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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

megfigyeléseket,  alig van másra szük-
ség, mint egy életre való erőteljes szer-
vezetre, amely az egész érdekeltséget 
egybegyűjti, amely a sok megfigyelést 
a sok jó tervet egy gyakorlati prog-
ramúiba összefoglalni  képes és ennek a 
progruinninak a megvalósítása érdeké-
ben tenni is tud. 

Az OMGE kivándorlási bizottsága 
első tényezője az eddig hiányzott szer-
vezetnek. Ez majd a székelykérdést kellő 
tanulmányozás után az erdélyrészi gazda-
kongreszus elé viszi. A kongresszus 
végrehajtó-bizottságával azután egye-
sülni fog  s magába olvasztja az erdély-
részi gazdasági egyesületeket és a Szé-
kelyföld  kiváló férfiúit-.  Igy majd kiala-
kul az a társadalmi szervezet, a mely 
a székelyek tlgyét elaludni és a székely-
kivándorlás szégyenét arezunkra szárad-
ni nem engedi. 

Ilyen társadalmi szervezet alakul a 
felvidéki  és a dunántuli kivándorlás ellen-
súlyozására is. Bízvást reméljük, hogy 
a magyar társadalom legjobb erői kész-
séggel sorakoznak az OMGE. mellé. Re-
méljük, hogy hazánk társadalmi és kul-
turális intézményei is kiveszik részüket 
a munkából. A munka czélja az, hogy 
a ma kivándorolni kénytelen magyar-
ságnak a hazai földön  való megélhetés 
fellételeit  biztosítsuk s azon dolgozzunk, 
hogy akiben a tisztes munkálkodás ké-
pessége és vágya megvan, az a ueinzeti 
tevékenységnek hasznos tényezőjévé vál-
hassék. Ennek a feladatnak  a megoldá-
sában kormány és társadalom vállvetve, 
egyesitett erővel haladhat előre. B. B. 

= A képviselőház ülései. A képvi-
selőház február  Itú 25-én tartott ülésében foly-
tatták a közoktatásügyi költségvetés tárgyalá-
sát. A szegedi főgimnázium  tételénél Wlassies 
miniszter azt indítványozta, hogy a költségve-
tésben felvett  100 ezer koronát ruházzák át :> 
felsőbb  leányiskolám. Harta Miklós megsürgette 
a gyulai főgimnázium  felállítását,  melyet Wenk-
lieim Frigyesné 400 ezer forintnyi  alapítványa 

lehetővé tesz. Felemlíti, hogy azok a vádak 
melyek a gimnáziális rendszer és kulönesen a 
hitoktatás ellen hangzanak, igazat mondanak. 
A gyermekek képességére semmi tekintettel 
nincs a tanügyi vezetés. Elmondja, hogy a 
szász gimnáziumokban német hazafiságra,  né-
met irodalomra és német műveltségre tanítják 
:t gyermekeket, a költségvetést elfogadja  s kéri 
a minisztert, hogy gondoskodjék, hogy a szász 
gimnáziumokban is magyar szellem uralkodjék. 
Szuhély Gyula a kőszegi gimnázium ügyét sür-
geti meg. Wlassies kijelenti, hogy ha a fel-
tételeket teljesitik, akkor a gyulai gimnáziumot 
felállítja,  a kőszegi gimnázium dolgát is minél 
előbb elintézi, a tételt megszavazták. Az ülés 
többi részét a művészeti vita töltötte be, mely-
ben Hock János és l'iehler Győző állottak egy-
mással szemközt és kíméletlen szavakkal vi-
tatkoztak. A februór  26-iki ülésben elvégezték 
a közoktatásügyi tárcza költségvetésének tár-
gyalását éa hozzá fogtak  az igazságügyi tárcza 
tárgyalásához. Az utóbbinál a vitát Emmer 
Kornél előadó vezette be. A február  hó 27-iki 
ülésben az ülés megnyitása után még a művé-
szeti vitából származó személyes ügyeketintézték 
el. Azután folytatták  az igazságügyi tárcza 
költségvetését, melyhez Barabás Béla, Viuontai 
Soma szólottak hozzá. Utóbbi követelte, hogy 
a kihágások fölött  való bíráskodást a köz-
igazgatási hatóságoktól a rendes bíróságokhoz 
tegyék át. Február hó 28-án tovább folytatták 
az igazságügyi költségvetést. Ezen ülésben 
felszólalt  Plósz Pál igazságügyiminiszter és 
figyelmesen  meghallgatott beszédet mondott, 
melyben rámutatott eddigi munkásságára és 
feltárta  jövőre nézve való terveit. A polgári 
törvénykönyv megoldását, a tőzsde bíróságok 
korlátozását, a büntető novellát, az uj betét 
szerkesztési javaslatot. A márczius 1-én ülés-
ben megszavazták az igazságügyi költségvetést 
általánosságban és hozzá fogtak  és be is fe-
jezték a részletes tárgyalást és megkezdték 
a honvédelmi költségvetést, melyhez azonban 
ez illésen csak Szerb György szólott hozzá. 
Márczius 2-án ugyanezt folytatták.  Azután Ra-
kovszky interpellált az Adria adója és Ugrón 
Gábor a rendjel és közjog ügyében. Mint két 
interpelláczió nagy mozgalmat keltett. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k l a d ó h l v n t n l : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Kivándorlás a Székelyföldről. 
A székely magyarság mintegy ha-

todfélszázezer  embert számlál. Hazájuk 
Csik-, Háromszék-, Udvarhely és Maros-
Torda vármegye, azonkívül Kis-Kükül-
lőből és Brassóból egy-egy tenyérni folt. 
Ott laknak ősidők óta. Árpád már itt 
találta őket. Az erdélyi magyarsággal 
összeforradva,  szívósan ragaszkodtak 
vadregényes hazájukhoz tiz évszázadon 
keresztül. El-el jártak munkát keresni, 
fuvarozni,  házalni mindenkoron, mert a 
székely tele van vállalkozási szellemmel 
s szereti kipróbálni a szerencsét. De 
szive hazahuzza s keresményét otthon 
éli fel.  És egészen rendén van, hogy 
kicsapongó vágya nem lopja meg hű-
ségét bérezés földje  iránt. A Hargita és 
a keleti hegylánczolatok között a szé-
kelységnek hivatása van. Határvédói 
hivatása van, miut ezer év óta mindig. 
Ez a szerep sohasem volt könnyű, ma 
még épen nehéz. 

Nemzetiségek közé van ékelve ez 
a székely nép s azok a szerencsétlen 
faji  társadalmi küzdelmek, a melyeket 
felvenni  kénytelen, párosulva a termé-
szeti mostohaságokkal és elhagyatottsá-
gával betetőzve, kemény próbára teszik 
szívósságát és hazaszeretét. Végre is 
csak muszáj meghátrálnia. A székely 
pusztul. A közgazdasági bajok vándor-
botot adnak kezébe. Évenkint legalább 
5000 megy ki és reked meg a szomszéd 
Romániában. Talán több, taláu kétszer 
ennyi? Ezt megállapítani nem lehet, 
mert a fekete  rigó nem kér útlevelet 
a bujdosótól s a ki visszatér, azt megint 
semmiféle  hivatalos lajstromban nyilván 
nem tartják. Csak anuyit tudunk, hogy 
a székely munkásoknak és szakképzett 
iparosoknak nagy raja vonul ki évenkint 
Romániába s a visszamaradottakból él 
már ott vagy százezer ember, jobbára 
elnyomott, kicsúfolt,  kutyának való éle-
tet. Azután azt is tudjuk, hogy Három-
szék vármegyétől Konstantinápolyig szé-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Egy fénykép  miatt. 

Fehér hó boritá el a temető legfrissebb 
sirhantját. Csodálatos! Alig hányták rá az utolsó 
kapafóldet  már is fehér  szemfedő  borult reá. 

Ki hitte volna egy évvel ezelőtt, hogy az 
Ilona menyasszonyi fátyola  a temetőben, a csil-
logó hópelyhekból szövődik? 

Pedig a mult hó hullás óta csak rövid 
idó telt el s e rövid idő alatt mennyi minden 
történt!... 

• * 

Falun laktak s mégis sokan ismerték őt. 
Igaz, hogy gazdag család egyetlen leánya lenni, 
már magában is olyan mágnes, melytől a leg-
komolyabb szándékúak sem szoktak idegen-
kedni. Hát ha még a leány maga a legdeleje-
sebb mágnes, kinek büszke szépsége, hódo-
latra késztető. Fejedelmi alakja van. 

Mily daezosan tudja hátravetni szőke baj 
koronától övezett formás  fejecskéjét,  még pi-
czinyebbre összevonni a keskeny ajkakat. 8 az 
a barna szempár! Csodás tüzükben elfojtott, 
daezos láng lobogott, mely ba kitör, elégeti a 
szivet s még is megfagyasztja  legtüzeBebb dob-
banásai közepett 

Szép és kegyetlen volt 
Neki lehetett paczkázni a fiatalemberek-

kel, szabad volt szemUkbe is kigúnyolni, gyen-
geségeiket nevetni, a legszenvedélyesebb sze-
relmi vallomást egy olyan szóval lehűteni, 
mely hidegebb a 8° Czelzius fürdőnél. 

kely leányok sárbatiport pártája jelöli 
az emberkalmárok útját s Kelet érzé-
kiségének a magyar faj  becsülete ugy 
áldozik, mint a hogy az atheneiek ál-
doztak a krétai Minotaurosnuk. Ez az 
úgynevezett székelykérdés. 

Megfogták  már ezt a székelykérdést 
30 év óta sokan. Pironkodva panasz-
kodtak, rámutattak a magyarság lehe-
tetlenségére és gyalázatára. Gyűléseket 
tartottak és programútokat csináltuk. 
Alapítványokat tettek és egyleteket ala-
pítottak. De a sok felbuzdulásnak  kéz-
zel fogható  eredménye nem lett. Egyet-
len mélyen gyökerező okát a székelyek 
bajának meg nem gyógyították. A kiván-
dorlás csak fokozódott  e mai napig és 
László Oyula személyes tapasztalataként 
csak mostanábun irta meg, hogy pusztán 
Háromszék vármegyéből mint egy 279 
kiszökött leány tartózkodik jelenleg Ro-
mániában. A ki a botrányokat keresi 
annak a székelykérdés hálás tér, a ki 
a beavatkozás sikert igérő módjait ke-
resi, arra uehéz feladat  vár. Mikor az 
OMGE. kezébe vette a kivándorlás moz-
galmával oly annyira kapcsolatos szé-
kelyügyet, akkor nagy fába  vágta a 
fejszéjét. 

