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Dr. Hegedűs Lóránt országgyűlési 
képviselő vármegyénkben. 
Lapunk legutóbbi számában röviden 

jeleztük, hogy dr. Hegedűs Lóránt or-
szággyűlési képviselő székelyföldi  ta-
nulmány útjában városunkba érkezett. 
A képviselő ur Caik-Szeredáhói Kászonba 
utazott, honnét visszatérve Oyiinesbe 
azután pedig üyergyó-Szentmiklósra, 
Tölgyesbe és Borszékbe utazott, Bor-
székből Maros-Tordába vette útját. 

Hegedfls  Lorántot csikmegyei utján 
Páris Frigyes kir. Qgyész a székelyföldi 
viszonyok kiváló és alapos ismerője 
kisérte és a képviseld urunk a szüksé-
ges adatok beszerzésénél igeu nagy se-
gítségére volt. 

Hegedűs Lóránt utazásának czélja 
a székely kivándorlás okainak és jelle-
gének tanulmányozása volt, ezzel kap-
csolatban kiterjedt a képviselő urnák 
figyelme  vármegyénk népének közgaz-
dasági állapotára. A merre megfordult 
mindenütt behatóan tudakozódott a nép 
keresetforrásairól,  jövedelméről, szük-
ségleteiről életmódjáról. Iuformácziót 
igyekezett lehetőleg közvetlen források-
ból meríteni s ennélfogva  nemcsak az 
intelligencziával érintkezett, hanem ke-
reste a néppel való érintkezést, hogy 
közvetlen a nép szájából szerezzen ma-
gának tájékozást. 

A kiknek alkalmuk volt a képvi-
selő úrral Összejönni tapasztalhatták, 
hogy a mezőgazdasági, ipari és keres-

kedelmi viszonyok iránt egyforma  érdek-
lődést tanusit. Feltett kérdései, meg-
jegyzései tanúságot lettek u közgazda-
ság és társadalmi politika terén való 
nagy jártasságáról, széles ismerőiéről 
és tudásáról. 

A magunk részéről őszinte elisme-
réssel és köszönettel adózunk a képvi-
selő urnák a Székelyföld  állapotai iránt 
való érdeklődéséért. Meggyőződésünk 
szerint a székelység bajainak egyik fő 
oka az is, hogy mind ez ideig nem si-
került az ország közvéleményében azt 
az érdeklődést a székelység sorsa iránt 
felkelteui  a mit az megérdemel, u köz-
vélemény még mindig nincs áthatva 
attól u tudattól, hogy a székelykérdés 
nem lokális jelentőségű, hanein orszá-
gos ügy. 

Igy állván a dolog örüiiimel üd-
vözlünk mindenkit a ki elfárad  hoz-
zánk, hogy közvetlen tapasztalatból meg-
ismerje bajainkat s kétszeres ürömmel 
üdvözöljük azokat a kik — mint a He-
gedűs Lóránt képviselő urnák is szán-
déka — nyert tapasztalataik alapján az 
illetékes tényezők figyelmét  n székely-
ség helyzetére felhívni  igyekeznek. Mi-
nél több barátot nyerünk a székelység 
számára annál több eredményre van ki-
látásunk s mi reméljük, hogy a képvi-
selő urnák utazása nyomot fog  hagyni 
abban nz akczióban, mely a székelység 
felemelése  érdekében végre valahára 
megindulni látszik. 

Adja Isten, hogy ugy legyen ! 

A Király üzenete. 
(I l'VIsége, a Király üzenetet küldött nz 

o Ilii magyar népének. Szokntlan meleg hangú, 
szeretettel teljes üzenetet, melyben meghatot-
titn mond köszönetet a hűségért, ragaszkodásért, 
.-szeretetért és hódolatért, mely :i Király szü-
letésének hetveneilik Kvíurillllújiln itt Magyar-
országon oly nagy mértékben megnyilatkozott. 

A királyi üzenetben tudomására bozza 
Magyarország népeinek, hogy hosszú életének 
nagy részét népeinek javát előmozdító mun-
kásságban töltötte el, hogy esak akkor érzi 
magát boldognak, midőn látja, hogy alattvalói 
jólétben vannak. Annak is kifejezést  ad továbbá, 
hogy a hűségben, a liazalisághan és a kölcsö-
nös bizalumbiin látja azon erós támaszokat a 
melyek a haza jövőjét biztosítják. 

Végül Isten álilását kéri arra a kapocsra, 
mely öt népivel összeköti. 

Megvagyunk győződve, hogy a magasztos 
királyi szavak országszerte óriási hatást és 
minden szivben. minden kebelben élénk vissz-
hangot kellenek. A hűséget, melylyel a ma-
gyar ember királya iránt minden időben visel-
tetett. gyarapítják, a liazaliságot nagy mérték-
ben növelik és még szorosabbá teszik a kap-
csot. mely a királyt és nemzetet együvé filzi. 

A meleghangú üzenet hallattára. minden 
igaz magyar szívből fohász  emelkedik az Kgek 
Urához, liogy sokáig éltesse és tartsa meg 
számunkra a jó Királyt erőben, egészségben 
és boldogságban! 

A Király óhajtása, hogy üzenete min-
denüvé eljusson, még a legtávolabbi kuny-
hóba is. 

Kzért kötelességet teljesítünk midón a 
királyi szózatot egész terjedelmében közöljük. 

A legmagasabb üzenet szórói-szóra igy 
hagzik: 

l\<-(l\es  Széli! 
„Hetvenedik születésnapom alkal-

mából a magyar korona országainak 
összes lakosságától oly számos szerencse 
és Udvkivánut érkezett Hozzám és a hű-
ség is oly sokféle  alakban nyilvánult, 
hogy a Személyein iránt való ragaszko-
dás lélekemelő módon nyert kifejezést. 

Mélyen meghatottan utasítom önt, 
hogy legmelegebb és legbensőbb kOszO-
netemet, mely még a legtávolabbi kuny-
hóba is eljusson, országszerte hirdesse. 

Tudják meg Magyarország népei, 
hogy életemet javuknak szentelem, hogy 
boldognak érzem Magamat jélétDket elő-
mozdítani, hogy a hűség, huzafiasság  és 
kölcsönös bizalomban látom azokat az 
erős támaszokat, melyeken a haza jö-
vője nyugszik. 

A mindenható Isten áldja meg és 
oltalmazza azt a kapcsot, mely Engemet 
népeimmel összeköt". 

Kelt Ischlben, 1900. évi augusztus 
hónap 19-én. 

FfVetírx  J6z»ef  «. k. 
Széli  Kálmán  a.'k. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csik Szereda, augusztus 22. 

Vármegyénk törvényhatósági bizottságá-
nak Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt ma 
tartott gyűlése látogatott és érdekes volt. Lá-
togatott volt pedig azért, mert két tisztviselői 
állásnak választás utjáni betöltése lévén napi 
renden a jelöltek igyekeztek minél több sza-
vazatot össze toborzani, érdekessé tette e mel-
lett a gyűlést különösen a tanuló iQuságnftk 
az ösztöndijnk és segélypénzek kiosztása, kik 
az eredmény megtudása végett a karzatot tö-
megesen foglaltak  el, hogy eleve tudomást 
szerezhessenek az ösztöndij és segély mérvé-
ről hogy a pálya választást ahoz irányíthassák. 

Egyéb iránt a gyűlés lefolyásáról  — szo-
rítkozva a nevezetesebb tárgyakra — követ-
kezőkben számolhatunk be. 

Főispán ur ó méltósága délelőtt 10 óra-
kor egy meghívó bizottság élén a teremben 
megjelenvén, a gyűlést, röviden megnyitotta s 
a bizottság ügyeimét 0 Császári és Apostoli 
Királyunknak a közel napokban országosan 
ünnepelt 70-ik születés napjára lelkes szavak-
kal hiván fel,  javasolta, hogy a törvényhatóság 
táviratilag fejezzi  ki, llódoló szerencse és Udv 
kivánatát. Az indítvány általános lelkesedéssel 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Zrinyi Miklós a költő és hadvezér. 

Irta Caomortánl P. Oaadenob 
(Folytatás.) 

Mielőtt a Szultán Szigetet megtámadná, 
követei által a kapitányt megadásra szólitja; 
ennek megtagadása következtében Harsánytól 
Osraánt és Aliportugot elóre küldi, de Zrínyi 
Miklós várából kiütve, őket meglepi, népUket 
megtizedeli: 

„Kiállás, futkosás  táborban nagy esik : 
Kikergeti lovát, kl lovára agrll, 
Kl pedig beregbe gyalázattal bujlk; 
Még baaa maga Is ottan megrettenik". 

Jeles hadnagya Deli Vid, a szép és vi-
téz szerecsen vesért Hamvivánt megöli: 

„Miot fene  oroszlán, megölvén prédáját. 
Kevélyen fölötte  jártatja haragiát, 
Kegyetleu «zenével nézi kiulódáaát, 
Gyönyörködik vérben, osztatja uagy haját". 

.Igy azlntán Dell Vid hólt török fölött  áll 
Dárdája keiében mint nagy sugár tölgy száll stb. 
Hamvtván fegyverét  békével levevé, 
Aranynyal varrt ingét ia magára vévé". 

Demirhám Hamvjván eleste fölötti  fájdal-
mában esküvel fogadja,  bogy barátja halálát 
megboeiuJja és a szultánt indulásra sürgeti; 
Szolimán tehát meglódul és épen akkor erke-
zik Szigethez, mikor Zrínyi egyik legjobb vi-
tézét, Farkasics Pétert temettető. Zrínyi meg-
siratja vitését 8 panasekodík a mulandóság miatt: 

nOh élet, mily hamar e világból kltOnaz! 
növtd élet, tólQnk óh mtlv gyorsan repOJss, 
«Ikor Inkább kellenél, akkor te megsstlnaz, 

mint nap előtt, egyszersmind eltűnsz". 

Kantán a török seregére kit és nagy vé-
rengzést követ el, miközben Demirhám Viddel 
találkozik és megvívnak: 

r M i n t kél haragos libyai oroszlán, 
ÖsKVCtaIáikozvan uz nagy szélen |i nsz Ián 
Próbál ják körmüket egymás szűrös hálán : 
Ügy kél vitéz lészen Szigetvár határán." 

