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A tagositási uj tőrvény etökészitőse. 
Mezőgazdaságink fe  jlődéoftnekegyik  nagy-

hátránya a a kis gazdák bajainak legfőbb  oka 
a birtokviszonyok rendezetlensége lévén, mintán 
az ország kdlOobOző részeiben végrehajtott tago-
sítás során kiderült a mostani lagoailáai eljárás-
nak azon hibája, hogy nagyon hosszadalmas; bogy 
a birtokosság a tagosítás elhatározásával tulajdon 
képpen azt sem tudja, minek néz elébe s mily 
terheket vállal magára s nemcsak a bíróilag 
megállapított költségeket fizeti,  hanem ezen felül 
évek során ál egyéb ezolgálmányokkal is terhel-
tetik, sőt azok az esetek sem ritkák — a mi 
Taploczáa is tOrtént — bogy érdekeinek védel-
mére s tagositó mérnöknek és segédeinek meg-
megajándékozása s külön jogvédő felfogadása  is 
válik szükségessé; bogy sz úgynevezett müködö 
mérnökök kellő felügyelet  és műszaki ellenőrzés 
nélkül foglalkozván,  gyakran rossz munkát végez-
nek s a birtokosságnak mérhetien károkat okoz-
nak stb: az ország több törvényhatóságát arra 
indította, miszerint a tapasztalt bajok orvoslása 
czéljából egy a követelményeknek megfelelőbb 
nj tagositási törvény megalkotása iránt a kor-
mányhoz feliratul  járuljon. 

Ezen az Országos Magyar Gazdasági egye-
sület által is külön megokolt felterjesztéssel 
támogatott vármegyei feliratok  a földmivelési 
miniszternél figyelemre  találván, még a mult évi 
deczember bó 96-én 61763 sz. alatt kiadott 
körrendeletével kívánatosnak tartotta az ország 
összes törvényhatóságainak és gazdaközönségé-
nek idevonatkozó nyilatkozatát kérdő ivek csato-
lásával bekérni s azoknak beküldésére a folyó 
évi márczius hó 80-iki batáridőt kitűzni. 

A földmivelési  miniszter, bogy ennek a 
nagyfontosságú  kérdésnek a megoldását minél 
helyesebb slapokra fektethesse  a hazai illetékes 
tényezők meghallgatásán kívül ismerni akarván 
s szomszéd államoknak a birtokrendezésekre 
vonatkozó törvényes intézkedéseit s azoknak 
hatását, Krisztinkoich Ede miniszteri osztály 
tanácsost külföldi  tanulmány ntra küldötte, a 
ki bejárván Ausztriát, Bajorországot, Würtem-
berget éa Badent, az ezen államokban tartott 
vizsgálódásai és tanulmányairól egy 114 oldalra 
terjedő nyomtatott jelentésben számolt be a 
miniszternek e muudutta el abban a tapasztaltakat 
saját véleménye kíséretében. 

Ezt a jelentést, mely az előterjesztőnek 
csupán egyéni nézetét és javaslatát tartalmazza 
a löldmivelési miniszter tájékozás és a kérdé-
seknél! esetleges felhasználás  végeit a törvény-
hatóságoknak é* az egyes szakköröknek a na-
pokban szintén megkflldötte,  melyből kitetszőleg 
jelentést tevő a magyar birtok rendezési tör-
vény szerkesztésénél a bádeni példát legtöbb 
haszonnal véli felhasználhatónak,  mert az a mi 

intézményeinknek • talán viszonyainknak is leg-
inkább megfelel. 

A badeni tagositási törvény rövid vázlata ez: 
A bol cz a mezőgazdaság emelésére túl-

nyomó haszonnal jár, a föld  beosztás javítása, 
vagyis a mezei utak megváltoztatása és léte-
sítése, a birtoktestek áthelyezése, vagy össze-
rakása egyes birtokosok skarata ellenére is vég-
rehajtható, ha azt 

1. az érdekelt birtokosok egyénenkint fele-
résznél többen kívánják; 

9. a munkálatot óhajtó birtokosok az ér-
dekelt földterület  adótökéjének több mint fele-
részét képviselik; 

3. a munkálat állami jóváhagyást nyer 
(kivételek: házhelyek, udvarterek s ezekkel 
összefüggő  birtoktestek, kertek, gyümölcsösök, 
erdők, szőlők, mindennemű bányák, ásványvíz 
forrás  területek — bizonyos feltételek  alatt). 

A munkálat végrehajtását bárki indítvá-
nyozhatja. Gyakorlat szerint többnyire hivatal-
ból történik a kultur mérnök által. Az indít-
ványhoz előmunkálatot nem kell csatolni. 

Az indítvány az építési főigazgatóság  elé 
terjesztendő s ez az előmunkálatokat a kultur 
mérnök által végezteti. Az előzetes felvételekel 
rétmesteri növendékek teljesitik s a kultúrmér-
nöki javaslat alapján bírálja el az építési főigaz-
gatóság azt a kérdést, hogy az indítvány elfo-
gadható-e ? 

Elfogadtatván  az indítvány, a kerületi hi-
vatal közszemlére téteti s az érdekelt birtoko-
sokat leazávaztatja. A távollévők szavazatai az 
indítvány javára esnek. 

Az indítvány megszavazása után megala-
kítják a végrehajtó biiottságot, melynek elnökét 
az építési főigazgatóság  nevezi ki. Az elnök 
mindig államhivatalnok s tiszteletdíját éa költ-
ségeit az állampénztár fizeti. 