Tanulmányoznia kell a székely-ki-
vándorlás gazdasági hátterét, még pedig 
a legközvetlenebb megfigyelések  alap-
ján. A hol a tisztes megélhetés feltéte-
lei megvannak, onnan az emberek me-
nekülni nem szoktak. Gazdasági bajok 
indítják meg a társadalmi bajokat s bizo-
nyára igy áll az a Székelyföldön  is. A 
székelység ipara agyon van nyomva, 
piacza nincs, mezőgazdasága hátrama-
radt és egyoldalú. Ezen bajok tárgya-
lásának egész irodalma van már. Jancsó 
Benedek, Nagy Imre, Keményfy  Katinka. 
Szakács Péter, László Gyula, Berzenczey 
István és még sokan síkra szállottak 
már a székelység érdekében és tekintve 
azt, hogy e maroknyi nép érdekében 
annyi sok jóra való buzgalom lángolt 
már fel  s annyi avatott szem gyUjtütt 

Egy szép és hozzá gazdag leánynak ilyesmi 
meg van engedve. Sót annál imáilamlóbbnak 
találták a falu  és vidék gavallérjai. 

Hanem az idó repült, az egyik farsang 
a másik után búcsúzott el szép tánczosuitúl és 
tánczosnóitól. 

Ilona végig tánczolta valamennyi mu-
latságot. 

Maga után bolondította a táneztermfek 
ritka és rendes alakjait; n fiatalok  szép sze-
mének, nz öregebbek szép pénzének hódoltak. 
Csak ő marudt oly hideg, mint az ablaktáblán 
pompázó jégvirág. 

S mikor ez is elhervadt s helyében a 
sokkal szebb, sokkal illatosabb virágok nyitot-
ták ki kelyheiket, Ilonka szivének virága is 
kinyílott. 

Csery József  a fiatal  orvos volt, kinek e 
virág először nyitott. Mint segéd orvos jött a 
községbe az n gőgös Csery, ki egyáltalán ke-
vés leányosház küszöbét koptatta. Annál na-
gyobb lett a meglepetés, midőn a község no-
tabilitásai egyhangúlag konstatálták — a höl-
gyek a kávé mellett, az urak pedig a postai 
gyülekezeten, hogy Csery minden nap megteszi 
az utat Ilonáékboz s hogy mindennap egy friss 
rózsa pompázik gomblyukában. A hölgyeket 
kerülő Csery szerelmes lett abba a leányba, 
ki csak gúnyolódni tud I 

,Ugy kell neki!' — Nem, még is kár 
értei — „Az a bolondos leány csak ennek is 
elcsavarja a fejét,  de az nem tud senkit sze-
retni !* 

Pedig ez egyszer nem volt igazuk a jó-
akaróknak. A milyen fagyos  volt eddig Ilona 

szive, most oly melegen dobbant meg, ha hal-
lotta a kapu nyikorgását a kutya inorgásával 
összevegyülni s az ismerős lépéseknek gyors 
közelgését. S még is nz az arcz visszatuilta 
iizni a tolakodó pírt, nyugalmat tudott erősza-
kolni a reszkető testre. S mit a szó nem mon-
dott el, elbeszélte az áruló: a szem, elbeszélte 
a virág, a ini Ilonka kebeléről a gomblyukba 
került. 

Mennyi szerelmet, mennyi vágyat vitt ma-
gával s mennyi szerelmet, mennyi vágyat ta-
lált a hideg kabát alatt, abban a dobogó kis 
jószágban! 

A szivek kölcsönös hangos dobbanása, 
elűzte a léha fecsegő  gavallérok seregét. Csery 
maga maratl a téren, hol egykor annyian vias-
kodtak a szép leány egyetlen pillantásáért s 
no meg a viaskodás nélkül előkerült jóborért. 

A jegyzóné azt beszélte, hogy Csery meg-
kérte a leány kezét, a postamesterné, hogy a 
stafirungot  is megrendelték Budapesten, tiszta 
hímzés meg pointlace csipke. Az újságok élő-
fára  pedig a bejáróué, szentül állította a jövő 
vasárnapi kihirdetést. 

Mindenki várta azt a jövő vasárnapot, 
mindenki készült a templomba, hogy saját fü-
lével hallja, a ritka újságot. A jegyzóné titok-
ban ki is nézette az anyakönyvből Ilonka évei-
nek számát, ha netalán kevesebbet találnának 
kihirdetni, ott a templomba rögtöu megsúgja 
a postamesteriének az igazi számot. Pedig 
nem kelle vasárnapig várni. Szombati szép 
délután volt. A kis kert virágai összedugták 
kelyheiket a perzselő hévtől s egymásra hajtva 
fejecskéjüket  susogtak virágnyelven olyan dol-

gokról, mit élő ember nem ért s a mi neki 
csak a jövendőben lesz feltárva. 

A nagy almafa  is összébbre csukta gályáit 
a kicsiny asztal és pad fölött,  hogy jobb ár-
nyékot nyújtson az alatta ülőnek: Ilonkának 
és Cserynek. 

,Hallja Ilus, most kondul meg a harang, 
három óra! Egy fél  óra múlva indulnom kell!* 
Folytatá Csery a komoly beszédet 

„ Ilonka, még most sem akarja megtenni 
kérésemet?" „Még ennyit sem érdemiek meg, 
ennyi emléket sem mer reám bizni ? Igaz, hogy 
drága arczának minden vonása ugy fog  szi-
vembe vésődni, mint a soha nem porladó már-
ványon az aranybetü, mégis adja ide ezt a 
fényképet,  hadd legyen, a mit virág helyett 
szivem fölött  hordjak, a mire csak a tekintet 
is elég, hogy ne csüggedjek, hogy letegyem 
utolsó vizsgámat. 

Ott feküdt  előtte az a fénykép,  miért ugy 
könyörgött most a búcsúzáskor, mihez ugy ra-
gaszkodott, mint a hazájából száműzött annak 
utolsó göröngyéhez. 

.Egy félév  múlva vissza hozom Ilonka 
s mint kész ember ugy Bzámolok be velel 
Legalább ennyivel könnyítse meg az elválást!* 

A harang kongása megszűnt, a nyárihőség 
nyomasztó csendje, aDnál nehezebbnek tUnt fel 
a csendessé vált légben. 

Az Ilus lehajtott feje,  lassan emelkedett 
föl,  arczán egy nagy piros folt  jelenté a lé-
lekben lefolyt  harezot. Az arezon e jel soha-
sem jelent jót. Lassan, mint a most elhaló 
harangszó csendült meg hangja. „Nem Józsii 
ezt ne kívánja tóleml" „Hagyja e szerencsét-



Márczius 6. 
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A rntén akoxió kiterjesztése. Pá-
ria Frigyes csíkszeredai királyt ügyészt a Tóid 
raivelési miniszter a rutén akczió vezetésével 
megbízott hegyvidéki kirendeltség keretébe a 
miniszteri biztos helyettesévé, helyi megbízot-
takká pedig Miskolczy Jánost, továbbá Rochlitz 
Nándor és Fischer fücrdészeket  nevezte ki. 
Ezek a kinevezések a rutén akcziénak Ung- és 
Máramaros vármegyénkre való kiterjesztésével 
állanak kapcsolatban. Páris Frigyes, ki Kgan 
helyetteseként fog  mUködni, egyike azoknak, 
a kik néplink egyeB rétegeinek hanyatlását 
látva, évek óta nem szűnő irodalmi s gyakor-
lati tevékenységet fejtenek  ki » bajok orvos-
lása körül. Mint királyi ügyész közvetetlon 
tapasztalások nyomán irt egy feltűnést  keltett 
müvet a németországi szövetkezetekről és leg-
közelebb is egy nagyobb tanulmánya fog  meg-
jelenni, melyben a szükségesnek mutatkozó 
társadalmi reformokot  fejtegeti  s a mutatkozó 
bajok orvoslását a méltányos és igazságos 
gazdasági politikától várja. Jelenthetjük egy-
szersmind, hogy a kirendeltség székhelyűül 
Munkács van kijelölve. 

Hazánk és a Külföld. 
(Krónika a mult hétről.) 

Egyik nevezetes fseménye  a moll hétnek 
bogy az Oraztgos Magyar Gazdasági Egyesület 
kivándorlási ízskosztálys programmjába vette az 
ügynevezett székely kivándorlás Ugy kitis/lá 
üását is, melynek első és foczélja  az. hogy ezen 
ügyet teljes világításba helyezz* és a meiii.viie 
azt a szükség és körülmények megkívánták 
egyben megtalálja az eszközöket a melyekkel ezen 
az állapoton segíteni li-het. 

Asouban az egyesület nem ruhán ajtóstól 
a falnak,  hanem első sorban adatukat kíván 
Összegyűjteni arra nézve, liogy van-e s/.ékely 
kivándorlás vagy az csak falra  festett  ftnlfyţ,  e 
czélhól a bizottságba, olyan férfiakat  választott 
be, a kik az ügygyei már alaposan foglalkoztak. 
Innen vármegyénkhői Nagy Imrét a helybeli 
gazdasági iskola érdemes igazgatóját, kinek mint 
közgazdasági előadónak jelentései és rz ügyről 
írott újság czikkei már eJdig is becses adatokat 
szolgáltattak arra nézve, hogy a székely kiván-
dorlás kérdése a maga lubtjdonképpi mivoltára 
redukáltassék. Beválasztották továbbá Paris 
Frigyest a székely viszonyok alapos ismenVi 

Mi • kérdéssel szemben ez idő szerint vá-
rakozó álláspontot foglalunk  el, egyelőre azon-
ban lapunk más he.yén közöljük a „Köztelek 
bői az OMGE. felfogása  szerint íratott c/.íkket. 
már csak azért is, hogy tért nyithassunk mnd 
azoknak, a kik az agynevezett „Székely kiván-
dorlás" iránt érdeklödnek, hogy Őszintén és lep-
lezetlenül elmondhassák véleményüket. 

Nagy port ver fel  az összeférhetlen«égi 
törvényjavaslat, melynek tárgyalásai alkalmával 
meleg napjai lesznek a mélyen tisztelt képviselő 
ónknak. Az nj törvényjavaslat lényegesen nem 
tér el az eddigi törvénytől, mindazon által ua-
gyon szükséges lesz a törvényben világosan ki 
tenni, bogy a képviselői  mandatam  szűnjék 
meg adás-verés tárgya  lenni ugy a köz-
pontban, mint a perifériákon. 