Párosviadalukat, miután egymásnak meg-
ígérték annak folytatását  életre-halálra, n be-
állott éj miatt félbe  szakították : 

. I g y halálos veszélyre inegalkuvának, 
Azután egymástól hamar elváláimk 
Mint két erdei kegyetlen fene  bikák, 
Kik szarvakkal egymásnak nein árthallunak." 

A szenvedett vereségek miatt Bzulimán 
panaszkodik, hogy atyja megcsalta s Mohamed 
próféta  hazudott mikor viliig uralmat igért 
neki s most rettentő seregét egy szarkuvárrti 
kell vesztegetni s még sem árthat Zrínyinek : 

„Hej caak te ne volnál, le viléz Zrínyi b á u ! 
H a rád uem bol lot lam volna Imdakozváu 
Szlule mint Nagy Sándor nagy volnál 9zu1i.náu! 
De lám! mit koll veszítem, magamat Itt rontván ! 

Zrínyinek ismételt kiütései után a szultán 
haditanácsot tart s a rendszeres vívás Imtúroz-
tatik el. Zrinyi pedig egyelőre, hogy nz ellen-
séggel elhitesse, mintha félne,  n kiütéstől tar-
tózkodik ; s titkon, éjjel, Kadivoj és Juranicii 
vajdákat üzenettel a királyhoz bocsátja, de ezek 
az ótjáró tatárok közt elvesznek. 

A török a szigeti kapitány tartózkodása 
miatt elbizakodva, merszre kap, a a Henyei 
bástyába bevonul, különösen Delimán vitézkez-
kedik, de azután nagy öldölkés után, a ma-
gyarok a törököket mint levágják Deliman ki-
vételével ki közöttük nagy, rettenetes pusztí-
tást visz véghez, mig Zrínyi által visszaszorítva, 
a táborig Illetik a pogány; Zrínyi maga, száz 
törököt ver le. 

.Min i vi/i öriás han gázol uz vérben 
Hentereg sok török az imigu sebében : 
Más. s még más tűrök feklet  le egy helyben ; 
Akkor (ülni imlnl tűrök, — ueiu seregben. 
Ki uta l nem talál, bástyán ulá ugrik, 
Kinek keze. Iáim, íeje összcöinlik. 

A futók  magukkal ragadják Demirliániot 
is, s Zrinyi teljesen visszaveri a törököt. 

r A/. egész, seregnek <*> ad bátorságot 
Szigetieknek •"> síd ernl s Initulmal 
Mert soliu mellette senki kárt nem va l lo t t ; 
Mind szUvvcl kiváltja mellet le a liurczot." 

A tize.iegy és tizenkettedik énekben Deli 
Vid és Demirhám páros viaskodását. Deli Vid 
eltűnését és Delimáii viszontagság teljes ka-
landjait írja le a költő. 

Delimán és Deli Vid nz egymásnak ndott 
ígéret szerint, párviadalra kelnek. Deli Viddel 
kétszáz magyar, ki a küzdelemre ügyel, Demir-
húramul meg nz Amirasszen serege, mely né-
zőnek kiáll: 8 a mikor Vid már-már győzne, 
Amirasszen hirtelen reúzudul, de vesztére, mert 
a levente megfordul,  levágja és a Karuhuira kap, 
mire török és a magyarok halomba gomolyodik, 
szégyenérc Deinirhámnak, ki restelli uz árulást. 
Végre Zrinyi robban eló segítségül, s n törö-
köt szétveri: 

r H o l t lestek között jár , mint kegyetleu halál. 
Tűrök vérben gázol, inlut lengerken kőszál, 
Senki ö eleibe fegyverrel  nem áll, 
Bajvivó lántáru senkire nem talál." 

De Videt hiúban kiáltozza; elesett vagy 
eltűnt. Deli Videt, ki u török táborban elrejtve 
turtózkodott, felesége  Barbara török harezos 
képében felkeresi,  s a hírvivő szerecsent, ki 
férjének  hollétét a szultánnak el akarja árulni, 
lováról ledöfi:  a beállott zajra ott terem Deli 
Vid is, nejét a zajongok elől Karabulra kapja 
és Szigetbe ragadja, hol megjelenésére annál 
nagyobb az öröm, mert már halottnak hitték. 

pKnruhul mint madár , uem nyom nyomot a földön, 
l.)e mini sflvöltó  nyíl megy olyau sebesen, 
O futhatott  volna állal ax tengeren, 
S uem i smenue t i volna, hogy van viz az körmén," 

Vid elbeszéli a törökök dolgait; de Zrínyi 
tneg nem retten, ép elméjét és nagy szivét a 
török vesztére tartja, mely uj tanácsot ül. 

Szulimáii haragjában dühöng, roppant 
dühében káromolja Mohamedet s nem báqja, 
minden török ott vesz is a Szigetnél. Újra hadi 
tanácsot tart. Szerencséjére, a ráró madarak 
egy póstagalatnbot táborába Űznek, melynek 
szárnyú alatt a magyar királyhoz czirazet le-
velet találnak, melyből a törökök megtudják, 
hogy a szigetiek végszükségben vannak s ezen 
véletlen eset kiragadja őket a bizonytalanságból. 

r Császár mindenfelé  parancsol ostromot, 
Hogy miudenik vlgyeu kl IQzet, kl vasat , 
Ki szurokkal Onölt kénköves gránátot ." 
Tízezerét kloazta tQzea gránátot ." 

A szultán meg indiţja az általános táma-
dást. Most eljött uz ideje, aogy Deli Vid és 
Demirhám végkép leszámoljanak egymással. 
Ádáz párviadalukat befejezik.  A két hős oly 
kegyetlenül csap össze, mintha a tengeren két 
gálya összeütközik. 

„ÖMMzecsapáuak aztán oly kegyetlenül, 
Mii leugereu gálya ha kettő taszedQl; 
Az, ki vlzeu marad, anoak szive OrQl 
Az, ki esőben van, annak kétségben hQl.s 

Deli Vid az ádáz küzdelemben ellenét 
megsebesíti: arczán, nyakán, és megnyitja ol-
dalát, ugy, hogy a török mérget és vért okádva 
vergődik és ordít kezében, de: 

„Demirhám, mint fáklya,  hogy látja utolját, 
Kettőzni akarja vitézségéé voltát, 
Vld kezéből gyorsan kitekert magit, 
9 nagy csapással vágá Dell Vldnek nyakát." 

Egymás mellett összeomlanak ós meg-
halnak a bajnokok. (Folyt. Wv.) 
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fogadtatott  B a következő táviratnak a trón 
námolyáhos való juttatása mondatott ki: 

Miniszter  Elnök  Budapest. 
Csikvármegye közönségének mai napon 

közgyűlésre Összeült törvényhatósági bizottsága 
O Császári és Apostolt Királyi Felségének 70-ik 
ssBletés napja alkalmából alattvalói legmélyebb 
hódolattal fejezi  ki, legalázatosabb szerencse 
és üdv kivánatait, mély tisztelettel kérvén nagy 
méltóságodat, hogy ezt a legmagasabb trón 
zsámolyához eljuttatni méltóztassék. 

Ez ntán az időközben szentesítést nyert 
törvénycikkek hirdettettek ki, majd a bel ügy -
miniszternek a megyei tiszti nyugdljszabályzat 
némely szakaszainak módosítására nézve leadott 
ésirevételei vetettek tudomásul. 

Földmivelési miniszter urnák az állator-
vosi közszolgálat államosításáról szóló 1900. 
évi XVII. t-cz. életbeléptetése ozéljából leadott 
ason felhívására,  hogy a törvényhatóság tegye 
megfontolás  tárgyává, mily számú m. kir. állat-
orvost igényelnek az állategészségügyi szuk-
teendók s miként volna az állatorvosok műkö-
dési és székhelye kijelölendő V a bizottság ki-
jelentette s azon javaslatot határozta nevezeti 
minisster ur elé teijeszteni, hogy nz állategész-
ségügyi szak teendők a 4 szolgabírói járásban 
egy-egy járási és a központi közigazgatásnál 
egy törvényhatósági m. kir. állatorvost igényel-
nek föltétlenül. 

A járási m. kir. állatorvosok működési 
területéül a jelenlegi beosztás szerinti járások 
területe, székhelyéül pedig szintén a járások 
jelenlegi székhelyei, vagyis a tölgyesi járásban 
Tölgyes község, a gyergyó-szentmiklósí járás-
ban Gyergyó-Szentmiklós község; a felcsiki 
járásban Szereda rendezett tanácsú város és 
kásson-nlcsiki járásban Szentinárton község 
lennének kyelőlendók. 

Kijelentette továbbá a bizottság, misze-
rint as egyúttal járási székhelyt képező Sze-
reda városban a teendők végzése a járási ra. 
kir. állatorvosra lenne bizandó s a törvényha-
tósági m. kir. állatorvos székhelyéül természe-
tesen a vármegye székhelye szolgálna, végül 
mennyiben a törvényhatóság területén két be-
lépő állomás is van, melyek közlil az egyik 
t I. a tölgyesi éppen a járás székhelyén, a 
másik pedig a felcsiki  járásnak legtávolabb 
fekvő  és nagykiterjedésű állattenyésztő vidékén 
Gylmesen van szerezve, azt is kijelentette a 
törvényhatóság, hogy a tölgyesi járás területén 
aa fasses  teendők végzésével az ottani belépő 
állomásnál alkalmazott m. kir. állatorvost, a 
felcsiki  Járás gyimesi községeiben pedig az 
ottani belépő állomás vezetőjét vélné meghi-
sandónak. 