A bizottság tágjai: 1., a földmérő,  2., egy, 
vagy több szakértő, kiket vagy az érdekeltek 
egy hangulag választanak, vagy ha nem történik 
egyhangn választás, az építési főigazgatóság 
nevezi ki; 3., a községi polgármester (bíró) 
vagy helyettese (hanem érdekelt birtokú*) szava-
zat nélkül. 

A grometer csakis azon földmérők  közül 
választható, a kik 7 gimnáziumi osztályt végeztek, 
a műegyetemet 3 féléven  át hallgatták s egy 
évi gyakorlat után az I, két évi gyakorlat után 
pedig » niăsodi t államvizsgát az építész tőigaz 
gatóságnál letették. Ezek rendszerint államtiszt 
viselői czim és jelleggel ruháztatnak fel,  s e 
minőségükben a kultúrmérnök fegyelmi  jogható-
sága alatt állanak. A birtokosság a választott, 
vagy kinevezett földmérővel  szerződésre lép s 
azt az építészi főigazgatóság  hagyja jová. 

Megalakulván a végrehajtó bizottság nyom-
ban eszközli a becsléseket, a felosztást,  a kiegyen-
lítést, az úthálózat s egyéb közös létesítmények 
megállapítását s végül a költségek haszon arány 
lagos felosztását.  A tervek közszemlére tétetnek, 
a birtokossági gyűlésben letárgyaltatnak. Az 
észrevételek felett  a bizottság az ülés folyamán 
határoz s a mennyiben az érdekelt fél  a hatá 
rozattal nincs megelégedve, kifogással  élhet, 
melynek tárgyában ugyanazon bizottság dönt 
ugyan, de az építészi igazgatóság állal kineve-
zett 3 uj 9zakértő közbejöttével és szavazatával. 

Lényeges változás a munkálat alapvonalán, 
vagy a munkálat beszűuteléae csakis az érdekel-
tek felerészének  indítványára, '/,-ed rész szava-
zat többséggel s államhalósági jóváhagyás mellett 
történhetik. 

Jelzálogi terhek és szolgalmak egyszerűen 
átjegyeztetnek az uj birtok testre. A geometer 
e részben hiteles személy kimutatásai leiekkönyvi 
bejegyzés alapjául szolgálnak. 

Minden művelet és okmány bélyeg- és illeték 
mentes. Az összes előmunkálatok és hatósági 
eljárás költségeit; továbbá a kultúrmérnöki sze-
mélyzet és a végrehajtó bizottság elnökének 
költségeit is az államkincstár viseli. A többi 
költségeket a község vagy a birtokosság előlegezi 
s azokat az érdekelt birtokosok haszon arányban 
viselik. 

Ezek szerint tehát Bádenben a tagositási 
eljárás sokkal egyszerűbb, kevésbé költséges és 
gyorsabb mint nálunk s a birtokosságnak autonom 
jog kört ad, mert az állam csak ott rendelkezik 
a hol nincs kellő egyetértés s a hol ily közbe-
lépés lényieg kivánatos. 

A nálunk megalkotandó nj tagositási tör 
vény alapelveire nézve a jelentést tevő osztály 
tanácsos javaslata a következőkben foglalható 
össze. 

Az állam feladata  lenne, hogy az általános 
gazdasági érdekek kellőleg érvényesüljenek, a 
műszaki munkálatok hibátlanul teljesíttessenek 
s a birtokrendezés jöl, gyorsan és olcsón hajtassék 
végre s e czélból mindenütt, a hol a birtokren-
dezés közérdékből indokolt, ennek előmunkálatait 
az állam végeztesse. 

Ezeu feladatok  teljesítésére — úgymond — 
kész szervezet áll rendelkezésre a kultúrmérnöki, 
helyesebben gazdasági mérnöki hivatalokban és 
a kataszteri fölmérés  műszaki közegeiben. Ez 
a szervezet csak rendezést és fejlesztést  igényel 
s mint mindenütt, nálunk is meg fog  felelni  a 
jelzett feladatoknak,  melyek a mezőgazdasági 
knltura érdekében legfontosabbak. 

Az uj tagositási törvényben továbbá ki kel-
lene mondani, hogy a szétszórt birtok teslek 
összerakása, a földbirtok  jobb beosztása, meg-
felelőbb  mezei úthálózat, közös legelő létesiiése, 

vagya-tagosításból eredő l a j s k 
czéljából a birtokrendezés valamely község terü-
letén, vagy annak egyes részében egyes birtoko-
sok akarata ellenére közigazgatási utou is foga-
uatositható, ha e rendezés az okoa gazdálkodás 
érdekében szükséges és azt az érdekelt birto-
kosok személy — és földadó  szerinti többsége 
elhatározza. 

Kiveendő volna a birtokrendezési kény-
szer alól: 

1. a községek belterülete; 
2. a tulajdonosok belsőségével összefüggő 

föld  birtoka; 
3. a tagos tanyai birtok, kert, szőlő, gyü-

mölcsös, erdő, bánya; 
4. oly birtok test, melyen ásványvis fakad; 
6. oly kerített terület, melyen a birtokos 

belterjes gazdasági üzemet tolytat. 
Közérdekből szükséges kivételeket e kor-

látozás alnl esetről-esetre a földmivelésűgyi  mi-
niszter engedélyezne. 