Marosvásárhelyről írják nekünk: Lizár 
Miklós gróf  a királyi ügyészség nevében feb-
ruár a3-án benyújtotta KOIIő Ignácz vizsgáló-
bíróhoz az eddigi, több mint kétszáz jegyzőköny-
vet magában foglaló  vizsgálat alapján részletes 
és terjedelmes indítványát, a melyben Uemádi 
György dr. rendőrkapitány és Csíki J. Károly 
választási elnOk ellen a btk. 472. §. első sza-
kaszába ütköző hivatali hatalommal való vissza-
élés büntette, a btk. 290. § ába ütköző négy-
rendbeli emberölés vétsége és gondatlanságból 
okozott tíz rendbeli súlyos testi sértés vétsége 

len fényképet,  hogy dobjam egyszer inár a 
lángok közé, hisz annyi bajom volt vele. Miu-
den fiatal  ember a ki házunkat átlépte s kik-
nek oly unalmassá vált üres bókjaik, mind c 
fényképet  akarta hol elvinni, hol meg szép sze-
rével ellopni. Sokat bosszankodtam e kép miatt 
8 azért is soha senkinek nem fogom  ezt 
odaadni!" 

,Ha Igazán szeret, nem kell e hitvány 
fénykép,  hogy eszébe jussak, a nélkül is vissza 
log térni. Ha pedig nem csak maga is ugy 
akar tenni, mint a többi, kik „lomtárukat" 
óhajtják gyarapítani az ilyesmivel, akkor annál 
fölöslegesebb  lesz, hogy odaadjam!" Meggon-
dolatlanul s képzeletben hiúságában megsértve 
dobta oda e Bzavakat. 

„UgyV... Köszönöm Bzépen!... Hízelgő 
reám nézve e feltevés  I... Mint a többi „léhűtő" 
és .lomgyUjtó" megyek én is. A vonat indul. 
Isten vele!'.... Akadozó, elcsukló hangon be-
szélt a fiatal  ember, kit ugy megtudott sérteni 
e pár szó B ki már nem láttn, hogy a földre 
került rónát is eltapossa, az Ilonka rózsáját s 
kinek szemében csak a kertajtó kilincse csil-
lámlott, a napsugarak fürödve,  azt meglátta, 
megtalálta... 

Ilonka nem rogyott le, nem ájult el. Csak 
az arczán gyuladt ki még egy piros folt  s csak 
egy kissé hidegnek találta a forró  nyári napot. 

Parancsolt szemének, hogy még egyszer 
megnézze azt a gyűlölt fényképet,  parancsolt 
a kéznek, hogy ne reszkessen mikor azt apró 
darabokra széttépi s elszórja az almafa  alatt, 
mint boldogsága utolsó foszlángait. 

A jegyzóné asszony várhatta a kihirdetést! 
(Vége kflv.) 

miatt vádat lett s a nevezettek ellen a viza 
gálát azonnal való elrendelését kérte. Küllő Ig-
nácz még aznap négy emberölés vétsége éa gon-
datlanságból okozott tiz súlyos testi sértés miatt, 
Lázár Miklós gróf  közvádló indítványa alapi-in 
a vizsgálatot elrendelte. A vizsgálat, elrendelesét 
csak a hivatalos hatalommal való visszaélés 
oUiit-tte ügyében mellőzte. Lázár Miklós gróf 
ezt sérelmesnek talalván, a vádtanácshoz fölleli 
bezeit, hogy a bivHtalos hatalommal való vissza 
élés büntet* miatt is rendeli essék el a vizsgálat 
A vádtanács a legközelebbi napúiban határoz 

A tisztelt osztrák képviselők újra vere-
kedlek, ez ugyau nem valami dicséretes dolog, 
de ismét egy olyan stádium, a melyből a/t h in t 
következtél ni, liogy a jelenlegi rendszer Mje-m 
ta:thatatlan és ha a szomszédot állani lovahbi 
tenuiaradását veszélyeztető nem akarják a/, 
immár elvisHIieilenné vált állapotukon valamely 
utón és módon okvetetlenül segíteni kell. 

Az osztrák képviselőházban indítván} l ier 
jesztetiek elő az iránt, hogy a mig a képviselő 
ház nem végez való'au közgazdasági munkai a 
képviselők napidíj illetményei hesziuitelendök. 

Ez igazán liem ártana a tiszteli képviselő, 
akarom mondani verekedő uraknak. 

Dr. Körber miniszter elnök minden áron 
arra töreks/. k, hogy a csehekkel valamelyes 
egyezségre tudjon jőni, ha ez sikerülne, akkor 
reményiem lehetne, liogy a parlament legalább 
a legsürgősebb teenlök lebolmijiiásava vissza 
nyei né munka képességéi. 

A spanyolországi zavaigások u^y látszik 
teljesen lecsendesedtek, hgaláhb ilyenekről semmi 
bírt nem a't a távíró. 

Az Albán forrongás  is alábo hagyott, Tö-
rökország azonban csapat összevonásukkal log-
lalko/.ik és különösen a bolgár Intáion csapa-
tokat akar elhelyezni. 

A hősiesen küzdő burokról folytonosan  el 
lentétes birek éike/nek. 

Loudoni táviratok azt jeleutik, liogy Bolha 
ur táburnuk ligyverszünetröl, mások szerot 

kapilulác/.ió:ól láigyal Kitdiener tábornokkal. 
De YVett bur tábornokiul azt újságolják, 

y Herczog és Biand kouiundóival vaió e g y e . 
-iil'-se utáu gyözeliusen áttörte az angolok vo-
nalát s most már megint északi Kok ühlön van 
és át akar menni Oránzsba. 

De Wett és Herczog egy más távirat sze-
rint előnyomulnak Koleszbnrg felé  és igeu sok 
lovat visznek magukkal. 

Kínában kél fő  inandai int. nevezetesen: 
Csisziu és Hs/uccnjn minisztereket, a boxszerek 
pártfogóit  mull hó 26-án Pekingben kivege/ték. 

A kivégzésről a következőket Írják : Ugyan-
azon a h"lyen, a hol tavaly Csikszin és H«zu-
csenjn innia/terek az idegenbarát kinai hivatal-
nokok kivégzését végignézték, ma délután ne-
gyedfél  órakor ezeknek a niiiiiszteivkn-k a feje 
hullott le a hóhér bárdjától. Az összes csapat-
koutingensekböl való számos liszl, sok kinai 
főhivatalnok  és óriás képtömeg állotta körül a 
kivégzés színhelyét. Waldr-rsee gróf  főparancs-
nok képviselőjeként Lauensleiu őrnagy jelent 
meg. A kinai kormány a mostani igazságügy-
minisztert küld'e el, liogy jelen legyen a ki vég 
/.ésnél. Japáni csápátok kisérték a két elitéit el 
» kivégzés helyére, a hol még egyszer felolvas-
ták nekik a halálos ítéletet. A vesztőhelyen 
egymástól hisz lépés távolságban ket kis emel-
vény volt, a melyek miudrgyikéuél a hóhér pri-
békjei álloitak. Legelsőkben Csitiszinl vezették 
elő; az öreg ember alig tudott menni; öl pri-
bék támogatta. Az elitélt állami diszruli it viseli 
a szimpatikus hatást lelt ősz szakállával és in-
telligens aic/.vonásaival; eg 'szeli ni"g volt törve. 
Az emelvényhez érve, azonnal letérdepeli és 
a'ig egy két másod p-ii c/.cz- I Utóbb lehullott a 
feje  a h diér bárdjától. E/ut.iii eh'ive/.,iiék H-"zu-
csengjui ; ez is már félig  meg volt balva, mikor 
a vesztőhelyre került, s a/.t a lntasl keltei te, 
mintha sok óp uinot evett, volna, n melyet bizo-
nyosan titokban juttatlak börtönébe. A katona 
ság a kivégzés utáu elvonult és a tömeg el-
árasztotta a kivégzés helyét. A hóhérek a le-
hullott Heket testükhöz illesztették és a készen 
levő koporsókba tették, a melyeket a kivégzet-
tek rokonai elszállítottak. A kilégzés mély hatást 
tett a mandarinokra és a népre. 

I ELTES ELEK. I 
1839-1901. | 

Ismét egy igen érdemes és derék ember-
nek, Éltes Elek nyugalmazott kir. tanfelügye-
lőnek kihűlt földi  részeit helyezték mult hó 
28-án örök nyugalomra a csíkszeredai közte-
metőben. 

Majdnem egy- félszázadig,  mint gimnáziumi 
tanár, gazdasági iskolai igazgató, később mint 
kir. tanfelügyelő  szolgálta e vármegye és ez 
ország érdekeit a legnagyobb odaadással bnz-
gósággal és legjobb tehetsége szerint. 

Negyven esztendő közszolgálatban eltöltve 
a gyarló emberi élethez viszonyítva igen hosszú 
idő, de még hosszabbnak tűnik fel,  ha ezt a 
közszolgálatot a szép, magasztos, dc épen nem 
tövis nélküli tanügyi pályán kell eltölteni. 

Éltes Elek életének, erejének és tehet-
ségeinek java részét ezen pályának szentelte, 
itt szerezte meg magának azon közszeretetet 
és köztiszteletet, mely temetése alkalmával is 
oly impozánson megnyilatkozott. 

Abban az időben, midőn a tanár képzés-
ről még alig lehetett szó, midőn a maturált 
középiskolai növendék az iskola porától még 
belepett kabáttal egyenesen a tanári katedrába 
ült, ó is mint 8 gimnáziumot végzett ifjú  ki-
neveztetett előbb a gyulafehérvári,  később a 
csik-somlyói róni. katli. gimnáziumhoz és ifjú 
lelkének egész hevével ós tüzével fogott  hozzá 
hivatása teljesítéséhez és mind azt a mire szük-
sége volt hogy szép állását betölthesse, vas-
akarattal, törhetetlen .szorgalommal igyekezett 
megszerezni. Ks ez annyira sikerült neki, hogy 
már nz első évben megnyerte nem csuk tanit-
vanyainak szeretelét, leniem felettes  hatósá-
gainak őszinte elismerését is. 

Pedig azon időben roppant nehéz voltatanári 
állás. Neki is mint sok másnak polihisztornak 
kellett lennie és talán a mennyiségtani tárgya 
k:it kivéve, tanított is minden tantárgyat, liuma 
niorákiit ugy miir reáliákat. A latin nyelvet 
kitűnően beszélte, a latin Írókat igazán klusz 
szikus nyelvezettel tolmácsolta, de azért mégis 
legkeilvenezebb tárgya volt a természetrajz s 
ennek köréből különösen nz állat és növénytan, 
melyeknek tanításában egyike volt a legkitű-
nőbb tanároknak. 