Est követte a megyei ösztöndijak és sc-
gélypénzek kiosztása iránti javaslat tétellel 
megbízott ötös bizottság által szerkesztett s az 
állandó választmány által is elfogadott  javusiat 
felolvasása,  mely a legnagyobb Ügyeimet kel-
tette s a mely a karzati közönséget leginkább 
érdekelte. • 

A felolvasott  javaslatra Kölló János bi-
zottsági tag fűzött  észrevételeket, kifogásolván, 
hogy például azok, kik a lóbeszerzési alapbóli 
segélyezéshez tartanak igéoyt a nevelési alap-
bóli segélyezéstől elzáratnak, holott azoknak 
is as utóbbi alaphoz oly joguk van, mint a 
nem huszár családok gyermekeinek, továbbá 
hogy miért nem alkalmaztatik a segélyek és 
ösztöndíjak kiosztásánál az e czélból alkotott 
megyei uj szabályrendelet? és honnan van az 
s minő elvi szempontok szolgálnak zsiuortnér-
tékUI ason feltűnő  különbségekre, hogy a mig 
ugyan egy pályán haladó tanulónak 100—120 
korona segély adományoztatik addig a másik 
csak 60—00 korona segélyben részesül? 

^ Erre Mihály Ferencz főjegyző  megadta a 
kellő felvilágosítást,  hogy t. i. ugyan egy egyén-
nek kétféle  alapból való segélyezése az osztó 
igazsággal megegyeztethető nem lenne, továbbá 
hogy a hivatkozott szabályrendelet, még a 
kormány által megerősítve nem lévén, nz ösz-
töndíjak és segély pénzek kiosztása csak is a 
törvényhatóság eddigi határozmányai értelme-
ben történhetett és hogy az Összegek megállu-

Eitásánál ugyancsak a törvényhatóság rendel-
ezéseioéi fogva  elsősorban az igazolt jó elő-

menetel és a szülők vagyoni viszonyai szol-
gáltak n javaslat tevő bizottságnak zsinórmér-
tékül, a nélkül hogy egyik vagy másik kérel-
mesnek kedvezést akart volna nyújtani. 

Györffy  Gyula képviselő és bizottsági tag 
a főjegyző  felvilágosítását  tudomásul véve, 
helyesli a bizottság eljárását s helyteleníti Kölló 
ason gyanúsítását, bogy konkrét esetek meg-
jelölése nélkül a javaslat tevő bizottságot el-
járásában gyanúsítással illeti. Mire Kölló bi-
zottsági tag tagadván, hogy felszólalása  gya-
núsításra irányult és csakis az összegek arány-
talanságénak okairól kért felvilágosítást,  mely 
inczidens és főispán  ur néhány felvilágosító 
megjegyzése ntán a bizottság a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 

As elragadott javaslat szerint az üresség-
ben lévő ünstöndynkért 9, a nevelési alapbóli 
segély pénzért 156 és a lóbeszerzési alapbóli 
eegéfrezésért  80 folyamodvány  érkezett be, 

1. OnstöndUban rfesesittettek:  a) a mű-
egyetemi 600 koronás öazttfndijban  remetei 
E&ariás Aladár, b) a selmecsbányai bányász-
akadémián rendszeresített 600 koronás ösztön-
dQbna ditrói B ĵkó András, c) a selmecsbányai 

erdészeti akadémián rendszeresített 600 koro-
nás ösztöndíjban csik-sztmártoní Márton László, 
d) a székely-ud varhelyi főreál  iskolánál rend-
szeresítve lévő 900 koronás ösztöndíjban töl-
gyesi Csaté Endre. Egyúttal pedig az a) pont 
alatti ösztöndíjért folyamodott  szép vizi Kzebeui 
Lukácsnak, ha műegyetemre menne 200 korona, 
más felsőbb  tanulmányokra pedig 100 korona, 
a b) pont alatti ösztöndíjért folyamodott  szent-
roártóni Gondos Sándornak hasonló esetben és 
feltétel  mellett azonos Összeg és a d) [iont. 
alatti ösztöndíjéit folyamodott  taploczai Balázs 
Dénesnek, ha a reáliskolába beiratkozik SÜ 
korona segély szavaztatott meg. 

2, Segély pénzt kaptak a nevelési alapból: 
a) egyetemi hallgatók: taploczui Daradics Fé-
lix 100 kor., szeulgyörgyí Potoczki András 
UH) kor., taploczai Csedő András 1(X) kor., 
remetei Puskás István 100 kor., gy.-újfalvi 
Deák (iábor 100 kor., jenőlnlvi Gábor János 
100 kor., szeredui Dóczí Kálmán 120 koron», 
csalószegi Kovács István 100 kor., szeredui 
születésű (tál László 100 kor., tusnádi Darvas 
Dávid 100 korona, szárhegyi Miklós Viktor 
100 kor., szentimrei Sándor (iábor 100 kor-
tusnádi Bartha Balázs 100 korona, k.-újfalvi 
Űjfulussy  Jenő 100 kor., szeredui Veress Ár-
pád 100 kor., szentgyörgyi Marton (iábor 100 
kor., szeredai Fereticzy Krnó. szépvizi Fejér 
József,  szóit dai Szopos Lajos, verebesi György 
Gyárfás,szeredai  Márton László.szárhegyi Szász 
József,  ugyan odavaló Császár Dávid. 100 — 100 
korona, dánlalvi Antal Aron 120 korona,, K.-
impéri Burtulis József  100 kor., szeredai Kltes 
Béla 200 kor., szárhegyi Puskás József  20(1 
kor., borzsovni Kovács Gyárras. sxentsitnoni 
Veress Gyárfás,  szárhegyi Sover Aladár, sze-
redai Szopos Gáspár, szentkirályi A'bért (iá-
bor, altizi Lázár Jenő, csatósjc *gi Kóródi Ist-
ván. alfalvi  Bcnkc Antal, szentimrei Veress 
Dénes gy.-szentmiklósi Szász |{ezsó, verebesi 
Kovács Albert, szeredai Balázs Andor. Kltes 
Zoltán és taploczai Botár Béniám 100 — 100 
korona, b) szeredai Szopos Sándor a minta 
rajztanodáha -100 kor., e) szentkirályi Gál Sán-
dor a vasúti tisztképző tanfolyamra  140 kor., 
d) gy.-szentmiklósi Vákár Arthur érettségit 
tett tanuló 100 korona, e) mindszenti Nagy 
István festő  művész akadémikus H00 korona, 
f)  gy.-szentmiklósi Jánosi József  szobrászati 
mester iskolai növendék (UK) kor., g) szentdo-
mokosi Martliy Pál minta rajziskolai tanuló 
200 korona, Ii} borszéki Siklód i Lőrinc?,  ipar-
művészeti iskolai növendék 200 kor. i) Gyöl'pál 
Árpádnak a közigazgatási tanfolyam  hallgatásra 
100 korona, j) A gimnázium V—VIII. osztá-
lyába menő tanulók"közül: tekerópataki Tódor 
János, szeredai Koncsag Károly. Erős Lázár tap-
loczai Vass Dénes, csekefalvi  György Gábor, 
szentgyörgyi Márton Ferencz. szentkirályi Tom-
pos Gábor, szeredai Szőke Pál <10—80 korona, 
gyimesbükki Deáki Lajos 40 kor., gy.-szent-
mtklősi Lattrenczi Oszkár, szeredai Kovács Jó-
zsef.  zsögödi Pál Gyula, szárhegyi Székely Je-
nő, 80—80 korona, alfalvi  György Lajos 40 
korona, szentkirályi György Ágoston, Csiszér 
Ábel, szentsimoni Beke Miklós. Incze (iábor. 
szentkirályi (toláz* Lázár 80—81) korona, szt-
ornóm Dávid Dénes, szeredui Dávid László 
40—40 korona, zsögödi Sánrha Béni. kilyén-
falvi  Czirják (iyula 80 — 80 korona, ditrói Mik-
lós Rezsó 40 korona, szeredai Iiancz László 
80 kor.. Lakatus József  40 kor., csiesói Péter 
József,  szentkirályi Kristó Péter 40—10 kor.. 
kozmási Potyó Antal, Szócs Albert 80 —80 kor., 
tusnádi Vischer János, szeredai Bogádi (iábor 
40—40 korona, szépvizi Puskás (iábor 80 kor., 
szeredai Újfalvi  László, Kováes Miklós 40 —40 
korona, remetei Balázs Klek 40 kor., várhegyi 
("zárán Péter (»0 kor., tölgyesi Meiza István 
(íO kor., tusnádi Kórodi Imre 40 kor., csomor-
táni Antal József  80 kor., várdotfalvi  Jakab 
Jenő 80 kor., ditrói Száva Kristóf  IU) kor-
Orosz Lajos 80 kor., szeredai BÖjthy Ödön 40 
kor., várdotfalvi  Domokos Sándor szeredai Or-
bán Péter 80—80 korona, szentimrei Balló 
Károly 40 kor., szárhegyi Fülöp József  30 kor., 
szentlélek! Markos Sándor 40 kor., tekerópa-
taki Tatár János 80 szárhegyi Csergő Lajos 
40 kor., gy.-szentmiklósi Bereczk János, csi-
csöi Buzás József  80—80 korona, k) remetei 
Pál Klek polg. isk. V. osztályt végzett tanuló 
00 kor.. I) remetei Laczkó István és Fnzakas 
Ferencz posta- és távírda tanfolyam  hallgatók 
80—80 korona, m) tnnitóképezdei növendé-
kek : csatószegi Pál István 00 kor., zsögödi 
Ladó János 100 kor., alfalvi  Ambrus Márton 
(iO kor, szentimrei Fodor János 100 korona, 
n) felsónép-  és polgári iskola s tanítónőképző 
intézeti növendékek közlil: gy.-szentmiklósi 
Kiss Emília 180 kor., remetei Veress Ilona 
<50 kor., szárhegyi Znrug R tel ka 120 korona, 
kozmási Balló Veronikn 180 korona, borszéki 
Kölló Amália 130 kor., szeutmártoni Bocskor 
Ilona 100 kor., gy.-szentmiklósi Nagy liozsika, 
szeredui Bora Mariska 130—130 kor., szeredai 
Orbán Erzsi 150 kor., kilyénfalvi  Barabás Róza 
borszéki Fülöp Anna 150—150 kor., szentmár-
toni Márton Teréz 100 kor., gy.-szentmiklósi 
Márton Emília, csatószegi Péterii Regina 150 — 
150 korona gy.-szentmiklósi Lázár lza 180 kor., 
szeredai Márton Irma, madéfalvi  Kristály Ilona, 
taploczai Bántus Anna, csobolfalvi  Petres Berta, 
gy -̂szentmiklósi Kiss Róza, zsögödi Tőke Anna 
130—130 korona, szentkirályi Kristó Juliánná, 
gyimesi Éltes Ilona, szeredai Hadnagy A n n a 
100—100 kor., szentkirályi Simon Teréz, ssent-

imrei Székely Amália 80—60 korona, tölgyesi 
Kábdebó Mariska 130 korona, a) szeredai Kritsa 
Melitta gimnáziumi 8-ik osztályú tanulónak 
800 korona. 

