ||Í el |l<- IMI .../s/ il, m.-. | ktlÓI|l"|| C-̂ k 

\élelár lölös!i-u>-ie I• • 11-• U UIHIIH'III. 
K'll Csik'S/eri'dáii, IttUO. ÖVI jll'iitt In'i 

22-ik napján. Kerosztos Gyula, 
|ia»l 1 kir. Iiir vé«r.|,;,jtó. 
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Tisztelettel jelentem 
ii mcilywi tisztelt kiizonséírirk. Iiosy a JAKAB és TÁRS4 kiizv. ili'ii szniu-
széilH;ii;.'il':iii levó Barcsay Károly-fale  butorrakt ir hiijyiségban fusior,  por-
ciela., üvegnemS, fonal  stli.. stii. ihletet nyitok. 

Minthogy Uilelnmi-t késy.|icnzzel. i'ioclcli kútfiiriásukliúl  n nilczi in Iic. 
ugy nagybu, Hint kluinybw vi'vú közons^nek jó árul, olcsón tudok 
kluolgllsl. 

Mi n Jahak éa Társa czég átvételéről elterjedt híreket illeti, tiszte-
lettel jelentem, hogy nz átvétel egy kérlelhetetlen hitelező imikaesságn 
folytán  a ezég enödhe jutii.su miatt ezldöaierint iiii'ghiusult. 

Kzek alii|>ján tisztelettel kérem a nag}-énleinii közönséget, hogy 
hevásárláaainál jövő julhis hó I0-M1 törteneniló üzlet niegnyiuisoniat saját 
énlekéhc-n Hgyeleinhen tartani sziveskeiljék. 

Mély tisztelettel 

""i'-' LEONHARDT VILMOS, 
I és Társa czég beltagja. 
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St 1 Vu'tol ji i k Í1 li.-iz.-ii 

A székelyföldön  sok o lyan sör kerül forgalomba 
mely n e m ideva ló gyártmány, ped ig i7n| i> v> 

B - ö - r g - e z : - ^ l " b e x t , 
mnroMvAnlirhpljl »örl -fli.d^Jíben 

o lyan sör készül, mely bátran vetekedhet>k a kőbá-
nyaival avagy bármely más külföldi  gyártmánynyal . 

Kérjük annál fogva  a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g e t 
a széke ly ipart p á r t o l n i é s a v e n d é g l ő b e n csakis 

M * Marosvásárhelyi sört követelni. 

I V l r t o l j n U m li.-iz.-u i p . ' i r t 

M 
P - A - ^ O 
már 100 forintért  is kaphatók! 

Csak is elsőrangú gyárak állandó nagy 
raktára u. ni. . S c h l a d i t z * dresilai 
.Patria" sollingeni, .Noricum- lánez-
nélkiili. .Styria-Pach" ereileti, .Nafl-
cott". -Helical-Premier' sth. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely I 

GROSZ FRIGYES, 
Kolozsvár, Beltorda-utcza „New York"-szálloda mellett. 

Asoriizlet terén éven keresetül kifejlett  ereilniényos iniikődusem következtében sikerült 
nekoiii Magyarország két lesclsó sörgyárának liizalniát nu-gin crnem a mennyibeu a 

sörgyárak brassói fóraktáruk  v e z e t é s é t reám ruházták. 
Az emiitelt két legtekintélyesebb ezégek kitiinó hírneve és Hrassóbnu 22 éven 

át elismeréssel találkozott üzleti miiküilésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor esak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél ö() üveg. hordokban pedig 2*'» liter. 
h'iyántUru  úrjogj-zókkel  szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

K ASZIK ANTAL 
li'̂ il * BRASSÓ, hosaiu-utcia 104. 
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Ó, hosaiu-utcia 104. k 
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A l,>|>Jnbb én Miolidnbb 

TÜZ &S BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek ai Orsiig erdélyi részeiben egyedüli vassiekrénygyárban készültek. 
Tuváldiá vasszekrények, községek, templomok és anyakönyvvezetők számára 

részletlizetésre inindeniele nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

4 - MOESZ GUSZTÁV, vasszekrény páros 
ţ i Csikvármegye vezériigynükségc GySrgyjakab Málion utódánál, Csik-Szeredákan. 

#̂)<OKXX1QIOIQIOIOIOIOICIOO(|X)<OOOIOOOIOIOOOIOIOOCI 
Nyomatott Caik-Uieredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