Művészi hajlam ii is voltak, s anélkül, 
hogy hivatalos kütolr.-s.'gein csorbát ejtett volna 
üres idejében foglalkozott  a rajzolással és fes-
tészettel, még pedig egy diletiánsénál jóval 
nagyobb sikerrel. 

18öt>. Ií-íöT-ben végzett két évi tanárko-
dás után, a nagyszebeni jogakadémián két évi 
jogi tanfolyamot  hallgatott és ennek végzésé-
vel ismét vissatért kedvencz foglalkozásához 
a tanárkodáshoz és 11 éven keresztül elismert 
tudással, :i legnagyobb szorgalommal teljesí-
tette ez állással járó szép kötelességeket. 

1870-bi'ii indult meg :i mozgalom a gaz-
dasági felsőnépiskolák  felállítása  iránt. 

A (iyergyó Alfalulian  felállítandó  gazda-
sági felsőnépiskola  vezetésére magasabb hely-
ről ó lévén kiszemelve, hogy egy ilyen iskola 
szervezéséhez és vezetéséhez szükséges isme 
reteket megszerezhesse az 1871—72. tanévet 
a ilebreczeni gazdasági akadémián töltötte és 
1873-ban kineveztetett nz alfalvi  iskola igaz 
gatójává. 

Ezen állásban négy évet töltött és nein 
csak az iskola szervezése és vezetése körül 
szerzett érdemeket, hanem társadalmi téren is 
tevékeny és eredményes munkásságát fejtett  ki. 
Műkedvelő társulatot, dalegyesületet, önképző 
kört szervezett, a szerény falu  képe az ó ered 
méiiye- működése folytán  egészen megváltozott, 
a társas e<et szokatlan élénkké vált, felpezsdült. 
A közművelődés nem csak a vezetése alatt álló 
iskolákban, hanem társadalmi uton is nagyobb 
meg nagyobb tért hódított. Ugy hogy midőn 
érdemeinek elismeréséül a tanfelügyelői  díszes 
állásra neveztetett ki, az egész község ifja, 
öregje, kicsinye és nagyja a legmélyebb saj-
nálattal vette tudomásul a mindenki által tisz-
telt és szeretett vezérfértiu  távozását. 

A tanfelügyelői  állás akkor egészen uj 
volt, egy ilyen állásnak betöltése egészen kor-
rekt, tapintatos, sok ismerettel, társadalmi ru-
tinnal bíró embert kívánt. 

A szervezendő községi iskolák iránt nem 
csak itt e vármegyében, hanem országszerte 
nagy volt az idegenkedés, a felekezeti  lélté-
tékenység mindenütt előtérbe lépett, ugyancsak 
kesztyűs kézzel kellett hozzá,nyúlni egyik vagy 
másik ügy lebolonyitásálioz. Ö az exponált hely-
zetben mindenkor feltalálta  magát és a legké-
nyesebb kérdéseket is közmegelégedésre oldotta 
meg s ezzel kiérdemelte minden oldalról a tisz-
teletet és elismerést. 

1877-től 1891-ig tnnfelügyelósködése  alatt 
az iskoláknak meleg keblű barátja, a hatás 
körébe rendelt tanítóknak valódi édes atyja 
volt és kötelességéi ugy igyekezett teljesíteni, 
hogy a közérdekek minden irányban megóvas-
sanak s emellett a tanítóknak, a nemzet nap-
számosainak érdekei se szenvedjenek csorbát. 

Az említett 17 év alatt e vármegye kul-
túrájának emelésében akkora érdemeket szer-
zett, melyekkel nevét kitörülhetlenül bevéste 
e vármegye történetének érez tábláiba s midőn 
1894-ben a jól kiérdemelt nyngdijba lépett, e 
vármegye közönségének háláját elismerését és 
őszinte tiszteletét vitte magával tevékenysé-
gének jutalmául. 

íme egy hosszú, tevékeny munkás életnek 
vázlatos képe, mely nzoiiban tanúságot tesz 
arról, hogy a kötelességét híven, pontosan tel-
jesítő ember emlékezete örökre meg van örö-
kítve a jók szivébeu. 

Csiktusnádon egy egyszerű székely házban 
1833-ban született, de olyan családból szárma-
zott, mely nz erdélyi egyház megyének egy 
jeles főpapot,  az igazságszolgáltatásnak egy 
kitűnő birát és e haza tanügyének az ó sze-
mélyében egy lelkes, munkás és eredménynyel 
dolgozó bajnokot adott. 

Most midőn körünkből ki ragadta a halál, 
őszinte részvéttel, igaz fájdalommal  állottuk 
körül airját 8 midőn már a kiszenvedett földi 
részeket az édes anya föld  eltakarta, a sir 
fölött  ott lebeg a volt tanítványok és hiv mun-
katársainak: a tanítóknak hálája és szeretete 
és emlékezetét híven megőrzi a vármegyé kö-
zönségének kegyelete. 

Pihenjen csendesen 111 

A osikszeredai ipartestület közgyűlése. 
A csíkszeredai ipartestület rendes közgyű-

lését, melyet február  h^ 24 én a tagok caekóly 
száma iniatt megtartani nem lehetett, folyó  hó 
3-án tartolták ineg nagy érdeklődés mellett, 
a minek különösen az volt az oka. hogy a régi tart-
hatatlan állapotok megszüntetése végett egészen 
uj tisztikart jelóitok, a mi azonban a régi rend-
szer híveinek nem tetszett a mindenféle  módon 
zavart akartak csinálni, hogy a zavsrosb.tu halász-
hassanak. Ex azonban nem sikerült nekik, inert 
a komoly és higgadt többséget nem tiidták megté-
veszteni, azok megóvták a gyűlés méltóságát ugy 
ho&y ast minden nagyobb zavar nélkül folyhatott  le. 

Ebben egyébiránt része van a kirendelt ip ir-
hatrsági biztosnak Bulini Lojos városi jegyzőnek 
kinek ügyes és tapintatos vezeiése nagyban elő-
segítette, hogy a rend és csend mindvégig fenn-
lartassék. 

A gyűlés megnyitása után Gál József  fel-
olvasta u csinosan összeállított titkári jelentést, 
in. ly híven telliiulelle a inult évi sajnos állapo-
tokat, valamint azon törekvést is. hogy a tisztikar 
azon tatjai, kik állásukról nem mondottak le, 
mindenként akartak a sajnos állapotokon segíteni. 

A titkári jelentést tudomásul vették és Oál 
Józsefnek  annak megszerkesztéséért jegyzőkönyvi 
elismerést és köszönetet szavaztak. 

Kzutún a számvizsgáló bizottság jelentése 
következeit, melynél aztán iuazán kitört a vihar, 
miután u megbízott számvizsgálók olyan dolgokat 
terjesztettek eló, mely ek oda egyáltalán nem tar-
tóztuk, s a mellett homlokegyenest ellenkezésbe 
állnunk azokkal, a melyeket a titkári jelentés 
örvendetes eseményeknek tüntetett fel, 

A számvizsgáló bizottság jelenlétét nem vet-
lek tudomásul, li.inem a helyett egy G tucu felül* 
vizsgáló bizottságot neveztek ki a számadások 
loliiUizfigálásáni  s ezt a bizottságot megbízták 
azzal is, hosy a testület vagyonát az nj tisztvi-
selőknek adja át. 

Végül a választásokat ejtették meg a kö-
vetkező eredményuycl: 

Elnök : Lux Sándor, elóljárósági rendes ta-
gok: írj. Itancz Ignácz. Dávid Péter, Darvas Béla, 
Orbán Uáspár. Hajnód Jáuos, Jakab (iyörgy, Dóozy 
János, Uartlia József,  Harcsai Dénes, Filó Károly, 
Jakab József,  Szabó Lajos. Póttagok: Ruszuly 
András, Hchvig (i. Júuos. Számvevők: Várady 
Károly, Kövér Oyörcy és Adler JózBef. 

Must már a tisztikar olyan cmhcrckb >1 vau 
összeállítva, kik valószínűleg tülkükön fogják  hor 
doziii a testület ügyeit s igy remélleiii lehet, liogy 
a rend és c^cnd helyre fog  álluni, megszűnik a 
viszály és a testületi ügyek rendes kerék vágásba 
keriiluek. 

Mint kuriózumot megemlítjük, hogy egy os-
toba férczeluiétiy  kortes vors képen forgott  köz-
kézeu, mely azonban annyi ügyetlenséget tartal-
mazott, liogy a vele való foglalkozást  uem ér-
demli meg. Szégyelje magát, a ki irta! 

K Ü L Ö N F É L E K . 
— Esküvök. Baktsi (íáspár helybeli kir. 

közjegyző leánya. Erzsike február  28-án házas-
ságra lépett lovag Knuusel—Herdliczka Aladár 
cs. és kir. huszár főhadnagygyal.  Ugy az egy-
házi, mint a polgári esketés a menyasszony 
szülői házánál ment végbe. A polgári esketést 
Keczc Antal alispán, nz egyházit pedig Bitay 
Béla ev. ref.  lelkész végezte. Tanuk voltak 
.Szacsvay Imre járásbiró és Dr. Cáiszér Miklós 
orvos. Az egybekelés nagyon szűk családi kör-
ben történt, mert a fennebbiekeii  kívül más 
jelen nem is volt. Az uj pár még az nap a dél-
után 1 órai vonattal elutazott a férj  állomás-
helyére Uzentpéterrc. Az örökös boldogságnak 
legyenek osztályos részesei. 

— Csik-szeutkirályi Balogh Imre Balogh 
Kerencz ny. bonvéd alezredes fia,  hadnagy a 
cs. és kir. 25. gyalogezredben, f.  hó 6-án tartja 
esküvőjét Bécsben, Massing György osztrák 
államvnsuti főellenőr  leányával Lujzával. Gra-
tulálunk nz uj párnak. 

— Előléptetés . Csikszentiinrei Sándor 
László lindnpesti államrenddrségi segéd fogalmazó 
közelebbről fogalmazóvá  lépteltetett elő. 

— Lemondás. A közelebbről vármegyei 
közi*azga!ási gyakornokká kinevezett a az alcsiki 
szolgabírósághoz beosztva volt Bartha Balázs vég-
zett jogász pénzügyi rogalmuzó gyakornokká tör-
tént kinevezése folytán  előbbi állásáról lemondott. 