A birtokrendezést az érdekelt birtokosok 
bármelyike indítványozhatná, sőt az a községi 
elöljáróság, vagy a közigazgatási hatóság által 
hivatalból is kérelmezhető volna. 

Az indítvány és annak megokolása az ille-
tékes gazdasági mérnöki hivatalhoz lenne be-
nyújtandó, mely sz indítvány elfogadása  vagy 
visszautasítása iránt helyszíni tájékozódás és a 
közigazgatási hatóság (járási mezőgazdasági bi-
zottság) és községi elöljáróság meghallgatása 
ntán elsőfokon  határozna. Határozata 16 nap 
alatt az országos műszaki igazgatósághoz volna 
telebbezhető. 

Az elfogadott  indítványt as országot mű-
szaki igazgatóság bírálná felül  s ha a birtok-
rendezést gazdasági érdekből czélszerűnek ítéli, 
az előmunkálatoknak állam költségén leendő foga-
natosítását rendelhetné el. 

A hol az előmunkálatoknak állam költsé-
gén leendő foganatosítása  nem indokolt, ott az 
indítványozó az előmunkálati költségeknek elő-
legezésére hívandó fel  saz előmunkálatok csakis 
a kellő biztosíték letétele ntán rendelendők el. 

Az előmunkálatok elrendeltetvén, a gazda-
sági mérnöki hivatal : 

1. megállapítja a readezendő terfilet  határait; 
9. helyszínrajzot készít, mely a jelen bir-

tok állapotot s az indítványozott rendezést váz-
latosan feltünteti; 

3. beszerzi és összeállítja az érdekeit bir-
tok testekre vonatkozó adókataazteri és hitel 
telekkönyvi adatokat; 

4. részletesen az indítványozott birtokren-
dezés gazdasági előnyeit; 

6. előirányozza a munkálat költségét s as 
egyes birtokokra hársmlö terhet; 

6. javaslatot tesz az eljárás folyamatba 
tételére, vagy annak beszüntetésére. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Falusi történet. 

Irta: Qaál József. 
Ott ül most is Eriaike a sírdomb mellett, 

szorgosan tépi s minduntalan felülkerekedő  gyo-
mokai Majd az uj eatike palántokat ülteti el, bogy 
későbbre ia maradjon valami nyilni való. Midőn 
elvégezte, megmosta kezecskéit a köseli forrásnál, 
elévette imakönyvét éa bnigó imát rebegett az 
édes anya sírjánál. Ugy elmerült ai Imába a a 
gyermeki fájdalom,  szabadfogásában,  hogy éaare 
sem vette, • bozzá közeledőt, csak akkor nézett 
Tói midőn megeioliták; 

— Miért air kisasszony ? kérdé Andris, a 
ki a rácsnál állott. 

— Siegény jó anyám jutott az esiembe, 
hozsá imádkosom. 

— Nekem sinosen édes anyám, meghalt 
mikor én katonának mentem, ugyan áldja meg 
a jó latén a kiaaauonyt, mondjon érte ia vagy 
egy miatyánkot. 

— Oh éa alivesen de miért nem Imádkosik 
maga érette. 

— Én asivesen tenném, de még nem ia tudom 
hogy kell, meg attól félek,  as laton meg sem 
hallgatja as ón Imádságom. 

Miért ne. Biaa as Isten egyformán  azeret 
mindenkit. 

— Engem is? 

— Hogy ne, miért ne szeretné, maga is 
olyan jó ember lehet, mint a többi. Ugye Andris 
maga ismerte u édes anyját. 

— Igen, szerettem a szegény jó asszonyt, 
még most is a szivembe sajog, mikor eszembe 
jut. Tudja kisasszony ugy szeretett engem édeB 
anyám, hogy talán senkit jobban. 

— Siegény I LásBa én nem ismertem aoha, 
akkor halt meg szegény jó anyám mikor én igen 
kicsiny voltam. Csak az apám beszéli, hogy milyen 
kedves jó asszony volt. 

— Én még emlékszem reá, kis flu  voltam 
ai igas a mikor még itt sétált a meión, nagyon 
szerelte a virágokat. Sokszor adattam a teklutetes 
asazonynak egy-egy bokréta virágot, 0 meg olyan 
szépen megköszönte. 

— Ugy-e jó volt? 
— Jó volt, aiép volt, nagyon szép, Épen 

olyan volt, mint a kisasszony. Épen olyan Biép 
kék sieme, olyan sima aranyos szóké haja, olyan 
karcsú dereka volt, mint Erzsike kisasszonynak. 
Olyan jó volt, talán nem volt párja aehol. Egy-
szer elvágtam a lábamat fejeiével,  • mint itt fenn 
dolgoatnnk, s í ölébe vett, levitt a ott bekötötte 
sebemet • ott tartott, a míg anyám értem jött. 
Nagyon jó asszony volt a tekintetes ssszonv, 
áldja meg az Isten még a porát ia. 

— Erislke olyan érdekkel hallgatta a paraszt 
legény egyiserfi  beaaédét, önkénytelenül izemébe 
szökött néhány köuycsepp. Még sokáig elcsevegtek 
a sírról, nem is vették észre, hogy azt est köze-
leg, osak midőn a Zsuzsa néni harsány kiáltása 
figyelmeztette  őket akkor váltuk el. Erisike egy 

sárga rózBát nyújtott ándrísnak, azt mondva, hogy 
az édes anyja küldötte. 