3. A lóbeszerzési alapból segélyeztetek: 
u) egyetemi hallgatók : szárhegyi Mihály József 
100 kor., gyó-szentmiklósi Todor Béla. kászon 
újfalvi  Kotró Márton, karczfaJvi  BartaJis Fe 
rencz 100—100 frt,  h) gimnáziumi tanulók: 
Cso botfai  vi Ambrus István 40 kor., csomafalvi 
Lukács József,  kozmási Dobos Ferencz 60—60 
kor., szeredai Beke Konrád 30 korona, gyer-
gyó-ujfalvi  Molnár Imre 40 korona, tölgyesi 
Korpos Rezső, knrczfulvi  Kosza István, tap-
lo.zui Botár Gáspár, gyó-ujfalvi  Elekes Már-
ton, szeredai Márton Tamás, szenttamási Bíró 
Ferencz, szárhegyi Tóth Sándor 00—60 kor., 
gyó-ujfalvi  Molnár Sándor 30 kor.. Koós Ferencz 
(íO kor., gyó-szentmiklósi György Miklós 60 kor., 
a képezdei tanuló: Csatószegi lncze Kálmá 
100 kor., d) tanítónő képezdei hallgatók: Kár, 
szon-impéri Balázs Vilma és várdotfalvi  Bnrtlia 
Borbára 100-1130 kor. 

Megszavaztatott továbbá a csik-somlyói 
főgimnáziumnál  az internátus fenntartására,  a 
franczianyclv.  az ének- és zenetanításra ösz-
szeseti 1500 korona nzou kijelentéssel, hogy a 
francza  nyelv, továbbá az ének- és zenetaní-
tásra kért 400—400 korona csak azon esetben 
Űzethető ki, ha azokra képesített alkalmas 
egyének alkalmaztatnak. 

Hosszasabb vitát provokált egy igazság-
ügyi paloia felépítésére  javaslattétel végett ki-
küldött bizottság ajánlata, mely azt vélemé-
nyezte. hogy az igazságügyi hatóságok együt-
tes elhclyczhetése szempontjából Csik-Szere-
dában egy igazságügyi palota emeltessék első-
sorban a l/örtöít helyiségek előtti azon telken, 
mely régebb járásbíróság! és ügyészségi hiva-
talul szolgált, megvásárolv án alioz a déli ol-
dalon a (iái Kndre örökösei és Nagy István-
féle  telek, ss ha eme két telek beszerzése 
aránytalan áldozatokat kívánna másodsorban 
elhelyezendő lenne a vármegye tulajdonát ké-
pező azon telekrészen, mely a polgári iskolától 
a volt székely gyalog kapitányi lakásig terjed, 
s az építkezéshez a vármegye, legalább 15000 
forinttal  járuljon hozzá, mely összeggel az it-
teni viszonyok között a czél nak teljesen meg-
felelő  épület lesz előállítható, mely épületet 
aztán a vármegye az igazságügyi kormánynak 
rendelkezésére bocsátáná, ha az a befektetendő 
töke után 42 évig 0l/,%-ot biztosít, a ex idó 
2%-kal a lókét törleszti, vagy pedig ha ax 
igazságügyi kormány 80 évre a befektetendő 
tőke l'/j" o-át kötelezi huszonbéri ezimen, mi-
után az elvállandó fenntartási  költségek éven-
kint 1 s0 o-kot feltétlenül  lefoglalnak,  s igy a 
tőke az elenged heti cn ö",'0-kos kamatot behozza. 
Ámbár mindkét esetben l°/o kamatveszteség 
be fog  következni, de kipótolja azt azon köz-
vetett haszon, tni a bíróságok czélszerŰ elhe-
lyezése következtében az idő és munkában 
fog  elő állani. 

A javaslathoz, melyet az állandó választ-
mány elfogadásra  ajánlott GyörlTy Gyula szó-
lott hozzá, elsőbben s kijelentette, hogy ahoz 
nem járul Imzzá, inert nern szeretné, hogy a 
megye o'y hosszú időre kösse le tőkéjét, s mint-
hogy különben is az épületre az igazságügyi 
kormánynak van szüksége s neki kell azt ál-
latni költségen is fölépíttetni  és hozzá tartozik 
annak mégha tarozása, hogy minő épületet és 
mily költséggel emeltessen: csak annyit fejezzen 
ki a törvényhatóság, hogy az építésre szüksé-
ges tőkét kölcsön adja legalább 7e/o-on, mely-
ben évenkinti 2% tőketörlesztés benn foglal-
tassák ; a teledre nézve pedig okvetlen ki-
köttessék. hogy az uj épület a börtön helyiséggel 
kontaktusban mnrudjou, mint a hogy vannak 
jelenleg az összes európai államok igazságügyi 
épületei. 

Molnár József,  minta javaslattevő bizott-
ság egyik tagja, majd Bocskor Béla t. ügyész 
Mihály Ferencz főjegyző  keltek azután a ja-
vaslat védelmére. Csedó István pedig a GyörlTy 
indítványát pártolta, s végül a bizottság a ja-
vaslatot ugy a mint volt elfogadta  s megbízta 
az alispánt, hogy a bizottság munkálatában 
foglaltak  felhasználásával  uz ügy minden rész-
letére kiterjedő felterjesztést  a közgyűlés nevé-
ben Igazságügymiuiszter úrhoz tegye meg; ki-
jelentette azonban a törvényhatóság, hogy ha 
az építési költségek Összegére nézve Igazság-
ügy miniszter ur nagyobb követeléssel lépne fel, 
nem fog  az alku folyamán  az előirányzott épí-
tési költség emelésétől elzárkózni, és e végből 
felhatalmazást  is ad a kiküldött bízottságnak, 
illetve annak elnökének, hogy ily értelemben 
a közgyűlés hozzá járulásától függő  uj aján-
latot tehessen. 

Ezután következett a tölgyesi főszolga-
bírói és egy szolgabírói állásnak választás ut-
jáni betöltése. Az elsőre Bogády Gyula Il-od 
aljegyző és Zakariás Lukács szolgabíró pályáz-
ván, mind kettő Jelöltetett is s bór a hangu-
latból kivehetőleg a többség Bogády Gyula 
mellett foglalt  állást, a Zakariás pártról be-
adott névszerinti szavazást kérő ívre főispán 
ur a szavazást elrendelvén, annak eredményé-
hez képest Bogády Gyula 74 szavazattal a 
Zakariás 33 szavazatával szemben főszolgabí-
róvá választatott; a szolgabírói állás pedig, 
bár arra Welmann Géza közig, gyakornok & 
Deák János miniszteteri szára tiszt is pályáztak 
és jelöltettek is, minthogy előbbi vissza lépett 

és utóbbi érdekében ssavasás nem kéretett, 
Sándor Gyula közig, gyakornok közfelkiáltással 
megválaaztatott 

Ezután as inkább községi dolgokat tár-
gy azó Ügyek gyore egymásutánban leöröltettek 
s a gyűlés d. u. 1 órakor véget ért. 

T A 5 B Cl T . 
Beiratások. 

A helybeli  állami elemi iskolában  az 
1900—1001. tanévre a beiratáok szeptember 
hó l-én kezdődnek és tartanak szeptember hó 
5-díkéig. Szeptember .6-dik és 7-dik napján 
lesznek a javító és felvételi  vizsgák. Szeptem-
ber 9-én .Veni Sonete', szeptember 10-én 
reggel 8 ómkor a rendes tanítás megkezdetik. 
A tandíj, beiratási díj és nyugdij jánilék 4 ko-
rona 80 fillér,  melyet a beiratás alkalmával 
inindenkiuek be kell fizetni. 

A kik tandíjmentességben akarnak része-
sülni, azoknak az iskola igazgátójához a be-
íratás alkalmával be kell nyújtani a szabály-
szerűen kiállított szegénységi bizonyítványt es 
a tandíj fizetés  alul való felmentésért  szóló 
kérelmet. 

Csik-Szereda, 1900. aug. 25. 
Az állami elemi iskola gouduoksága. 

A helybeli  iparos tanoncz iskolában  az 
1900—1901. tanévre a beiratások szeptember 
hó 1-től szeptember hó 8-dikáig eszközöltetnek 
az állami elemi iskola helyiségében, az iparos 
tanoncz iskolai igazgató lakásán. Szeptember 
9-én „Veni Sancte", szeptember 10-én délután 
5 órakor a tanítás megkezdetik. 

Felhívatnak a tanonezot tartó iparos és 
kereskedő urak, hogy a tanonczaikat a neve-
zett napokon annál is iukább írassák be, mert 
a mulasztókkal szemben a törvény szigora fog 
alkalmaztatni. 

Tan- és beiratási dij 2 korona 40 fillér, 
melyet mindenki a beiratás alkalmával tartozik 
befizetni. 

Csíkszereda, 1900. aug. 25-én. 
Lakatos Mihály, igazgató. 

A csikmegyei  gazdasági  iránya felső-
népiskolában a jövő tanévre a beiratások szep-
tember hó hat első napján eszközöltetnek. 
Szeptember 7-én lesznek a javító és felvételi 
vizsgák, szeptember 8-án „Veni Sancte", szep-
tember 10-én reggel 7 órakor a rendes tanitás 
megkezdetik. 

Az első osztályba beiratkozó tanulók a 
beiratás alkalmával tartozouk benyújtani a szü-
letési- himlő oltási és iskolai bizonyítványokat 
és ha ösztöndíjban akarnak részesülni, az ezért 
folyamodó  kérelmet is. 

Csik-Szereda, 1900. aug. 24-én. 
Az igazgatóság. 