— Áthelyezés. A csíkszeredai kir. adó-
hivaluliiál az adó tisztek létszáma egygyel sza-
poriitatván, illetve 4-rdl b-re emeltelvéu föl  a 
pénzügyminiszter azon uj állásra osikvárdotfalvl 
Tóth Vilmos szentesi addtisztet helyezte át. 

— Kinevezés . A Qyörffy  Sándor nyug-
díjba vonulásával megüresedett megyei levéltár-
noki állásra vármegyénk főispánja  osekefalvi  Mik-
lós Sándor törvényes minősítésével biró eddigi 
segéd levéltárnokot végleges minőségben kinevezte. 

— Bankett. A gyergyó-tölgyeai szabad-
elvüpárt tagjai 1901. február  hó 23-án este a 
Mátyás király vendéglőben a kerület képvise-
lője Lázár Menyhért tiszteletére azon alkalom-
ból, hogy az ország házbau a székely vasút 
kiépítése és a székely érdekek irányelvei érde-
kében kifejtett  nagyobb szabású beszéde kö-
rünkben igen jó hatást tett, felhasználva  alkami 
ittlétét, igen jól sikerült bankettet rendezték. 
A melyen daczára a rögtönzésnek, 44-en vet-
tek részt s a legjobb kedily hangulatban to-
asztok és vig dalok mellett, éjfélutáni  Soráig 
ürítgettük a poharat. Egy jelenvolt. 
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o b o r Z r l a j l M i k l ó s n a k . 
Szigetvár községe elhatározta, hogy • nagy 
nemaeti hősnek Zrínyi Miklósnak szobrot emel 
Szigetváron, ott azon a kálvárián, hol drága 
vére elhallott a hazáért, a szabad Magyaror-
szágért. Somogymegye közönsége is a maga-
ré8iéról az eaame megvalósítását elősegíteni 
törekedvén, Róna József  szobrászaiul érintke-
zésbe lépett az 0 Felsége költségén Bndapes-
ten felállítandó  szobor másodlatának átengedése 
illetve elkészítése iránt, mire amUvész 20000 
koronáéit késznek is nyilatkozott Miuthogy 
pedig Szigetvár községe a maga erején olyan 
nagy áldozat meghozatalára képtelen, Somogy-
megye alispánja az ország összes törvényható-
ságaihoz lelkes felhívást  intézett adományok 
gyűjtése iránt, rámutatván arra, hogy a nem-
zetek, kik nagy fiaiknak  szobrot emelnek, nem-
csak a kegyeletnek áldoznak, hanem megtisz-
telik önmagukat vele. Az emlék a saját dicső-
ségünket hirdeti és csirája a jövendő erények-
nek, mert nem halálán az érdemekért Leo-
nidásnak szobrot emelt hazája és nem volt 
előde, de követói akadtak. 

— Gyümölcsös sé t i tanfolyamok.  A 
földmivelési  miniszter a folyó  évben két gytt-
mölcsészeti tanfolyamra  hirdetett pályázatot 
Az első tartatik Keszthelyen, Kolozsmonostoron 
és Kis Szebenben, még pedig a Kolozsmonos-
tori, mely hozzánk közelebb esik aprilie 16-tól 
24-ig. Czélja ezen tanfolyamuak,  hogy a fiata-
labb és a fatenyésztés  iránt érdeklődő faiskola-
kezelő tanítók agy a kezelés, mint a gyümölcs-
tenyésztésben elméletileg és gyakorlatilag szak-
szerű kiképzést nyeljenek. A tanfolyamokra 
20 tanító fog  az államköltségén felvétetni,  kik 
egyenkint 30 korona utiátalányban és nnpi 3 
korona ellátási dijban fognak  részesittetni. A 
felvételre  azok részesülnek előnyben, kiknek 
járásából még egy tanító sem volt tanfolyamon. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott s életkoruk, 
nyelvismeretük és afaiskolában  töltött eddigi 
működésüket, valamint a kezelésükre bizott 
faiskolának  térfogatát  is feltüntető  s iskolaba-
tóságilag megerősített bizonyi'.váuynyal felsze-
relt kérvények e hó 10-ig a nevezett minisz-
terhez bllldendök be. A másik tanfolyam  Buda-
pesten tartatik április 18-tól 25-ig, fatenyésztés 
iránt érdeklődő kertészek részére, a melyre 
12 kertész fog  államköltségén felvétetni  32 
korona utiátalány és 6 korona napi ellátási 
díjjal. Folyamodhatási határidő márczius 20. 

— H a m i s 1 forintosok.  Mintegy két 
év óla ai oraságban ontrák veretű  hamis ezüst 
egy forintosok  kerültek forgalomba  a nélkül, hogy 
• hamisítványok készítői kipnbátolhaiék lettek 
volna. A hamisítványok meglehetősen sikerültek 
nek mondhatók a mennyiben szabályosan benyo 
mott széllrmttal is bírnak: azonban a hamlsiivá-
még ÍB ebból a széliratból ísmerhetiik fel  első 
sorban, mivel a széliratot képviselő „Viribns 
onids" jelmondat „unitis* szavában az „3" betű 
meg van fordítva,  másfelől  a pénzek csengése 
csak valamivel jobb, illetve Aléukebb. mint a 
tiszta énfém,  vagy olomfétn  csengése, s az anyag 
lágy, késsel vagy ollóval vágható, mind a mellett 
azonban merev éa hajlithatlan, végre színük sötét 
szürke, mely igen köiel esik az olomfém  sötét 
kékes szürke uinnébei. 

— Gyászrovat . Potnczky János volt ke-
reskedő a napokban elhalálozott. TVmetése f. 
bó 5-én történt nagy részvét mellett. 

— Főtargya lások a törvényszéknél . 
1001. évi márczius hó 8-án. 153—1901. bfsz. 
Balázs István vájós és 2 tárea lopás bűntet-
tükért. 172—901. bfsz.  Sándor Vilmos csalárd 
bukkásért 175—1901. bfsz.  László Béla gon-
datlanságból okozott súlyos testisértésért. 

- FelOlfisetéa.  A Csik-Szépvizen ren-
dezett oltár-egyleti estélyen Kain Adolfné  úrnő 
szintén 1 koronát fizetett  felül. 

— Oóbóságok czim alatt szándékom a 
Székelylóldön élő adomákat, rímeket, jó izU 
mondásokat összegyűjteni. E végből szíves tisz-
telettel kérem azokai, kik ilyeneknek birtoká-
ban vannak, hogy hozzám Segesváira bekül-
deni kegyeskedjenek. Tisztelettel C-jlakLqjoa. 

A „Zenéld Magyarságzoi ora és hegedű 
zenemOfolyóirat  mánuias )-éa u-'k íb ete igen ér-
dekes tartalommal jelent iri A n ' ídeuOtt kedvelt 
zeneműiolyóirat e a '-na t- . 'ira .a a kflvetkeiö 
darabokat' L Bodó Borbély S« ("or . El*-tani már 
a Menyemet" a magyar Jalát. II. Fa kas Lajos „A 
vén cJeény" melód?iiáiit, a ír ry- • ^abadsagharca 
idejéből. 111. Stark Henrik „Ha Igyekszem majd menni 
fog"  kupiéját. Minden B*''ma hasoe'ó gazdag tarta-
lömmel jelenik meg a „Zenéifi  Magyarországának. 
Évenkint 24 lî'-et,  minden IBset 10—10 oldal hang-
jegy tartalommal a legjobban megválasztott kiváló 
sikerű újdonságokból összeállítva, 2 » oldal tartalo-
mért lü korona, félévre  12 fflaet  120 oldal tartalomért 
ti korona' évnegyedenklnt 6 füzetért  6 korona az ára. 
Előfizethetni  az 1901. évi VIII. évfolyamra  a „Zen-
éld Magyarország (Klökner Ede) zenemű kiadóhiva-
talában, Budapest, VI, Csengery-utcza 62/t bowian 
megismerésre mutatvány füzetet  60 fillér  beküldése 
ellenében küldenek. 

— „Talpra Magyar' adm alatt mig e héten 
haevia el a sa..ót egy i.,» i jeles &avalók0nyv, a 
melyet a Ssegidl Napló nyomdájaad kL A tanítók-
nak, akik lako'a'kbaa má czics 15-lki, avagy október 
6-IU Pnnepélyeket rendé..ek nea>k0lönbea aa c^ /e-
sdletek, a me'ye* a nem e i Cirepe' ei, valanj A 
Koauuth, Petőfi  éa a honvédhősök entékoapje t -
vetatak me'1 irtásival Ölték ne<ţ, gondot o.ozo.t a 
magyar U*Ü»?eibe?,  everzgy  h»lma»J»eMt;l k j r s -
űmaa alb'mas költemények k«re*ése. Olvkor egy 
c i w ö könyvet kelJet» dnga pé- :en vM*»'-:l faaá 

Ezen a monUa kOanviteol ohajto-t a Sze-
gedi napló Uadó/s éealentlcz'm 
Zetl ünnepekre afkalmM  költemények gyOjUrnényét 
adu kt, a me'y m»cáb-i toralja amagyar kO té^et 
remekelt. A könyvre*i a 8 korona bémeatveikOldvj, 
ha a pénzt el Are bek > d«k a Sacgedl Haplé nyomdájának. 

Színház. 
Igaián megérdemli Szabadhegyi társulata azt 

a* érdeklődést és támogatást, melyben a helybeli és 
a közelvidék közönsége részesíti. A mult hét műsora 
A tartalékos félj  crtmO eredeti bohózattal kezdődött. 
Ez a darab, melyet Bákosl Viktor és Guthy Soma 
komponált, nálunk njdonság számba ment. A darab 
maga elmés, ötletes, de nincs mélyebb tartalma. A 
szereplők jó kedvvel játszottak s a Közönség kitűnően 
mulatott. Liptai Hólyag Tóni szerepében aratott sok 
tapsot. Liptalról általában nagy elismeréssel kell 
nyilatkoznunk, ki a társulatnak oszlopa és közvetlen, 
keresetlen játékával a közönség kedvencze lett Sik-
kes Oszkárt matatott be Győri Matild, kinek jó estéje 
volt. Berzsenyi mint .va eleven j.'.tékável, Szabad-
hegyi Qgyea alakításával, nagybau emeltek az előadás 
szinvonalat. Sziklai maszkjával éaLlpta'*ié élénk játé-
kával és nyelveskedésével keltettek sokszor derült-
séget. 