Álmatlan éjjel következett Erzsikére, nem 
tudta elfeledni  azt az egyszerű legényt. Hányszor 
összehasonlította azokkal a fiatal  emberekkel, a 
kiket egyik-másik rokonánál látott, mert ai 0 há-
zukhoz senki sem járt. A jólét elvitte a baráto-
kat is. De ki is menne oda, a hol Üres kamara van ? 

Mennyire különbözik azoktól, a kik mindig 
beszélnek, még aem mondanak semmit. A kik csak 
nagy szájjal vannak el, de valamit érezni, vala-
miért rajongani, az már nem tudomány. Ez meny-
nyivel több, pedig csak paraszt, de tud érezni. As 
0 egyszerű lelkét még uem hatotta át a majmoló 
félműveltség,  Minó deli termet nem as a gyeuge, 
kényes, a milyet azok köst a „fiatal  emberek*, 
.úrfiak"  köaött láthatni. Kivált a jegyióaegéd, a 
ki körülötte legyeskedik, ellentéte Andrisnak. Olyan 
az a nótárius, anal a kamáslis vékony lábaival, 
mint valami isiraf.  Addig-addig hasonlítgatta öasie 
Andrist s többi uri ismerőseivel, míg csendesen 
elaludt. Felébredlekor azt vette észre, hogy valami 
kimondhatlan édes, mégis fájdalmas  ériéssel gon-
dolt s tegnspi délutánra i szinte vágyott iimé-
telui. Egysier csak azt vette éazre, hogy hatá 
rozottan keidi szeretni Andrást. Alig várta a dél-
utánt, hogy újra elmeheaseu a kert végi ilrhoi 
• ott válta, óhajtotta Andris eljöttét. 

Nem kellett sokat várakoznia, mert osak-
hamsr eljött a várt legény, de mennyi aggodal-
mába, mennyi bajába kerül, a míg megszólította 
a kiaaazonyt. De aztán megindult a beszéd, folyt, 
folyt,  mint a patak, a mely minden lépésre uj 

virágot bámul meg a parton; ugy ai ók bcaiéde 
is ujabbnál ujabb virágokat nyitott ki, asinle ész-
revétlen. 

Sokizor találkozott Erzsike Andrissal • min-
dig uj örömet kozott a találkosó, mindig ujabb 
aajgó ériéit ai elválás. Már annyira megszokták 
azt, hogy el nem mulaszthattak volna egy dél-
utánt, ha a világ minden kinoaét nekik adták volna 
is. Egyaser csak megszólal Andris: 

— Ne haragudjék kisasszony reám ha meg-
mondom, a mit ének, de én már tovább nem 
hordom. Hát tudja meg, hogy én magát kis-
asszony hát nagyon Meretem. 

Eriaike nem szólott semmit, de piruló aresa 
a könyektól csillogó szeme, megadták a feleletet 

— Mondja kisaiouy, mondja, hogy nem sze-
ret, módja, hogy haragszik rám, ngy-e haragszik ; 
de hát mit akarok éu paraszt létemre. 

Erzsike elpirult, megfogta  az Andris keiét, 
szemébe néiett: .szeretem magát Andris*, mondá 
sebesen s után elszaladt, Andrii, mintha álmod-
nék, ugy néietl utána. 

• 
• • 

A verandán ül Áron ur borna iiárn pipá-
ját síiva, a nagy bodor füstöt  néiegetl, a mely, 
mint felleg  gomolyog körüle. Ugy nézte, mintha 
régi kora tűnnék újra rel. Pedig az elmeit a Area 
nrat, a ki alig 60 éves, a sok gond éa sseavaMs 
egén öreggé tevék. Megőszült fejét  tenyerébe 
hajtja i esak akkor néz mosolyogva, ha Eriaike 
jó valamit kérdeini. (Folyt. kOv.) 
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A birtokrendezési eljárás folyamatba  tétele 
iránt az előmunkálSHc adató* alapján az örszá-
gus műszaki igazgatósig határoz a a mennyiben 
az eljárás megindítását gazdasági szempontból 
indokoltnak találta, az érdekeltségi tárgyalást 
elreodeli a e végből az összes iratokat a köz-
igazgatási hatósághoz teszi á t 

Az országos roüwaki igazgatóságnak a to-
vábbi eljárást beszSotjéto határozata elle».l&D"P 
alatt a földmiveléíi'miniszterhez  fellebbezhetni. 

A tárgyalást elrendeld határozat ellen fe-
lebbezésnek helye nincs. 

A közigazgatási hatóság a birtokrendezésre 
vonatkozó indítványt és munkálatokat a község-
ben 14 napi közszemlére kiteszi s arról az ér-
dekelt birtokosokat hirdetmény utján értesíti, 
mely hirdetmény a gazdasági mérnöki hivatallal 
is közlendö. 

Azon kérdés felett,  bogy a birtok rendezés 
végrehajússék-e, vagy sem, a megjelent érde-
keltek oévszerint szavaznak. Minden egyes sza-
vazat a szavazó birtokára vonatkozó földadó-
tétel kitüntetésével jegyzőkönyvre veendő. 

A1 birtokrendezési munkálatokat foganato-
sító végrehajtó bizottság állaoa: 

1. » kinevezett elnökből; 
2. a gazdasági műszaki hivatal kikűldött-

jiből; .. 
3 . az érdekelt birtokosok közöl választott 

vagy kinevezett két, vagy bárom tagból, mint 
szavazókból. 