A helybeli  polgári  leányiskolában  a 
következő tanév az alább jegyzett kelttel nyílik 
meg: 1900. szeptember 1., 2., 3. beiratások. 1900. 
szeptember 4-én. Felvételi pót- s javító vizs-
gálatok. 1900. szeptember 5-én. A Szent-Lélek 
Regitségül hívása a templomban. 1900. szept. 
6-án. A rendes előadások megkezdése. 

A csik-somlyói  róm. kath.  főgimná-
ziumban H  beiratások szeptember hó három 
el9ó napján történnek. Szeptember hó 4-én 
az előadások megkezdetnek. Tandíj az algim-
náziumban 10 korona, a felglmnáziumban  20 
korona. Ezen kívül minden tanuló tartozik 
fizetni:  2 kor. beiratási dijat, 6 koronát a ta-
nári nyugdij és gyámalap javára, 1 koronát 
az értesítőre, 1 koronát az ifjúsági  könyvtárra 
és 2 koronát óvadék czímen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A saékelyföldl  és hasal Ipart pár-

toló egyesület. Páris Frigyes kir. ügyész, 
kinek a társadalmi téren való nagy és ered-
ményes tevékenysége széles körben ismeretes, 
mozgalmat indított az iránt, hogy vármegyénk-
ben Csik-Szereda székhelyei egy ipart pártoló 
egyesület alakíttassák, melynek czélja lenne 
első sorban azoknak az ipari csikkeknek fo-
gyasztása és azon iparágaknak pártolása és 
felkarolása  melyek itt a Székelyföldön  állíttat-
nak elő s melyek itt Űzetnek, másodsorban 
pedig a honi ipar pártolása. Kár régóta tudjuk, 
hogy minden olyan mozgalom, melynek élén 
Páris Frigyes áll a legteljesebb sikeroez vezet 
s igy az uj egyesület is rövid időn eredmé-
nyes munkásságot fog  kifejteni,  mert hölgyeink, 
kiknek ilyen téren oly kiváló szerepűk van, 
szívesen fognak  sorakozni a Páris Frigyes által 
kibontott lobogó alá, meglévén győződve arról, 
hogy olyan talentumos vezér mint Páris Frigyes 
feltétlenül  diadalra veseti. 

— Bnoaocó. A csik-somlyói főgimnázium 
derék volt igazgatója Bándi Vazul, miután Pál 
Gábor uj igazgató Főispán ur 0 Méltósága, 
mint az intézet világi gondnoka elótt n hiva-
tali esküt letette, vasárnap vett bucsut a tanári 
testülettől és ismerőseitől s utazott Brassóba 
UJ állásának elfoglalására.  A tanári testület 
egyetemlegesen jelent meg távozó főnöküknél 
és szivélyes kézszorításokkal vett bucsut tőle 
s együttesen kisélte a szeredai vasnti állo-
másra, honnan egy része visszatért, a másrésse 
pedig egéas a tusnád alvégi fürdőig  utaaott vele. 
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— XtaMTHéiek. A caib-somlyél róm. 
talii. fégloináainiinél  megüresedett tanári állá-
ukr* F a i akna (î tápár «a Rád o ly Simon egy-
káimegjei paptanár Jelöltek neveztettek kl, ki< 
neveltetett további) vérdotfalvl  Bakó Károly 
aientegyhásas Olábfalaha  kántortanítóvá. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
Maxem Gyula azeradai magyar állam vasúti 
pályaőr 8 gyermekei vezetek nevének ,Ma-
gyari'-m kart változtatását engedélyezte. 

— DJ 10 koronások. Hlr szerint az uj 
huszkoronásokat nagyban nyomtatják és szep-
tember havában forgalomba  is bocsátják. Az 
uj bankjegyek kibocsátása dac-zára a 10 frtos 
bankjegyek is egyelőre forgalomban  maradnak. 

— Syéairovat. Ozv. Csalhó Antalné 
szül, Hilló Joiéfa  1846—49. honvéd századosné 
folyó  évi augusztus hó 27-én reggel 2 órakor 
életének 83-ik évében, az olltiri szentségnek 
ájtatos felvétele  után az urban elhnlt. Földi 
maradványai folyó  hó 29-én délelőtt U órakor 
fognak  a róm. kath. szertartás szerint Csik-
Somlyóo őröknyugalomra helyeztetni. 

— S m é b e t emlék Dáníalván. Ritka 
szép Ünnepély folyt  le folyó  hó 26-án Csik-
Dánfalva  községben. Bzépszarau kiiziinség jelen-
létében leplezték le Erzsébet emlék kereszt-
jét, melyet megboldogult Jó királynénk em-
lékére Antal Gergely községi biro lelkes és 
buzgó fáradozásai  folytán  Dánfalva  községe 
állittata. Az Ünnepély 26-án délután 3 órakor 
vette kezdetét mikor is Kancz János esperes-
plebános a kiváló szónok lelkes és hazafias 
beszédben figyelmeztette  az Ünneplő közönsé-
get az Ünnepély nagyjelentóségére, iniijil fel-
szentelte az emlék keresztet s huzditó szavak 
kíséretében adta át a nyivánosságnak. -A,fel-
szentelés után egy fiatal  tehetség Antal Aron 
budapesti bölcseszettan hallgató a közönség 
éljenzése közepette lépett fel  az emelvényre s 
kiváló rutinnal és Ügyességgel tartotta meg 
alkalmi beszédét A jelenlévők szép csokorral 
jutalmazták meg a szónokot. Unnék végezté-
vel Bálint alkalmi költeményt szavult. A min-
den tekintetben sikerlllt szép Ünnepélyt a do-
mokosi zenekar .Isten áld meg a magyart" 
nótája fejezte  be, majd a Kákóczy induló mel-
lett indult nz iskola helyiségében tartandó táncz-
mulataágra. — Halemér. 

— Tamplom sssnteléil ünnepély. 
Igen szép Ünnepély folyt  le vasárnap Csik-
Hzentmiklóson az egyházmegye hívei egyete-
mes részvétele mellett. Az ódon templom bel-
sejét restauráltatta Bálint Lázár plébános 2(100 
forint  meghaladó költséggel, vagyis annnk pa-
dozatát teljesen betonlroztatta, falait,  halóját 
és ablakait igazi mllizleâsel festette  ki s ho-
zatta oly diszes állapotba, mely csaknem rit-
kítja párját megyénkben. Az Ünnepélyes egy-
házi szertartást éa szent-miset Murányi Kálmán 
felesik  kerületi fóesperes  végezte nagy segéd-
lettel, azt pedig a plébános által adott fényes 
ebéd követte, melyen a papság és világi elő-
kelőségek közül igen sokaa vetlek részt. 

— Tánoaeatély CsUcmzentmártonban 
.A társaságban született ember nem önmagáé." 
Kölcscynek e gyönyörű moudása ébredt föl, 
a közjóért, a szépért. a nemesért miadig lel-
ke8edai tudó szentmártoni fenkölt  lelkületű 
közönségben akkor, midón disztennének (olvasó-
kör) kifestésére  és a bútorzat csinosítására 
táaczestélyt rendezett Valóban szép eszme 
volt. De aemröpUltel, mint múlékony fogalom, 
banem a derék rendezőknek utat fáradtságot 
nem isme ró arankájában meg is testesült Al-
csiknak színe java vala egybegyűlve. Mintha 
csak veraenyezni akartak volna, hogy minél 
többen és minél elegánsabban jöjjenek e ked-
ves mulatságra. El is jöttek, mert zsúfolásig 
megtelt a terem. Az összes jövedelem 190 kor. 
9G flll.  Ebből kiadás 140 kor. 92 «II. Tiszta 
jövedelem 60 kor. 04 fillér.  PelUMzeUek: Dr. 
Györffy  Ovala, orez. kép. 10 kor. Veress Antal 
esp., Gál látván. dr. Részeg Lajos, Xászke Jó-
zsef,  Lázár László, Kalieza N. festő  2 - 2 kor. 
Veress látván, András Lajos, Gál Sándor, Cső-
ből István, László Jdasef,  Szóca Gyula,. Csá-
kány II., Bándi Gyula, Rácz Istváaaé. Ámira 
János, Magyari K., Balog István, X. N. 1—1 
kor., N. N. 2 kor., Sz. 40 fillér,  Pétert! József 
20 fillér.  A kiknek hazafias  köszönet. Kedves 
readeiők I Soká éljetek 1 Csak vigyétek tovább 
a művelődésnek már meggyújtott fáklyáját  és 
e réven is boldogítsátok a drága szép hazát 

— F a r o n nemzeti salnü lobogó 
Oyergyó-Bmntmlhlóaon. .Kárpátokból le 
az Adriáig" a magyar nemzet mindenütt ün-
nepelt Ünnepelte az első királyt, a katholicziz-
muB záazMjáaak első lobogtatójáL Onnepelt a 
szív, Onnepelt a lélek nyíltan éa szabadon; 
nemzeti azinD lobogók ékileték fel  a házakat 
Aa Idén a gyó-ezentmiklóei irgalmas nővérek 
zárdáján ia ott lengett egy lobogó; desqjaos, 
az nen a magyar állam 900 éves trikolorja, 
banem egy furcsán  összekombinált uj nemzet-
nek. egy lobogója. Szándékosan mondom, fur-
összekombinált uj nemzetnek, t|| lobogója: mert 
aanak a fátália  lobogónak a rúdja igaz, hogy 
piros, fehér,  züd leket (nem látszik), de a szö-
vege maga, zöld-fehér-piros,  a betetőzésül a 
végén nem a lándzsa ékeskedett, banem egy 
vena kereaaL Tehát ea igazán szokatlan, nan 
caak asért; mert máshoz szokott szemeink 
egy nsazal eső érzést sagalnak BZÍTUaknek, 
• aaetleg a jó Motoár Jáaoe apát ur és társai 
konkolyait lágok IdoMaL Az .Irgalmas Nő-

vérek' a redők möglll, ngy látszik jó szem-
mel és szivvel kisérték az előttük lefolyt  nép-
párti nép-gylllést Egy fiatal  ember jó akaratu-
lag figyelmeztette  nz ejţyik niivért a tévedésre, 
de nem hogy ezután, sot még a tanuló ifjúság 
figyelmeztetése  után is sokáig ott diszetlenke-
dett a furcsa  lobogó, a szokatlaa helyen, mig 
nem, este a tanuló ifjúság  rövid lélekzetü tün-
tetése a zászló kijavítására kényszeritette a 
nővéreket. Igen siţjnâljuk, hogy nz .Irgalmas 
Nővéreknek' még nem elkerült kitanulmányoz-
tok a magyar trikolor szineit. (Beküldetett.) 