Szerdán kiváló műéivé etben volt része a kö-
zönséget B>?okovicb Gyö .gy c .'mű s ' im'lvet adták 
olyru előadáso *. n.ely mi n'eu v... ':o '-JJ kat felül-
múlja. Sokféle  s .e- epben I. Uu1. S .abadl c,,ylt a min-
denkor kiio.'stal ül ír - Mott. helyét, do hogy 
mily hpt. laias ti. v:1 io.ie c e vp i itt nyilvánult 
legfényr-ebbc  l . .rgl ,.t<.> '> lu «.ólp't íreg 
játékábpa a. e zé s v' 1,. e1 ei. :i t. V. 
minden szavnt, uti dc i nu di .>ti'.. b .LU e'-
kesen tapsoK n-eg es biv e'( ' i a el.r ok v ;én. 
Ber-.senyl ÍJ ,it ..irefl  V • •( " L, . . - n e-.i 
jele.jetében b , o - 1' -r nio ju'i 1: .jc vl-
ról, Győri M. '•'iól II . ^ 

Gsjtö.-íöL i a C ve e r oir- n eut nem D. .,/-
közönség elő... Neu is î -ou e ''e.relt e. a de-ab 
ennyit sem. 

Szombatoi a Cv. Cl;  n b o1 t [ il. k, Képes 
Laura ju 'on ' téknr*.. I y é.e ' n i.:rgn*n au e'ő-
adés ke«d« i1 e'őit, in; i. • ;v I :t t -eó - itó. A'r 
a nézőtér 1 i i . \ o i i: •.. 1 i u11 a .b > .téri i . 
melven a helyedéi d a << >'i Er es vo't 
uéznl, ho^v i igyi'V .ir: . ujo. , , -Li ,e "'î irc -
t >.lálni a i clvf  e , a n i né t elve ek íreg ép-
pe-i n-in sike <Mt. Me.t ! ha • e eti az ABC 
v. Iiio o^ik be >je vo!t n ,é e i inon1'u-'i a íl, 
hiéba le 'je n ú f,  K i' i. I.ö • , olt volt a., vp'r-
hol az Y mezeit, me., I 't ']' ek t 1 utjáb- . 
volt s or s.epen tov„bb '.tc. A., elóat'- jé volt, 
Képca Lair .s ^pcié >- i"o -MeUe kedves 1-nn *i cs 
ére':tud:' ' í. Knpo.t \ ,-ot i's 1 )isut. Cynii - u.: 1 il 
i k e u In s..e-e,'ébei je'i :cd- t. L;ji1 ' k' 1 tino 
bűvés. vo'fc.  Júl j -- .o ,k 1 j. yl és V.'> .T-'«.t 
Gcőfi  ' 1 0 ' i i',yeke e s -.n • . dc már " a-
zé*i uem e e -cit t .'ne':. A La *ok uein mű-
ködtek épt I "ogís.. ii< 

Vas i p két ebt d volt, délül '.u Mátyás ki-
rály, a-: : - r;os r • e A inL az c dő mesél. Géczi-
nei e - léi jobb nép-~i>nnűve is v- i. Az előadás ösz-
s^evá^ó volt. A közönség megelégedetten távozott. 

Hétfőn  Atjrta'ékos férjet  Ismételték meg köz-
kivé latra. 

K Ö Z G A Z D A H Í G tfa  I P A R 
Bikavásár é s álllatdijaz&sek. 

Csikvármegye gazdasági egyesülete, mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság állal 1901. 
év folytán  rendezendő állatdljazások és bikavásár 
tervezete. 

/  Bikadijazások, 
A Csíkszeredában márczius bó 28 án ren-

dezendő tenyészbika éa vásár alkalmával a be-
mutatandó legjobb testalkatásu, legjobban fejlett 
erdélyi magyar fajta  bikák tolajdoiiosai a követ 
keié dijakkal jutalmaztatnak: 
Két évesnél idősebb, de még nem négy éves bikákért: 

I. dij 1U0 korona. 
II. . 60 . 

Hl 40 . 
Egy évesnél idősebb, de még nem két éves bikákért: 

I. díj A0 korona 
II. . 40 B 

III. . . . . . . . 20 „ 
Ezen dijakért versenyezhetnek a vái megye 

területén lévő községek és közbi' io':oss.' o'c, vi -
lamint magán tulrjdoooaok az ál -'iik ki. icny' -z-
tésre tetott azon tényé" , ét n .ve idék b:'.á'ckn'. 
melyek Csíkvármegyében születte'; és noveltette. 
Vegen vármegyék te ületen nevelt és onuan be-
i ozott bikák a dija..isbul ki lévén zárva, a dija-
risraá'lltandA közséji vagy közbirtokossági tenyész-
b'kák szí ima.ásárél a kerületi kir. áMattenyéu 
tési felügyelőtől  vazy járást főszolgabíróiéi,  avagy 
a ga.dasági egyesülettől kiállított származási 
bizonyjlvenynyal igazolandó, hogy a bika Csík-
vármegyében született és neveltetett. 

Ai odaítélt dijak bélyeges nyugtatvány elle-
nében a helyszínén nyomban kifizettetnek. 

II.  Bikavásár. 
A bikavásár márczius hé 28-án Csíkszeredá-

ban a gazdasági felsőnépiskolánál  tarta' k. 
Azon községek elöljáróságai vagy megbízót 

tai, melyek tenyésibikát kívánnak vásárolni, ezen 
szándékukat előlegesen ai egyesületi i'odának 
jelentsék ba, avagy a képviselő testület megha-
talmazásával ellátva, ai egyesület Irodájában a 
vásár napjáé reggel 8 órakor jelentkezzenek a 
hozzák magokkal a község pecsétjét. 

A bíráló bizottság áital alkalmasnak talált 
tenyészbikák tenyéazigazolványnyal 1< t ituak el, 
melyek kttsül a községek elöljáróságai vagy meg-
bízottai szabadon választhatnak s a vételárt az 
illető tulajdouossal kialkudhatják. 

Oly községek helyeit, melyek a vételárt 
egyaierre nem fizetik,  azt a gazdasági egyesület 
flaeti  ki • tulajdonosnak s a község csak a vé 
telir egynegyed részét köteles ai átvételkor fi-
zetői az egyesület pénztárába. A vételár hátra-
maradó részéről a község elöljáróság vagy a meg 
biiottak kötelezvényt adsak, melyben a fizetetlen 
maradó rész kifizetésére  két évi kamatmentes 
batáridő adatik. 

Azon szegényebb sorsa községek, melyek 
jgmyt tarthatnak arra. hogy ai általuk kialkudott 
tenyészbikákat kedvezményes áron kapják, a ke-
rtié ti Ur. állatleoyéaztésl felügyelő  ur köibejöt 
lével és beleegyezésével 20°/o vételár leengedés-
ben a ezen kívül a flzetetlea  maradó vételár le-
flzeléaére  másfél  évi kamatmentes határidő en-
gedményben részesülnek. 

A gazdasági egyesület első sorbso olyan 
tenyésztőktől vásárol, kik az egyesületnek leg-
alább évdijas tagjai, asért azon tenyésztők, kik 
uz egyesületnek nem tagjai, ha megvizsgálandó 
tenyészbikájuk után igazolványt akarnak nyerni, 
kötelesek az egyesület pénztárába két koronát a 
vizsgálat megkezdése előtt lefizetni. 

A bírálatokat, díjazásokat és a vásár ügyeit 
•íz rgycKiileti állattenyésztési szakosztály a kerü-
leti állattenyésztési kir. felügyelő  közbejöttével 
intézi. 

III.  Osződijazások. 
1. Csik-Szentimréa. 
2. Csík Madarason. 
3. Gyergyó-Ditrébau. 

Két éve9 üszőborjukért: 
Egy I. dij, 50 korona 60 k. 
ügy II. . 30 „ 30 k. 
Két III. „ 20 „ 40 k. 

Egy éves üszőborjukért: 
Egy I. dij 30 korona 30 k. 
Két II. . 20 . 40 k. 
Két III. „ 16 „ 30 k. 

IV. Borjas tebén díjazások. 
T a r l a t n a k : 

1. Gyimes-Középlokon. 
2. GyerayATölgyesben. 
üzen díjazásokon 1U0I. évbeli borjakkal 

versenyezhetnek magyar erdélyi faj  tehenek és 
csángó (busa, mokány) tehenek Ib. A dijak mind-
két helyen a következők: 
Egy I. dij 40 koroua 40 koroua. 
Két II. . . . 20 . 40 . 

Az iiszőborju és borjas telién díjazások ha-
táridejét az egyesület igazgató választmánya no 
veuiber hí napjaira tűzi ki s arrél jó előre a 
ga.dakii..ünaég ideje korán értesíttetik. 

Kzen díjazásokon a bii álatokat és a dijak 
kiosztását as illető járási mezőgazdasági bizott-
ság és a gazdasági egyesület kiküldötteiből ala-
kitól! biralö bizottságok a m. kir. állattenyésztési 
kerületi felügyelő  ur közbejöttével intézik. 

A dijak elnyorésénél a gazdasági egyesület 
tagjai haunnlúk kö„t előnyben részesülnek. 

Csikvármegye gazdasági egyesülete mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság igazgatósága 
aevében. 

Hecze  Antal 
a^spán-eluök 

Nagy  Imre, 
k.:g. titkár. 

HIVATALOS RESZ. 
13203, 

-H. M. számhoz. 

részletének lefizetésekor  azon Ssaseg la lefizetendő, 
mely annak tengerész hadspródi fölszereléeére 
szükséges. A kinastári növendékek éa as alapit-
ványosok fölszerelése  a HaSs hadügyi javadalom-
ból fedeztetik. 

A hadtengerészeti akadémiába való felvételt 
kérő folyamodványok  a es. és kir. közős hadfigy-
mlnisterium tengerészeti osztályához Béoabe inté-
sendők. Állami vagy udvari szolgálatban levő 
egyének felettes  Üatóaágalk utján, magánsze-
mélyek periig a legközelebbi katonai tér-, állomás-
vágy kiegészítési kerületi parancsnokság utján 
nyújtsák be folyamodványaikat 

Ezen kérvényeknek, az elóirt okmányokkal 
felszerelve,  legkésőbb julius Sl-éig a kSaős had-
ügyministerium tengerészeti oaatályáhoi kell be-
érkezniük: hiányosan felaierelt  vagy elkésve ér-
kező folyamodványok  tehát nem fognak  figyelemre 
méltattatni. 