4. a k&zaég birájából, vagy helyetteséből, 
szavazati joggal, s végül szavazati jog nélk&l; 

5. működd mérnökből; 
6. a bizottsági jegyzőből, kit az elnök ne-

vez ki és bocsát el. 
A végrehajtó bizottság elnökének az orszá-

gos műszaki igazgatóság által a kinevezési ok-
mányban megállapítandó dijait és eljárási költ-
ségeit, valamint az előmunkálatokat és ellenőr-
'kést foganatosító  gazdasági mérnöki hivatal kö-
tegeinek szabályszerű dijait és költségeit, nem 
JrWöaben a földadó  kataszteri közegek által 
teljesítendő hitelesítés költségeit is az állam-
kincstár viselné és fizetné. 

A hol az állattenyésztés érdekében köz-
legelóre van szükség, ett a kerületi állattenyész-
tési felügyelő  javaslatára a járási mezőgazda-
sági bizottság által megállapítandó terület közös 
legelőnek hagyandó fel. 

A birtokrendezési munkálatokkal és eljá-
rással összefüggő  beadványok és okmányok bé-
lyegmentesek. 

Ezeket tartant javaslattevő alapvonalaiul 
a bazai birtokrendezéseket szabályozó aj törvény 
tervezetének, s illetőleg a tervezet azon részi-
nek, mely a modern birtokrendezésnek egyszerű 
módját állapítaná meg, melyeknek minden egyes 
részlete még aok megfontolást  követel, főleg 
abban a tekintetben, hogy viszonyainknak és a 
közohajnak azok megfelelhetnek-e  vagy nem ? 

f á i s á s e . 
Leyény-estély. 

- Alomként, mesés, tündéi-világot magában rejtő 
álomként lebeg már csak képzeletem el ott a szom-
bati estély, melynek világát a női iiem mindeu ke-
cses tulajdonaivul felruházott  édes asszouyok s a 
szépség isteni pompájában ragyogó angyali luáuykák 
aJkoták bájos körré, boldogsággal, szerelemmel, kedv-
vel és szellemmel telt tQudérkertté. Az estély káp-
ráztató, elbájoló féuye  most is, mikor már napok tel-
tek el azóta elrabolja nyugalmamat s a visszatérő 

Îgondolatok vissza ragadnak abba a csábos körbe, a 
10I 

a teremtés legbájosabb alkotásai nemüknek mog-
Azotott kedvességével lebilincseltek mindenkit a kit 
Szerencsés végzete körükbe vitt. 

Nem ukarom a bál históriai előzményeit fel-
tárni, hisz azt úgyis miudenki tudja s maga a czim 
is elárulja, hogy u szered a i legéuyek — természete-
sen beleértve az agglegényeket is — rendezték ez 
estéJyt, hanem e helyett — kezdem a dolog közepén — 
beletalálom magam a „Csillag-'-vendégló nagytermé-
nek kellős közepébe s megpróbálom reszkető kézzel 
és dobogó szívvel halvány képét adni az estély fényé-
nek és elragadó pompájának. 

Lázas várakozással, a bál sikere miatti némi izga-
tottságot eláruló arczokkal találta szombat estélyének 
H órája a fejér  Szcgfüs  legényeket — akarom mondani a 
rendezőket — az öreg Csillag ízlésesen, sőt moudhatnl 
a helyi viszonyokhoz képest csin- és féuyuyel  diszitett 
termében, lesve az első kocsi berobogását és az ajtóu be-
lebbenú tündérek érkezését, a mi nem is késett sokáig. 
Egyszerre felpattant  a tündérkert kapuja s belojtettek 
rajta városkánk és a közeli vidéknek a báj ós kecs 
hoditó magaslatán pompázó asszonykái és édes leánykái 
B egy rövid negyedóra alatt a terem dekorácziója 
megalakult igéző, vakítóan szép toilettekből, sugárzó 
szempárokból, a szőke és barna szépségeknek el rá-

adó siuifoniájából,  s. a mikor megszólalt a Miska 
egedfljén  a keringd andalitó akkordja egy elragadó, 

kel 
lem csen gyönyörködtető kép tárult elő, boldogan I 

tova lebbenő párokkal, mozgásba hozva a legineg-
kérgesedettebb legénynek ls a szivét. 

S a inint észrevétlenül surrant be az idő az 
éjféli  órákbfc,  annál lukább nőtt a kedv, annál Inkább 
áradt szét a boldogság, ezüst harangokként csendül» 
tek 

meg az est emlékei, szerelmet, megelégedést 
rejtve magúnkban s a csendes andalitó körtánezok-
ban, majd meg a 36-30 pár által lejtett boldog né-
fyesek alatt s a tüzesen ropogott csárdások közben 

imMMI klfealó  virághoz hasonlóan édes szavakban 
Kattantak kl, esengve egy édes válaszért s reményt 

ritve egy boldog jövő iránt, a mely hogy sokáig ne 
Is késsék, ells érkezett a „szünet" képében. 