— Almabor kéailtés állami segit-
séggel. A fölriinlvelésl  miniszter tárezája ter-
hére busz darab almasajtoló és aprító gépet 
szerzett be, melyeknek nz a rendeltetése, hogy 
a kis gazdáknnk, kik fölös  alma termésükből 
bort akarnak szlirni a gépeket kikölcsönözzék. 
A gépek oly népszerUek, hogy most sok vidé-
ken használatban vannak. A kik azokat a sze-
zon fulyomán  megakarják kupni a földmivelés-
Ugyi minisztériumhoz folyamodjanak. 

— Pótlovasáa. A marosvásárhelyi hon-
véd huszárezred lószükségletének fedezése  vé-
gett jövő szeptember és október hónapokban 
pótlóvi ár fog  tartatni, mely alkalomból 8 és 
'/,-ed évet betöltött és 7 évet meg nem hala-
flott  13H umtrtől Hifi  cmtr magas, jól ápolt 
és jó testalkatú lovak fognak  felavattatni  a 
szabályszerű lólevelek előmutatása mellett. 
Csik Hzeredában a pótlovnzás szeptember k2H-án 
il. u. 4 órakor eszközöltetik a városháza elótt. 

— A „Nemzeti ZenedéDen" a növen-
dékek beiratása f.  évi augusztus hó 30-ától 
bezárólag, szeptember hó ö-éig az intézet helyi-
ségében (Budapest IV. Újvilág utsza 14. sz.) 
naponként délelőtt 8—12 óráig történik. Kzeu 
időn tul csakis külön igazgatói engedély alap-
ján naponként délután 8—5 óráig. Mimikét 
nembeli növendékek felvétetnek  az ének, zon-
gora, orgona, czimbaloin, hárfa  nz összes vo-
nós- és fuvóiinngszerek,  továbbá az iisszhang-
zottani, zeneszerzési, zenetörténeti és nestlie-
tikai tanszakokba, a vonosnégyes és zenekari 
iskolába valamint nz egyházi zene- és litliur 
giui tanszakokba is, Düirarási dij 12 korona. 

— Pályázat posta- taviró segéd-
tiszti tanfolyamra.  Posio-távirda és lúvim 
aaéló kezelési isolgélntra alknliunzHtiilrt óh a XI k 
fizetési  osztálybau IUUI) koronát»! I -|r*'J koronái* 
emelkedő évi fizetéssel.  tovübtiá az IHU.1. évi 
IV-lk lörvényciikk állal mozálbipitoll lnk|ióii7zH 
javadalmazott posta- és tiivirdu Hegedli.ztck ki 
képzésére folyó  évi október lirt 1-tól, lnu bóiuipni 
terjedó gyakorlati lsnrolyainok ny Iitatnuk, a kö-
vetkeié posta- Is távirdaltivaialoknál: I. a bu-
dapesti kerületben : Kecskeméten éa 8>-lm«cz-
bányán. 2. a kOBsai kerületben ; IglAn éa Miákol-
ezon. 3. a kolozsvári kerületbi-n: Brassóban is 
Maroa A'áaárhelyeu 4. a nagyváradi kerületben: 
Aradon és Debreezonbon. 5. a pécai kerületben: 
Keszthelyen éa Uoliáoson. 0. a pozsonyi körű-
iéiben : Éraeknjváron éa Zsolnán. 7. n aoproni 
kerülőiben : Székea-Pejérváron éa Szombathelyen. 
8. a temcavári kerületben: l'aneanván éa Újvi-
déken, éa végül 9. a zágiábi posta és lavirda-
igazgatónág kerülelébon: Kszék-Pelsóvároaban éa 
Zimonyhaii. £aen tanfolyamokra  liallgatökul fél. 
vételnek: n) elaA aorbail az 1W7S. évi II ik 1 « 
5 ik § a éneimében kisebb hivatalnoki alkalmaz 
tatásra igényjogosullaággal biró. igazolvănyos 
katonai allisztel ; b) poatameatori. vugv kiad"! 
minóaégben azolgaló oly férfiúk,  a kik a gilnná-
ainm. reáliskola, vagy polgári iakola negyedik 
osztályát. avagy eaakkel egyenrangú más iakolák 
megfeleld  osztályait sikerrel elvégezték ; c) ugyan-
ezen iskolai elóképzeUaéggel biró éo 18-ik éle-
tévüket meghnladott más férfiak:  végül, ha ily 
pályázók kellé számmal nem jelentkeznek ; d) a 
fenti  iakolai elAbépzellaéggel rendelkozö 10 ik 
élelévüket betöltölt ifjak  ia. A fölvételre  meg-
kívántatik továbbá annnk igazolása, hogy folya 
moriö. 1. Zö-ik életévét még aem haladta lul; 
2. u.agyar állampolgár; 3. a magyar, illetve lia 
horvál-azlavonorazági illetőségű, a horvát nyelvet 
aaóban éa íiáaban tökéleieaen birja; 4. feddhe-
tetlen elééletü; 6. n poatn éa távirdaaaolgálolra 
lealileg ia teljeaea alkalmaa, mely atébbi körül-
mény fcézhaUieági  orvoai biaonyitvanyiiyal igazo-
landó. A tanfolyamok  hallgatói tandíj fejében 
Huss (20) koronát kötelesek fiaelni  a ezen dij le 
flaelése  nlól esak aa igazolvényoa katoaai eliiaz 
lek menteinek ISI. A kik ezen tnnfolynmokba 
belépni óhajtanak, aajátkeaüleg irt folyamodvá-
nyaikat. melyek aziiletéel, orvoai, erkölcsi éa ia 
bolai bizonyítványokkal fölazeielelldók.  folyó  évi 
aseptember hó 15-ig éa pedig n már köaazolgá 
leibea állék, felettes  hatóságuk ulján. a többiek 
pedig az illető fóaaolgnbiró.  vagy polgármealer 
késvetitéaével. n tanfolyam  helyére uézve, illelé-
kae poéta éa táviidaigazgntóaághoa nyajtsák be. 

TAJX1TÓ  URAK  FIGYELMÉBE. 
A vármtgymk  tartUetéH  lerS  Ukalákbtm 
haaznáJt  tankönyvek,  ( a t a M MMOM UU -
eánifokf  rajt- éa irámrelc,  palatáUáb, 
p s t o w w i f t m é i  iukoltti  a t a n b á a i i e t 
már  megérkeztek  in  nagy  váhuxéktijzu 
kaphatók,  a lcy}vtányo*abb árakmt 
GYŐBGYJAKAH  MÁRTON  UTÓDA, 
DRKHZXÁXDT  VIKTOLI,  kÍKyvkr-
rr#kedi*ébwn.  Nagyobb  megrendelések  ia-
kolaaiékek  részére  a legkedvezőbb  felté-
telek  mellett  a leggyorsabban  eszközöltet-
nek. A jél berendezett  üzletre  e beyröl is 
felbivjnk  a lelkész,  tanító  és iskolnszéki 
elnök  arak  Ügyeimét. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Körénk edelem iieyi m. kir. minisster 

15865.-IX. 

ii hazai iparnak  állami kedvezményekben 
rji/o  részesítéséről  szóló IS99.  évi XLIX* 

t.-cz. végrehajtása  tárgyéban. 
(Folylatás.) 

Az igy fülsaorelt  folyamodváoyok  az ipar-
t-. I«'|i iixeinhe liolyeíéaél követó liároin éveu belül. 
köxvQilviiiil n kereBkedeloiiiiigyi in. kir. miiiiBS 
lerlioK, a inpzógnxd 11*11 gi B/eNfcfózdélíe»  illetdleg 
liediţţ a löldmivelétiiipyt ni. kir. miuiazterhez 
nyujiund'ik be. 

•20. §. Mezőgazdasági sze^ztd/dók vállalkozói 
az állatni kodvczményelr irAnti kérvényükhöz az 
ez»>ii uiasiiiÍB 19. § A ban felsorolt  kellókekeu ki-
vül casitolni larloziiak : 

II) N Bzcszfőzdéro  óa azital kapcBolaioa mezd-
guzdasági fiilil  területek re vonatkozó tulajdonjoguk 
igazolásául .1 hiteles telekkönyvi kivonatot; a 
mennyiben pudic n azeszfóaile  a telekkönyvben 
kitiintutvu nem lemio, az illetékes közigazgatási 
hatóráje liizunyitvónyút a eztazfúzd©  tulajdonjogi 
viszonyára nézve! 

b) lia a telekkönyv az ejiyes földterületek 
töriiagykúgát ós ti téli) le^e.i miVi-Icai ágakat 
ltü(únl"rúi. It'Ki'lü) nem tiinieti ki, a kataszteri 
birtokivfk  Ititolus kivonatát. 

c) ha a folyam  'dó a szeszfőzdének,  vugy 
az azzal kit|ie-<0lal08 mezőgazdaságnak liaazonbér-
lőjc, uz iile vonatkozólHc fennálló  liaazonbérlcii 
Bzcrxódéüekiivk az nláirásokra nézve hi telesített 
eri'deü példányait, vagy azok hiteleaitet másolatait; 

d) az illciékca közigaxgatásj hatóságnak 
arra \onatkozó bixonyitványát, hogy ; 

1. a szeszfőzde  nz a) és b). esetles c) poui 
alatti adatokkal ig izolt inezósazdn8ággal oly ÖRSZO 
fiiugésbeti  vau, liogy 8 axeszfózde  részére a szük-
séges nyers anyacot kizárólag, vagy lecalább tul-
uyomA iinsy részében a vele kapcsolatos mezó* 
gazdaság szolgéllaija, és hogy 

2. u szeszfőzde  viszont a nyert moslékot 
ezen MEZógazdHSUK javára mint takarmányt, vagy 
legalabb uz általa ezen a moslékou saját vagy 
iileuen számlára hizlalt marhától származott irá-
nyát eimedi át; és 

3. a menuyiben a szeszfőzde  nem az azzal 
kapcsolatos mezögaxdoság területén fekszik,  hogy 
annak a kérdésig inczi'ţrazdaPNgloI viló távolsága 
ü kilóméiért ineg nem balad: 

<•) a azeszfózdének  mezőgazdasági jellegét 
icazoln pénzügyigazgatóMgi végzést, vag)- annak 
liiloivsitwtl másolatát; 

0 a Mzvszfóxdében  elóreláihaiólas feldolgo-
zand'' nyomanyagok nemének megjelölésével e 
követett IAzé*Í eljárás leiráfiát. 