A fölvételi  folyamodványokhoz  melléklendók: 
1. a keresztlevél vagy születési bizonyítvány, 
2. a honossági (a községi Illetőséget ia iga-

zoló) bizonyítvány. 
3. katonai orvosi bizonyítvány, 
4. a himlőoltást bizonyítván), a mennyiben 

a beoltás a katonaorvosi bizonyítványban nem 
igazoltatik, 

6. a középiskolákban nyert öassea Iskolai 
bizonyítványok, ide értve az ntolaé félévre,  vo-
natkozó bizonyítványt is. 

A hosszab tényleges szolgálati kötelezettség 
elvállalásáról széló nyilatkozatok kiállítása, — 
miután e kötelezettség mér a véd törvény által 
ki vao mondva — nem kívántatik. 

Budapesten, 1601. évi február  hó 23-én. 
A honvédelmi  miniszter. 

XIV. I9"l. 
Pályázati hirdetmény. 

a fiumei  cs. és kir.  hadtengerészeti  aka 
démiába  veló felvétel  tárgyában. 
A következő 1901 /1902. isbolai év kezdetén 

(szeptember 16 án) a fiumei  hadtengerészeti aka-
démiában előrelátbatólag 33 egészen ingyenes és 
és féldijmentos  (a közös hadügyi tárcsából java-
dalmazod) kiucatári, illetőleg fizetéses  és alapít-
ványi helv fog  betöltetni. 

Felvételnek csak az I bő évfolyamba  vau helye. 
A fe'vé  e' általános kellékei a következők: 
a rnniiyar vagy az osztrák állampolgárság 

(l. lföldirl-  részére ö es. és apóst. kir. Felségének 
leginajassubb engedélye kívántatik meg); 

testi alkalmosság ugy a katonai nevelésre, 
mint az ezután' tengerhadi szolgálatra, mely al-
kalmasság oznbál.vszerü katouai orvosi bizonyít-
vány nyal igazolandó; 

kielégítő erkölcsi magaviselet; 
a hjüiltött 11-ik, és még tul nem haladott 

16-ik életév; 
a megkívántató előtanulmányok, nevezete 

sen: valamely nyilvános reáliskola vagy gimuá-
ziuin (polgári iskola), vagy ezekkel egyenjogosi-
sitott s az osztrák magyar monarchiában levő 
egyéb tanintézet négy osztályának k.elégítő össs-
eredményuyel való bevégzése, 

A (közös hadügyi tárczából javadalmazott) 
kincsláv; helyekre katona tiszteknek s katonai, 
rdvi ' és állami bivatalaokoknak fiai  bírnak 
i«é lynyel. 

Fizetéses nóvendékekttl általában magyar 
vagy og-trí1; állampolgá ok fiai,  kik a megkíván-
tató feltételeknek  megfelelnek,  felvehetők. 

Az élelmezés1 átalány fljetéses  helyért ez 
idó szeilnt éve'kint 1600 korona, féldíjuentea 
helyé t 800 ko ona, mely összegből a nbve-^kre 
az intézeti în 10 ditandó minden klrdás födö  • 
Ezen éti ny két egyeulő részletben félevenkiut 
elu.e ku'dsndö me; a fiumei  hadtengerészeti aka-
démia nr a csnoks Igának és pedig az első rév.let 
m'ndeo év>iek szepte.nber bava 18án, a második 
pt l :g márc us hava 16-án. 

A pflyoZÓk  közül felvételre  kijelölt ifjak 
Fiúméban fölvélel!  vizsgálatot kötetesek teaai. 
Ezea vlssMlr; L.' ;yai: 

a) cénet nyelv, 
h) ni; • lylsé"tan, 
c) . lelem éa földraji, 
d)  te -n izettudományo1;. 
Eien tá gyakbol oly terjedelemben teendő 

a fölvételi  vizsgálat, a me'yben azok a közép-
iskola négy alsó osztályában előadatnak. 

A fölvete'i  vizsgálatok siepteinber 10-én 
keidődnek, i ezekre a kijelölt pályáié ifjak  ide-
jekorán fognak  Fiúméba bebivatui. 

A hadtengerészeti akadémiában a kiképzés 
4 évig tart. A'IV. évfolyamot  kielégítő ered 
ménynyel bevégzett növendékek Il-od ositályu 
tengeróu hadapródokká neveztetnek ki 

A legfelsőbb  évfolyamban,  minden fizetéses 
növendék részére az élelmeséit átalány utolsó 

Laptulajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 

Sz. 2461—1901 . 
1. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál évi 

1120 korona fizetés  és 167 korona vár-
megyei segély mellett javadalmazott segéd-
levéllárnoki állás előléptetés folytán  meg-
üresedvén, arra ezennel p&lyázatot hirde-
tek. Felhívom mindazokat, Lik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorokat, 
eddigi szolgálatukat és az 1883. évi I. 
törvényezikk 13. § ának utolsó bekezdé-
sében előirt képesítésüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérvényüket 
a vármegye főispánja  méltóságos Ifikó 
Bálint úrhoz í . é v i m i r c z i i i s h ó 2 0 - i g 
n y n j t s A k b e . 

Csíkszeredán 1901. évi márczins 1-én. 

(56) 1 - 3 
B e c z e A n t a l , 

alispán. 

Árverési hirdetés. 
A dus fenyő  erdő között festői  fekvésű 

— a természet valódi remekét előnkbe táró ki-
ránduló helyeivel, ásványvizeinek bámulatos 
gyógyhatásával, üdítő ozondus fenyves  levegő-
jével, évenkint 2000—2500 fürdővendég  forga-
lommal, nagyvilági társas életével, kényelmes 
berendezés és közlekedésével — a gyógyfürdők 
és üdülő helyek legvonzóbb és leggyógyhatá-
sosabb klimatikus gyógyhelyén Ctrikmegyében 

Tusnádfürdőn 
f.  évi április l-sö és követkexő  napjain 
nyilvános árverés utján három esetleg öt egy-
mást követő évekre bérbe adatnak. 

1. Offófftfcsarnok,  vendéglő,  kávé-
ház a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel u. m. 
étterem, tálaló, vendéglős lakása, cseléd szobák, 
konyhák, pincze, jégverem kávéház, kártyázó 
szoba, kikiáltási ár 7000 korona. 

2. Oyógycsarnok fedettsétányán  egy Üzlet-
helyiség, kikiáltási ár 600 korona. 

3. Oyógycsarnok fedettBétányán  kisebb 
Üzlethelyiség, kikiáltási ár 200 korona. 

4. A Rezső  és Stefánia  meleg- éa 
Mdegfllrdâk,  u. m. melegített-, kád- és salon-
filrdők,  belélegzó, hideg tükörfUrdők,  hidegvíz 
gyógymód és massage berendezéssel, fürdőruha 
felszereléssel,  kikiáltási ár 5600 korona. 

5. Az erdei  cxukráxda,  kávéhát,  6 
vendégszobával, kikiáltási ár 1000 korona. 

6. Az össze* játékhelyek,  u. m. 2 Lewn 
Tenis, 2 Croquette tér, 2 vető tekepálya, 1 függő 
teke, kikiáltási ár 450 korona. 

7. A atolnaJcázó-té  halászattal, csolna-
kokkal és a szigeten lévő frissitő  italok kiszol-
gálására alkalmas kioszkkal, kikiáltási ár 200 
korona. 

8. Piaczi helypénz és vám szedés, ki-
kiáltási ár 300 korona. 

9. A fürd&végi  csárda  és istálók, ki-
kiáltási ár 250 korona. 

Ezen bérlettárgyak egyenkint és öeaze-
tesen is kiadattalak. Az árverezési feltételek 
megtekinthetők, bővebb tndni valók beszerel-
hetők: Brassó, vár-uteza 7. sz. a. a fUrdőM»-
vetkezet titkáránál, ai árverés napján Tuanád-
fürdőn  az igazgatói irodában. 

1901. február  havában. 
[47] s - 4 A fQrdS  i g a z g a t ó s á g . 



Márczius 6. C S Í K I L A P O K 10. szám. 

Sz. 382—901. 
k i 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergy ó-Bélbor községben megüre-

sedett anyakönyvvezetői állásra, Caikvár-
megye tekintetes közigazgatás bizottságá-
nak 124—901. szám alatt kelt rendelete 
folytán  ezennel pályázatot hirdetek a fel-
hívom mindazokat, kik ezen 600 korona 
évi fizetéasel  javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy az A. F. 8. §-ában meg-
kívánt képesítést igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  évi 
m á r c z i u s h ó 10-é ig benyújtani nnnál 
inkább el ne mulasszák, mivel később be-
érkező pályázati kérvények nem fognak 
figyelelembe  vétetni. 

Gy.-Tölgyesen 1901. február  hó 24 

Bogády Gyula, 
[54] 1 — 1 fószolgubiró. 

Sz.  380—1901. 
I. 

Árverési hirdetmény. 
Caik-Szentmárton én Csik-Csekefalva 

községek elöljárósága által közhírré tétetik 
hogy a két község tulajdonát képező Il ik 
határrészén lévő, 102 hold 1370 • öl 
területű, ,Tölgyes" nevü kaszáló hely és 
a 13 hold 170 • öl terUletU „Táblamező" 
nevü kaszáló éa szántó hely, a két község 
közöa tanácskozási termében 1901. év i 
Aprilia hó 9-én délután 2 órakor meg 
tartandó nyilvános árverésen legtöbbet 
Ígérőnek 1901. évre haszonbérbe fog  adatni. 

A kikiáltási ár a „Tölgyes pusztára" 
300 korona. A .Táblamezőre" 100 kor. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői 
irodán megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1901. évi 
márczius hó 1-én. 

Csiszér Károly, 

körjegyző. 

(57) 1 - 2 

Boga Bálint, 

k. biró. 
Salamon Mihály, 

h. k. biró. 