Ennek tartamát, édes hangulatát azonban már 
tóll nem képes leírni, hisz azokról az édes Ábrándos 
tekintetekről, bájos mosolyokról, a melyek e közben 
keletkeztek a gondtalanul csevegd párok között, kl 
képes ugy Írni, hogy az legalább nagy vonásokban 
képe legyen azoknak, ki tudja híven visszaadni azt 
a jelenetet, mikor az előzi tánezokban elfáradt  — de 
•neţ nem tört tinezos — reszkető kézzel, szivében a 
Iflgedesebb  gondolatok ezreivel Írja be nevét a ren-
dSkők jó ízlését dicsérd, remek szép tánezrendekbe, 
kf  tudna Imi arról a boldog „Igen" mélységéről, a 
aalylyel a ragyogó szépségű tanczosnő ígéri oda a 
következő azupé 

c s í k i 

Hát még mikor azokon a száraz fákon  megszólalt 
a szupé csárdás, akkor mér nem létezett többé ha-
tár a kedvben, egy tömeggé alakultak az clöbb még 
ábrándosan csevegő párok, s ropták fáradtságot  nem 
ismerve, tele élettel ós kedélylyel azt a tánezot, a 
melynek végét nem akarják ifyenkor  ismerni a „bol-
dogok", a 4 - 5 újra utáu is a boldogságtól Ittason 
követelik a folytatást.  S ezután a rendezők figyelmes-
ségéből szokatlan élénkség támadt a teremben s ezt 
mindenik táuczosnűuok kiosztott kuvert idézte elő, 
a melyben szebbnél szebb kotlllion Jelvények voltak 
s kezdetét vette a „Damen-Walzcr". Ez volt ám még 
csak a remek szép. Egyszerre csak egy egész sereg 
érdemreudes vitéz támadt a teremben, büszkén horr 
dozva mellükön azt a kis paptr jelvényeket, a melykeet 
most talán a világ összes érdem rendjeleivel sem cse-
rélnének lel. Az volt a legény a gáton, a melyik - élve 
egyik jendező kifejezésével—  legtöbb ilyen „monétát" 
kapott, hisz ekkor tUut ki leginkább, hogy ki a höl-
gyek kényeztetett kedvencze. 

Aztán vége hossza nem akart lenni a tánezok-
nak s csak a reggeli (i óra vetett véget annak a tün-
déries világnak, melyet a jelenlevők közül s többek 
közt jó magam is visszasírok s feledni  ueui tudok. 

Tünedező álomként tűnik fel  már az est és 
vele összes emlékei, most is hihetetlen, hogy annyi 
fény,  annyi boldogság helyet foghasson  a töldöu s 
most a köznapi élet rideg közönyre között teljesen 
ábrándképnek, utólérhetlen cszmenynek tűnik fel  az 
a báj, az a kedvesség, u mely az estelyen tanyát ütött. 

S most az aranyos mulatságok emlékét meg-
őrző fáma  te hozzád fordulok,  kérve zengj dicshim-
nuszokat az estély fényéről,  foglald  dicseretedbe a 
rendezőséget is, kiknek tevékenysége létre hozta az 
örökké emlékezetes estét. 

Végül nehogy valaki azzal vádoljon, hogy re-
ferádámbau  mindent összehoztam de uoui bizonyí-
tottam, összes állításaim igazolására Ide fűzöm  a jcfen 
volt hölgyök díszes névsorát. 

Asszonyok : Aczél Ödönné, Balló Gáborné, Bar-
tók Lajosné, Czlkó Sándorné, Csedő Istvánné, Drcsz-
nandt Viktorné, Hajós Károlyiié, Jerzsák .Jánosné, 
Koruhaber Adolfné,  Loyczcl Ferenczné, dr. Moluár 
Lászlóné, Mednyáuszky Lajosné, dr. Nagy Ferenczné, 
Nagy lmréné, Nagy Sándorné, dr. Perjéssy Mihályne, 
•Simon Jenöné, Szokolay Istvánné, dr. Veress Sándorné. 

Leányok: Beöthy Clarlsse, Czlkó Teréz, Czlkó 
Ilona, Dresznándt Melitta, Loyczel Ivánka, Nagy 
Annuska, Nagy Etelka, Nagy Irénke, Nagy Mariska, 
Nagy Miczike, Simon Juliska, Tordai Vidorka, War-
deuer Ilse bárónő. Kp. 

tévedni  — emberi dolog. 
A „Csíki Lapok" hasábjain a mnlt hetekben 

Dr. Sz. S. aláírással „Kritika" czim alatt egy tárcza-
czikk jelent meg, a melyre „Farsangi kritika" czim 
alatt Dr. W. V. ur válaszol. 

E válaszból azt olvusom ki, hogy Dr. W. V. ur 
a „Kritika" czikket magára vonatkoztatta, a melyhez 
nekem szavam nincs s azt hiszem,'Dr. Sz. S. ur sem 
fog  e tárgyban czikkiróvoi szellemes korresponden-
cziába keveredni. 

E lap részére a „Korcsolya-Egylet" hangver-
senyéről én küldtem volt tudósítást s a mennyiben 
uz én czikkein egyik pusszusa is „czitálva" van Dr. W. 
ur czikkében, csupán e tekintetben akarok a dolog-
hoz szólani. 

Az inkriminált részről Dr. W. V. ur igy ir: 
„S az sem utolsó dolog a kritikában, hdgy 

négy izmos legény leemelte a zongorát a dobogóról". 
Értsük meg jól egymást 1 Azzal vagyok vádolva, 

hogy kritikámban zongora emeléseket merészkedtem 
belevenni, inert hiszen dr. W. V. ur szellemes czik-
kében, a kritikát s annak jogosultságát iparkodik bi-
zouyitaui fejtegetéseivel  és czitátumokkal. S a kriti-
kában - állítása szerint ilyeneknek előfordulni  nem 
szabad. 