A mennyiben szeszfőzde  éaa vele kaposo* 
lulos niezögaxd:i»ás vállalkozója nem egy éa ugyan-
axoii wemély, 2. (iont alatt említett tény körül» 
ményok fennállásának  beigazolánára a közöltük 
» m^lékrii. illetve a trágyára nézve létezd szer-
ződés i* bemutatandó. 

Azon ÜBszefüggéa  kiinutetáúra. mely a va-
lamely szövetkezet állal üzemben tartott szesz* 
fózdo  éa u azövetkezet tagjainak Agyes mezé 
caxdasáca kösAtt fennáll,  a szövetkezésre vonat-
kozó alapszabály is bemutatandó. 

^zövetkou'tek által Üzemben tarlóit szesz-
főzdékre  vonatkozó folyamodványoknak  a fentebb 
foglalt  adatokat nemcsak a szeaxfózdére,  hanem 
a szövetkezet minden egyes tagjának mezőgaz 
dóságára kiterjedóleg Is kell tartultuaznia. 

A mennyiben az illető tnezógozdaségi azesz-
fnzde  oly szesxfínomitóval  van kapcsolatban, mely 
sze>zHnoinÍtó szabad rak tárrá nyilvánittalott. az 
illetékes pénzügy igazgatóság végzésével igazolni 
tartozik a kérelmezd azt is, liogy saját vagy 
idegen termelésű axesz finomítását  is esz közi i-e *? 
As a körülmény, vájjon a szeszfőzdével  helyi 
VMzekötteiéabon lev<> â osxflnomitó  szabadraktárrá 
nyilváníttatott, as illetéke* pénzilgyigazgatóság 
végzésével igazolandó. 

A mezőgazdasági szeszfőzdéknek  es esea 
törvéuybcn emiilett kedvezményvkboD veié része-
sítése iránti kérvények közvetlenül a földnivolée 
ügyi ni. kir. tniuiszterhez aynjtandók be. 

ál. 9. A konyakgyárak állami kedvesmé-
nyeioek kérelmezése alkalmával a IU-ik §-baa 
eaililettekra kivül csatolandó a kérvényhez hi-
teles nlakbsa kiállítóit nyilstkoset arra nézve, 
liogy a vállalkozó a konyakgyártásra nézve meg* 
állapított elleuőrtési szabályokat ismeri, esőknek 
megát aláveti éi az állandó felügyelettel  felme-
rülő költségeket as államkincstárnak megtéríti. 

22. Ásváuyolsjgysraknak állami kedves* 
ményekbeo való réeze«itéséro vonatkozó kérvé-
nyek benyújtásánál a többi kelléken kívül (10. §.) 
igazulaodó ss is. bogy sz ezen utasítás I. fejeset 
2. § poncában emiitett iratok bemutstása 
uabálysserOen megtörtént. 

28. Az előzetesen bislesitott kedvezmé-
nyek caak ekker engedély eshet ók véglegesen, 
ha as illeté gyáros az fiseoibebelyeséet  a twrvéoy 
értelmében hárem éven belül bejelenti 

Ha as előzetes biztosítás engedélyesésétél 
számítolt egy év alatt a gyár vagy ipartelep 
építése, áa két év alatt anoak üzeme meg aea 
kesdetik, es elétetes bistesitáe hatályét veesti. 

24. §. As as igényjogosult, kl a gyári ezé* 
lobra tíestátslen séaab a jelzett olcsóbb árban 
leeadé átengedése iráati kedvesményben réssé-
silai kiván, a aenaylbeo gyára, illetve iparte-

lepe as állami kedvesményekbea réssesittetett, 
es iránt kfilőn  kérvényt tartoslk benynJtanL 

B kérvény a m. kir. pénsügymlnissterhes 
intézve, a kerülotbeli illetékes m. kir. pénsBgy* 
igszgatósághos nyujtandé be és abhos osatelaadé: 

a) az állami kedvezmények engedélyezésére 
vonatkozó kormány hstósági rendelet vagy hiteles 
másolata. 

b) a letett biztosítékról szélé nyogta. 
c) a szükségelt tlssátalan sé mennyiségének 

kimutatása. 
25. g. A kl a törvény 1. S-ábaa emiitett 

szállítási kedvezményeket Igénybe venni óhajtja, 
annak ások engedélyezéséért ss állami kedves* 
mények előzetes blstositása után, de legalább Is 
négy hétlel a szállítás megkezdése előtt, a m. 
kir kereskedelemügyi minisilerhes külön kell 
folyamodnia.  As erre vonatkosé folyamodványban 
megnevezendők ason állomások, melyekről és 
melyekre as egyes ssállitmányok kOlőn kfilön 
küldetni fognak,  és felsorolandők  as egyes ssál-
litmányók beszerzési forráasi  (orsságai); azon eset-
ben, ha a kedvezményezendő tárgyak némelyikét 
külföldön  kellene beszerezni, megemlitendök ason 
körülmények, inelyek a külföldi  bessersést ssük* 
ségesié teszik. (Folyt. kOv.) 

Laptalaj donos: 
Q Y O R Q Y J A J T A B O B O K O B E . 

VERESS SÁNDOR dr, 
leptMIÍnm: 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
IH:.| 9-10 Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. hazában. 
Sz. 592—900. [173] 1—s 

Árverezési hirdetmény. 
Alóliroit községi és közbirtokossági 

elöljáróság közhírré teszi, hogy ezen ktfe-
ség és ktlzbirtokonaág tulajdonát képező 
vadászati jogot 1900. évi eseptember 9-én 
délután 3 órakor a kttzség háainál 6 egy-
más után következő évre a legtöbbet ígé-
rőnek nyílt árverezésen haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár egy évre 4 korona a 
köteles bérlő a bérleti Összeget minden év 
szeptember 29-én a kOzaégi pénxtárb* 
befizetni. 

A feltételek  hivatalos órákban bárki 
által betekinthető. 

A s e M I J A i * ! * * 
Csik-Szentkirályon, 1900. augusztus 

hó 27-én. 
Atb r r t B é i i i a , Gy í r j ry Ágaatoa, 

k. jcgyrA k. MrA. 
Sz. WI2H-800. 

II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál nyugdíja-

zás folytán  üresedésbe jött kiadói állásra, mely 
1400 korona fizetés,  200 korona lakbér és 192 
korona vármegyei javadalmazással van egybe-
kötve. ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom, hogy a kik ezen állást elnyeri! 
óhajtják képzettségüket, eddigi és jelenlegi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodványukat  £ évi esoptembar 18-lg 
bezárólag hozzám nyújtsák be. üzen állásnak 
esetleg előléptetés folytán  megüresedő írnoki 
állásokra 1009 és 1200 kor. fizetés,  200 kor. 
lakbér, 128 kor. és 160 kor. vármegyei java-
dalmazással szintén pályázat ayittaoksa kér-
vények kellőleg felszerelve  a jelzett időig be-
adandók. 

Csik-Szereda 1900. augusztus 22. 
Alispán helyett 

• l h á l y Farenos, 
"jap»» 

Pályázati hirdetmény. 
A csik-borzsovai közeégi iskolánál • 

tanítói állomás uiegUreaedvén, arra pályá-
zat hirdettetik. — Járandóságok: 
a) 600 korona tOriafizeléa. 
b) megfelelő  OtOd éve* korpótlék. 
c) 120 korona faátalány. 
d) faizási  éa legeltetési jog, m e l y a n y t y -

díjba számit, ennek értéke 120 koroţp. 
e) természetben lakás éa gazdasági iatáúő. 
I) kert, melynek értéke 60 korona. 
g) vallástan tanításért az egyházmegyé-
től remélheti 20 korona. 

A kellően CtlazenH kérvények f « M 
évi M * p t * a b e r M 10-ig alulírott m-
kolaazéki elnOkhOa beadandók. 

Csik-Borasován, 1900. évi aug. IMjp. 
( ü p. Csik Ssépví.) i n t y s ş t 
K o v á o a T a m á a , K O T Í M S l a i d a , 

tatysA. kSaa. laL^éU rinlk. 
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Hirdetmény. 
Crik-Jen^lalvR kOulgben B^jilie JA-

IMI tolajdon&t képezi belafole  lüOOQol 
területtel R rajta lévf  köhÁz, kőgaboná», 
kfcfll5  éa Dtonó ház, nyirí konyha, irtinln, 
ofjr,  azép gytimöicnöa  A. knazAM  lertieí 
folyó  évi szeptember hó 23-An dflu-
tAn 2 órakor a helyszínén ttnkénytea ár-
verés alá fog  bocsáttatni éa esetleg a becs-
áron alal ie elfog  adatni. 

Közelebbi felvilAgositfa>>al  U'jy nlól-
írott, valamint Nagy Andráa nr Jenőfalván 
aziveaen azolgál. 

Kalocaa, 1900. aug. 2ft.  (Pemniecye) 
Bójthe József, 
ni. kir. adólilv. ellenőr. [J7í] 1-

8». 4488/1000. 
tkv. 
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HIRDETMÉNY. 
Ai arány oaiiott csik-güröcsfalvi  köshelyeket 

•• általáoos helyaalneléei élliipot Merint fellün 
lelA Calk-aöröcsfolva  község 980-öft-l  azimii 
Ijkve aráayositás következtében as löfiU.  évi 
2&79 asámn szabályrendeletbe! képest átalakít 
tátik ét eisel egyidejűleg mindazon ingatlanok™ 
néave a melyikre 1866. évi XXIX.. az I88l>. 
XXXVIII, «B aa 1601. XVI. t. czikkek A lény 
legea birtokoa tulajdonjoginak bejegyzését n»ii 
delik, aa 1002. XXIX. t. ciikkben szabályozóit 
eljárás • telekjegyió könyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcaolatoaan foganatoeittiitik. 