3z. 6300/1900. 
tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Cstkniegye 
árva pénztárának mint végrehajtatónak Nagy 
Domokos végrehajtást szenvedő elleni K83 ko-
rona 90 fillér  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében ezennel elrendeli a tlkvi 
hatóság a caik-szeredai kir. törvényszék mini-
trlekkönyvi balóság területén levő, Usik-S/ent-
Lélek község batárán fekvő  a csik-szentléleki 
55 sztjkvben A. f.  47. rsz. a. 22«I. hrsz. zán-
tónak végrehajtási szenvedőt illető felerészéie 
162 kor. 60 fll.  és a 77 rsz. 3924. hrsz. a. kertnek 
végrehajtást szenvedőt illető fele  részére 178 
korona kikiáltási árban; továbbá az érintett 
tjkvben foglalt  alább egyenként nieguevezeit in-
gatlanoknak nemcsak a végrehajtási szenvedőt 
illető tele részére, hanem az 1881. LX. l.-i;z. 
156. §-ának a) és d) pontjai alapián Nagysán-
dor csíkszeredai ügyvéd társtulajdonost ill.-iö 
másik lele részére, és pedig az 1. r«/. (114-115.) 
brsz. *. kertre 17 kor., a 2. rsz. (130—131 ) 
brsz. a. fabázas  bellelrkre 320 korona, a 4. rsz. 
157. brsz. a. kertre 7 koroaa, a 6. rsz. 431. 
braz. szántóra 18 koruua, a 7. rsz. 540. hisz. 
szántóra 117 kor., a 8. rsz. 573. hrsz. szántéra 
88 kurona, a 11. rsz. 720. hrsz. szánlóra 77 
kor., a 13. rsz. 727. hrsz. szánlóra 130 kor., 
a 39. rsz. 1796. brsz. szántóra 31 kor., a 41. rs/. 
1932. braz. szántóra 15 kor., a 45. rsz. 2230. 
brsz. szántóra 31 kor., az 51. rsz. 2311/, Ins-/, 
szántóra 16 korona, az 53. rsz. 2392., 2393.) 
brsz. kaszálóra és szántóra 38 kor., az 55. rsz. 
2446. brsz. keitre 9 korona, a». 57. rend. 2604/,. 
hrsz. kertre 4 korona, a 62. rs?. 3129. brsz. 
szántóra 28 korona, a 63. rsz. 3160,2. brsz. 
szántóra 10 kor, a 66. rsz. 3216. brsz. szántóra 
9 korona, a 69. rsz. 3335. hrsz. kertre 123 
kor., a 72. rsz. 3423. braz. kertre 47 korona, 
a 76. rsz. 3818/,. brsz. szántóra 34 korouB, a 
80. rsz. 4206. hrsz. szántóra 8 kor., a 82. rsz. 
4326/(. brsz. szánlóra 5 kor., a 83. rsz. 4330. 
hrsz. szántóra 188 kor., a 86. rsz. 4420. hrsz. 
szántóra 16 korona, a 88. rsz. 4487. brsz. szán-
lóra 28 korona, a 91. rsz. 4894. brsz. szántól a 
78 korona kikiáltási árban, azon korlátozással, 

hogy az árverés a Nagy Ferencz róm. kath. 
lelkész javára a 2. rendszám alaiii ingatlanra 
a 2241/889. t'kvi száma végzéssel C. 3. alatl 
bekebelezett lakás iránti telki szolgalmi jogot 
nem érinti; ha azonban a 2. rendszám alatti 
ingatlan a többi ingatlanokkal együtt oly árban 
adatnék el, mely a kir. kincstár javára az 
698/89. tlkvi .sz. végzéssel C. 2. alatt bekebe-
lezett! 66 frt  20 kr. s jár fejében  ezennel 210 
koronában megállapított követelést nem fedezné; 
az árverés a 2. rendszám a. ingatlanra nézve 
hatálytalanná válik, s a kérdéses ingatlan a k -
tüzötl határnapon ezen szolgalmi jogra való 
tekintet nélkUI ujabban elárvereztetni fog.  Az 
id. Nagy János és neje szül. Tamás Juliánná, 
ifj.  Nagy Ferencz kinek neje Rorhát Rózália. ifjú 
Nagy János és neje Henedek Kárnlinx, Nagy 
Sándor ügyvéd, Nagv Károly és neje szili. Cs >-
bot Mária, továbbá Nagy Ignácz, Nagy Károly, 
valamint kiskorú Nagy Berta és Nagy Károly 
és végül végrehajtást szenvedő nevén álló c»ik-
szenlléleki fit)  sztjkvben A. f.  1. rsz.. 133. hrsz. 
a. foglalt  38. ö. i. száron famalom  háznak, nem 
csak a végrehajtást szenvedőt, illető jutalékára, 
hanem a már érinted törvény hely d) pontja 
alapján a löbln birtokos, illetőleg tulajdonos tár-
sakat illető hányadaira is vagyis az egész fa 
niaioniházi a 320 korona kikiáltási árban ama 
kijelentéssel azonban, hogy ezen lekvö két lized 
részére az 698/R9. tlkvi számú végzéssel C. 1 
alatt öz.v. Nagy Ferenczné szül. András .lózéfa 
javára bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jogot az. árverés eayátalán 11*111 érinti, hasonló-
képpen nem éiinii sz. ál-Verés az ezen h-kvnnek 
'/,« részére a 2779,900. Ilkvi s-zámu végzéssel 
C. 6. alatl Nagy .lánosné szül. Székely Jn'iánna 
javára bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jogot sem ; a mennyiben azonban ez. a famalom-
ház olyan árban adalnék el. mely a C. U. alatti 
élethossziglani haszonélvezeti jogot, megelőzi s 
ezennel 4800 koronában iiiegállapitotltelierlételek 
összegei meg nem üti; az árverés hatálytalanná 
válik s a kérdéses famalnmház  a C. 6. alalti 
szo'galmi jogra való tekintet nélkiil ugyanazon 
határnapon újból elárvereztetni fog  és hogy a 
megjelölt ingatlanok az 1901. évi márciius hó 
30-ik napjának délelőtti 9 órakor Oik-Szent Mek 
község hazánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10",o-át készpénzben. VHgy 
az 1681: LX. t -ez. 42. §-ában jelzett, árfolyam-
mal számítolt és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt in. kir. igaz.ságügyministei i rende-
let 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
,-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-

ságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Csik-Sz.ereda, 1900. évi deczember hó 

k napján. Geczö Béla, 
ÖH| l - l kir. tvsz.ki biró. 

! 

Van szerencsém Csíkszereda és vidéke mélyen tisztelt közön-
ségét értesíteni, miszerint a csíkszeredai piaezon (a Csillag vendéglő 
és Leonhardt és Társa üzlete mellett) 

WC Liszt raktárt nyitottara 
hol csakis háromszéki búzából készült liszteket hozok for-
galomba, melyek kitűnő szépségek és jóságuk miatt a leg-
magasabb igényeknek is megfelelnek. 

Viszont eladóknak eredeti malomirakot számitok. 
Becses pártfogásuknt  kérve, maradok tisztelettel 

M* 3 PROPPER M. me&Mzotíja GrMelil N. 

Csík-Mindszent Hosszuaszó 
tizesében előforduló 

ásványvízforrásomat 
ezennel haszonbérbe adom. Érte-
kezhetni alulírottnál. 

Csik-Váidotfalván,  1901. 
PETRES ANDRÁS. 

•±±±±±±±±±±±±±±±* 

Sz. Ki—ÍM)I. 
k. 

Pályázati hirdetmény. 
Kászon-L'jfalu  és Jakabfalvu  közsé-

gekből álló körjegyzői körben K.-Jakab-
falva  székhelyijei rendszeresített segéd-
jegyzői állás lemondás folytán  megüre-
sedvén arra ezennel pályázatot hirdetők. 

J a v a d :t I m a z á s a : 
1. A községektől 260 korona. 

Az állami anyakönyvi teeudök 
végzéséért államsegély 340 korona. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az 18S.-1. évi 
I. t.-cz. (i. a értelmében fölszerelt  kér-
vényeiket hozzám bezárólag folyó  évi 
márczius 19-ig annyival inkább adják 
be, mivel u később beérkező kérvények 
figyelembe  nem vétetnek. 

Csik-Szentmártou, 1901. február  23. 
Bartalis, 

[4!l] 2 - : i föszolgnhiró. 

Sz. 4 0 - 9 0 1 . 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát 

képezi havasok, rétek, tumjkötő a tufaj-
kiitésliez szükséges vesszők 1901. év i 
május hó 1-től 1904. április 24-éij; 
terjedő 3 évre. Tölgyesben a havasi javak 
kezelőségének irodájában 1901. év i luá r -
czius hó 22. napjának délelőtti 10 
Ó r á j a k o r kezdetét veendő, zárt Írásbeli s 
nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe 
adatnak 

Miről versenyezni kívánók azzal érte-
síttetnek, linify  az árverési feltételek  neve-
z.ett hivatalnál a biva'iilos órák alalt meg-
tekinthetők H a haszonbérlet egyes tárgyai-
nak kikiáltási Ara ugyanott inogtudható. 

Gyergyó-Szentiniklósun, 1901. évi 
február  hó 21-én. 

Csikmegye havasi javai igazgatósága : 
Lázár Menyhért, 

<6:11 1- 2 igazfruto. 

| Ház eladás. | 
© B i r ó l l H l á z M i i n k a deszka- ® 
@ piaezon levő 343. számú háza © 

szabadkézből örök áron eladó. 
Értekezhetni a tulajdonossal, 

helyben. (52] 2-;» © 

f 

Jobb  és  megbízhatóbb 
gazdasági-  és  kerti-magvak 

nem léteznek mint a minőket 
2 7 é v ó t a szállít 

M A U T H N E R Ö D Ö N 
o«. éa kir. udvari száll í tó magkereskedése 

BUDAPESTEN 
iodik és I VII. BottenbiUer-utzoa 38. 
raktárak: l (Közúti villamos megállóhelye). 
Elárusító i VI. Andráasy-ut 23. 

helységek: \ (A m. kir. operával szemben). 
226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 

ingyen és bérmentve küldi. | 4 8 | 2_i0 

ö l e s é é s p e t a t e s M s z e l g á M e . 

Van szerencsém a nagvénlnmü kiiz.iinség tudomására hozni, hogy 
CSIKSZKK'KDAHAX SINGER, KÁRIKAHAJOS, PATENT- és CZIPÉSZEK részére 

S: VARRÓGÉPEKBŐL « 
nagy ralstárt rendeztem, be. 

Kzcn varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitűnő minőségű anyagban és a technika ezen téren elért legújabb 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
könny ii zajtalan működés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges szíjak, olajozok, 
csavarhuzók, hajók és mindenfele  számú tűk stb. felszerelések. 

Úgyszintén a tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb 
honi gyártmányú gyapjú szövetek. 

Magamat a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 
mamdtan teljes tisztelettel _ , 

Jakab József, 
t'HiJ l - m ferfl-siabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 

YMségépek csekély sieslet££s@téese. 
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Nyomatott CBik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