Aláirom ex offo!  Igaza vanl Valóban ilyen 
dolgokban tartsuk szem előtt a szabályokat! 

Sőt tovább megyek ! Ugyanabban a ezikkemben 
még csárdásról is és pedig ropogós csárdásról, táncz-
ról stb. beszélek. Hát ezek ugyan mit keresnek egy 
kritikában? 

De hát nem is itt vau a hiba kérem! Hanem 
ott, hogy a czlkkiró ar kritikának nézte az én beszá-
molómat (rcferádu). 

Tessék csak figyelmesen  elolvasni csikkemet; 
én abban beszámoltam uz Estélyről szép sorrendben 
ugy a hogy minden történt, megemlékeztem a hang-
versenyről, a szereplőkről, a tánczról stb. s ha mind-
ezeknek a tudatában vagyunk, akkor tisztázzuk csak-
hamar a fogalomzavart  is és ezikkem a kritika ma-
gaslatáról hauyat-homlok zuhan le egy szerény be-
számolóra. 

S engedje meg nekem a czikk iró ur hangoz-
tatni azt, bogy ez volt a czélom. 

S akkor aztán mindent máskép látunk. Akkor 
igenis nem utólsó dolog megemlékezni derüsobb moz-
zanatokról is, mert hiszen legrosszabb esetben erről 
is beszámoltam. 

Vagy ilyen körülmények között is vétettem a 
jó izlés ellen? Akkor szánom-bánom hibámat és ka-
pitulálok 1 

A másik megjegyzésem teszem általánosság-
ban! Ne személyeskedjünk, mert az csakugyan Ízlés-
telen dolog volna, én csak egy szerény kérdést ve-
tek lel: 

Ha egy cselekedetem, vagy ténykedésem felett 
valaki véleményt mond, az nekem nem tetszik s ón ls 
véleményem akarom érvényre juttatni ugyanazon 
théma felett,  miért szükséges harmadik szemelyt bele-
vonni a dologba? 

Mert különös volna az, (legalább annak tnlálnók) 
lia a tanár az Iskolában felkérdez  egy gyereket; az 
nem tud felelni  s mikor ezért kérdőre vonja, ilyen 
feleletet  adna: 

-• Én nein tudom a lcczkém, de hát hiszen a 
szomszédom még ugy sem tudja! 

A „Kritika" czikkben is szó volt egy tévedés-
ről (vagy nevezzük akár Ízléstelenségnek). Arra semmi-
esetre sem az a védekezés, hogy hát nézzétek meg 
ez a harmadik meg negyedik zongora emelést emle-
get a kritikájában (holott az nem ls volt kritika). 
Összeegyeztethetőnek tartja ezt czikkiró ur a czikké-
ben oly sokat emlegetett aesthetikával, ízléssel ? 

S igy tanítják ezt ama legmagasabb képesítést 
megadó egyetemen? 

Nom feltétlen  függvénye  a kritikának az egye-
temi készültség, sem a mindennapi foglalkozása  az 
aesthetika stádiumának ugy a hogv azt czikkiró ur 
értette, mert hiszen e két dologgal is lehet esetleg 
valaki rossz kritikus s e két dolog nélkül ls jó kri-
tikus. Sok ut visz Kómába! A „Farsangi kritika" sze-
rint csak azok a hivatásos kritikusok a kiknek az 
aesthetika tantárgyából ez a kvallflkáczióiuk  megvan. 
Eszembe jut, erről Petőfinek  egy verssora: 
„Nyakravaló nélkül akarod megvédnl hazádat" 
ügyeljünk jól, nehogy Itt az a bizonyos nyakravaló 
• ket „elengedhetetlenül szükséges" dolog legyen L. 

L A P O K 

Lehet az életben Wlalko*ntmt*vészettelT«aip-
pel, nemessel, lehet utazásokat tenni s önmagátképez-
nie az embernek. 

Utalok épen czikkiró úr- soraira: 
„Szeretem á dilettáns művészeket is, bár nem 

becsülöm őket többre, minta mennyit érnek"..... stb. 
Hogy lehet akkor őket ugy kritizálni, "a hogy 

nagy müveszeket ? 
Igenis, legyen tárgyilagos a kritika, de legyen 

abban izlés is, hordja u magán az aestetlka mély 
tanulmányozójának á nemes gondolkodását. 

„S ha megesik, (miért ne eshetnék meg ?) hogy 
teljes jó hiszemüséggcl egy othlkai magaslatot emle-
get " irja czikkiró ur s feltételezem,'  hogy egy di-
lettáns esetleg nem érné el é  magaslatot, nem ízlé-
sesebb dolog lenne inkább agyonhallgatni ? 

Számolnunk kell mindig azzal a körülmínynyel 
ls, hogy (a miut meg is történt) a dilettáns jó és 
kifogástalan  előadásai s ennek. kritikáját azonositják 
nagyon könnyen (laikusok, rossz akarók stb.) a théma 
kritikájával. 

Ha én kínt sétálok s zöld pázsitos mezőn (oh 
hegedülő holdsugár 1) taposom a zöld Mvet s ha nem 
ügyelek, eltaposom a virágot ls.... Pedig ha egy kissé 
jobban a lábam alá nézek, tán ki ls kerülhettem volna. 