E etélbél aa átalakítási el ím unkáiul hite-
lesítése éa a helyaiini eljárás Csik-Oörücsfalva 
kösségben 1900. évi szeptember bó 17-én fog 
kesdAdal. 

A terveiet hitelesítésének valamint általában 
a helyaaíní eljárás foganatoaitása  végeit ü'eozrt 
Béla kir. törvényszéki biré és Kozma István kir. 
trvaséki s. telekkönyvvesetöből álló bizottüátr kül-
detik kl. 

Ennélfogva  felhívatnak: 
1. as összes érdekeltek, hogy a hiteleeitéai 

tárgyalásoa aaemélyeaen vagy meghatalmazott HI 
Ul jeleojeoek meg éa aa uj telekkönyvi tervezet 
ellen aetaláoi ésirevétoleiket annál bizonyosabba 11 
adják elé. mert a régi telek jegyzi könyvek vég 
legea átalakítása után a téves átvezetésből cred 
betd kifogásokat  jóhiszemű harmadik «emeljek 
irányábao többé oetn érvényesíthetik. 

2. miodssok, a kik a telökjepyzdköny vekben 
eléfordolébejegyaéaekre  uézve előterjesztést kíván 
aak teaoi, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
eldtt a kitüiött határnapon kezdódó eljárás fo-
lyama alatt jelenjenek meg éa az előterjeszté-
seiket, igasolé okiratokkal mutassák fel. 

8. mindazok, a kik valamely ingadnnokra 
tulajdonjogot tartanak ; de telekkönyvi bekebu-
leiéire alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra as 1886. XXIX. l.-ca. js— és az 
1980. XXXVIII, t.-ci. 5. 7. és U.§ ai értelmében 

•stikségcs adatokat megszerezni i parkod janiik é« 
azokkal Igéoyeiket a kiküldött elótt igazolják. 
Hvagy oda hassanak, hogy n% Átruházó telekkönyvi 
tulajdonos sz áiruhézáa létrejöttét A kiküldött 
elótt szóval ismerje el, és H lulajdoiijotf  bekebe-
lezésére engedélyét nyilvánítja, mert különben 
jogaikat ezen az uton nem érvényesít bot lk éa a 
hetyeg és illeték elengedéxi kedvezményből i* 
elesnek ; és 

4. azok kiknek javára lénvlee már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy inec-
azünt egyébjoe van nyilván könyvileg bejegyezve, 
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terheli ingatla-
nok tiilnjdonnsAi. bogy a bejegyzett jognak kitör-
lését kérelmezzék, illetve, Imev a kitöilési eiieo-
dély nyilvánitáon v é g e t t kiküldött elótt jelenjenek 
meg. meri ellen esetben a bélycgweniesség ked 
vozméiiyétől elednek. 

A kir. törvszék mint tlkvi liatósáe. 
Caik-Szcrodán. H»i»0. julius hó 24-én. 

GeczŐ Béla, 
kir. Iszki In ró. 

Sz. 3693—900. |ti;i]n- :i 
ki\ 

Pályázati hinloimén.v. 
Csikniegye felcHÍki  jnrá«l»in Csik-Gyi-

me.HkÖ'ópfok  szék l.efy  Ivei aínkifoM  körjegy-
zői kíirhen, mely körhöz Csik 0 ) itin &lelső 
I ik és Gyimesküzéplok kö/H< >r<-k tartoznak 
a körjegyzői állás beiöitemlő lévén, e 
ezéMI a/. 18H6 évi XXII. i.-c*. «2 § a 
értelmében ezennel pályázatot hirdetek, M 
lelliivom. Iw»«ry nagyknntság-'kHf.  lumpol 
gáraágukot az 18B3. évi I. t-e/.. (5 §-álnm 
megkívánt képzettségüket t-s »/. eddigi 
szolgálafuJíot  ifţazo\A  okmányokkal Icls/.e-
elf  kérvényeiket 1 9 0 0 . é v ailgUSZtUS 

30 - ig nlőlirt lős/.olgaltirólioz annál I»i -
zotiyosahlmn adják he. mert a később 
bcérkezők nem fognak  figyelembe  vétetni 

A körjegyző javadalmazása áll: 
1. Évi 800 korona (izeién. 2. Ter-

mészetbeni lakás. H. Iroda átalány í>0 kor. 
Faálalány 80 korona 5. Magánmun-

kólátokért a szabály rendeletileg 1 negál la-
pított dijak. I). Állami anyakíinywezetővr 
való kinevcztelcse eseten IGO korona tisz-
telet dij 

A választás G y i 111 e s- K ö % é p I o k o n 
l!tO0. év szeptember 3-án fog  nicglnrtatni, 

a megválasztott körjegyző állását azonnal 
elloglalni tnriozik 

Csik Szere d 1, l <J00. augusztin 9-én. 

Fejér Sándor, 
fószolüHliirn. 

! A jilradékpapirok, vftl  amint nz Állaini- én ina-
1 pánsorttjrgy-k jolonlegi alacsony áríoly«m« ezek 1 inepviUHiit mcgtikbaritotl összepek lengőbb el-
! iiclyeüésérc njánlutossá leszi. Bővebb íctvili-
1 ^ositást iiyujt B 

: MenAfi  Táltóiizlet réráf-tait 
B U S A P E S T , 

1 iiu-lv ilv álhunkőtvényeki-r. vulamiiil állami- és 
mnpHiiHorsjrgyokct olcsó linvi részletre, több 

évi lufiüctésrc  elad. 
DC K é p v i s e l n i e . " M 

kik ilv ertékpupirok elndHsával, vnlnmint sors-
! ji-pviHrsHSHpok Összeállításival foglalkozni  ólinj-1 Imink, inapuH jululékbnu réazvsdlnek. 
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r 
Csik Szent-Királyon özvegy 
G41 Endrénénéi elköltözés 
folytán  lilrom szobabeli bntor, ; f 
továbbá idei terméaQ, első mind- ; : 
ségü azéna, gazdasági esz- : . 
közök, egy kocsi, ökrAk, ( 
bivalyok, sertések eladók. ; ( 

[1001 3-4 ; I 

; ( 
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O K 
már 100 tatért is kaphatók! 

Csak is elsőrangú gyárak állandó nagy 
rakráin 11. in, „ S e h l a d i t z " dresilai 
.Patria ' sollingeni, .Noricum" láncz-
nélküli. „Styria-Puch" eredeti. .Nas-
cott ' , .Helical-Premier- stb. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felszerelések. 

Nagy mechanikai műhelyt 
OROSZ FRIGYES, " 7' 10 15 

Kolozsvár, Beltorda-utcza „New York"-azálloda mellett. 

A sorüzlet terén 22 éven hercsztlil kifejtett  eredményen mUködesem kSretkeztébeo sikerült 
nekem Mngyarorsziíg két legelső sörgyárának biznlmát megnyernem a mennyiben a 

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

Az említett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 22 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésein felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor caak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. Az eredetiség fönti  sörfőzde  hői kibocsátot palaczk söröktől 
csakis ukor lehet biztos, hu a dugó mint kétfélén  a czég neve bele van metszve. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
h'ivnnalru  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL [12l| 12-SI BRASSÓ, hosuu-iltcia 104. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
DHKSZXÁNDT VIKTOR 

l ö n p p i j a , l i p - , papir- és irószer-leresteiése Csit-SzereiáliaL 
~ " 

Aj.-iiilja ílúsjin felíjíerclt  rjikt.-ínit mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből ti. in.: vonalzók, palatáblák, tisztázati és 
rajzfiizetek.  ijgen jó plajbnszok, irótollak, közönséges és diszes 
tollnyelck. tolltartók, tintatartók, rajzeszközök, körzők, festékek 
és lestóeesetek. egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
ségi. egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stb. stbbiból. 

Továbbá dusvalaezteku üzleti-, jegyző-, Ima- és énekeakftayveít 
Úgyszintén kaphatók: veflyes  ifjúsági  Iratok, mulattató képes me* 
séskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz-
papir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló ós minden-
féle  szines papírok, selyempapirok. — Igen nagy választékú 
levélpapírok angul és l'ranczia gyártmányú díszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagy választék névnapi ós ujóvi 
kártyákból, díszes emlekkönyvek és albumokból. 

Kii lü nősen ajánlja el isin ort jó minőségű fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinybcn: továbbá piros, carmin, liJla, kékszínű 
tintóit, festékeit,  olvasztott mézga (gummí), jegyzőtinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit. 

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

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
czimü ima- és énekkönyveit; „Erények gyöngyé'-t: «Halotti 
zsolozsmák ós szertartások könyvéi t ; „Irva-olvasás'-t; 
.Csikmegy© földrajzá'-t 

ÜZLET ÁTVÉTEL! 
Mivel üzleleinel a iiapokban Merza Rezső urnák átadtam, van szerencsém a n. é. közönségnek 

usitott szíves 
séltetni méltóztassanak, 

i . l l . ^ l i r a i l i i m i <• ini|»>rv>«iii J U C I Z i a U C ^ B U U111ÎIK a t U U l a U l , Vall 
eddigi szives párl/bpiisáért liiílás kö.szönelel mondani ós e»yuttul  kérem, hogy az eddig irántam tanúsított szíves 
pártfogásukat  ulódnin részére lenlarlani sziveskeiljenek és őtél becses látogatásukkal szerencsé 
melyek után vagyok teljes tisztelettel 

E hó 16-től Barcsay K. ur első férfi  és női divat-üzletét megvettem s ezt elegendő 
tőkével szolid árak és a legjobb és legdivatosabb árukkal ellátva ugy ezután is mind eddig 
Csik-Szeredában ez első divat-üzlet renoméját fenntartani  szándékozom s kérem a n. é. 
városi és vidéki közönséget, elődöm bizalmával engemet is szerencséltetni szíveskedjenek! 

Csik-Szereda. 15)00. augusztus hóltan. Mély tisztelettel, 
(171| 2 - 3 M E E Z Ü B E Z S Ö , férfi- és női divat üzlete. 