Ide nem kell tudomány, csak egy kis szimpatia 
a virágok Iránt, mert ha egyszer eltapostuk, vitat-
kozhatunk kötet számra, annak többet nem használunk. 

8 vájjon melyik vall jobb Ízlésre a kettő közül ? 
Egy művészt, a ki hivatva van a művészetet 

előbbre vinni, hlvatásosau foglalkozni  a művészettel, 
kegyetlen őszinte bírálat Illet s ebben a tekintetben 
egyetértek czikkiró úrral. Egy dilettánsról lis jót 
nem akarunk Írni. hallgassunk Eleget tettünk a jó 
ízlésnek és az acsthetikának. 

Ha pedig tényleg dicséret illeti (mert ebben 
egyetértünk) nlgyje el czikkiró ur, nem szükséges, 
hogy az ember Elcsapjon Tancrednek, sem ábrándo-
zónak, nem szükséges aranyba mártani a tóllat — egy 
mosolyért! Spj. 

A cs ikszereda i i p a r o s ifj.  ö n k é p z ő k ö r 
i s m e r e t t e r j e s z t ő gyűlése . 

A csíkszeredai iparos ifjnsági  öoképzőkör 
folyó  évi február  bó 2-án délután 3 órától kez-
dödőleg tartotta a téli szezonban negyedik isme-
retterjesztő összejövetelét. A majdnem teljes 
számban összegyűlt iparos ifjúság,  a nagy száma 
és díszes női közönség és a társadalom többi 
osztályából megjelent érdeklődők a mellett tanús-
kodnak, hogy ezen összejövetelek szükséget pó-
tolnak s az érdeklődés irántuk boVa tovább 
nagyobb mértékben növekedik s ntó végre is a 
kör helyisége ilyen összejövetelek tartására ki-
csinynek mutatkozik. 

Az Ismeretterjesztő összejövetelt ezen alka-
lommal is Lakatos llihály t. elnök nyitotta meg 
egy rövid beszéddel, melyben egy felöl  a közön-
ségnek mondott köszönetet a szíves érdeklődésért, 
másfelől  pedig az önképzőköri tagokat buzdította, 
bogy a megkezdett helyes uton haladjanak mi-
nél előbbre és a közönségnek eddig tanúsított 
támogatását és pártfogását  még nagyobb mér-
tékben igyekezzenek kiérdemelni. 

A megnyitó Dtán dr. Wa.oylkiewicz Viktor 
főgimnáziumi  tanár tartott szellemes, ötletes és 
nagy mértékben tanulságos felolvasást  a „Vér-
mérsékletekéről. A régi orvosok által felállított 
négyféle  véralkotot ismertette és több mint 200 
tapintatosan és kiváló érzékkel összeválogatott 
példákkal ilnsztrálta. A felolvasás  tárgya iránt 
kezdetben felkeltett  figyelem  folyton  fokozódott  s 
a tetszés nyilvánítások a felolvasás  folyama  alatt, 
de különösen annak végén szokatlan mértékben 
nyilatkoztak meg és a professzor  nr szép fel-
olvasását éljenzésekkel és tapsviharral jntal-
mazták. 

Talpraesetten szavalt Tarsay Sándor ön-
képzőköri tag, ki Petiifi  Sándor „Ivás közben" 
czimQ költeményét adta elő akkora természetes-
séggel és olyan kiváló ügyességgel a mely min-
denkit meglepett. Az éljenzésekből és' tapsból 
neki is bőven kijutott. 

Nagy hatást keltett a Müiler Juliska mo-
nologja is, a ki ezen előadásával tehetségének 
kiváló jelét adta. Feszült figyelemmel  nézték és 
hallgatták a minién tekintetben sikerűit pro 
dakeziót s végűi ovácziókban részesítették a csi-
nos előadót, ki azt valóban ki is érdemelte. 

Február 16-án njra lesz ilyen összejövetel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság . Thuróozy Ferencz a hely-

beli honvéd tisztikar közszeretetben és köztisz-
teletben álló századosa f.  hó 4-én délntán eskü-
dött örökhűséget özv. Györgyjakab Mártonné, 
szül. Dávid Jolcsa helybeli hirtokosnő úrnőnek, 
társadalmunk e kedves és kellemes alakjának. 
A házassági aktus szűk családi körben ment 
véghez, a m»nnyiben csakis a hivatalos szemé-
lyek voltak jelen. Házassági tanaként Dr. Fejér 
Antal országgyűlési képviselő és Oeczö Béla kir. 
törvényszéki biró szerepeltek. Általános boldog-
ság legyen az aj pár örökös kísérője ( 

— Halálozás . A csikmegyei ősi nemes 
Székely családoknak egy érdemes alakja tért 
vissza őseihez. Sepsi-szeotiványi Henter Józsefué 
szül. csik-szentdomokosí Sándor Zsnzsánna 1902. 
janoár 29-én 83 éves korában Csíkszeredában 
meghalt A megboldogult egy rendkívüli jó szívű, 
megyeszerte általánosan közbecsOlt áldott lek Il-
lető és jótékony matróna voll, kinek halála nagy 
veszteség. A gyászeset a Henter családon kivűl 
a Mikó, Sándor és Lázár családokat közvetlenül 
érintette. Tetemeit janoár 30-án szentelték be, 
a megye inteligencziájának részvétele mellett s 
innen Csík-Szenttamásra szállították s itt temet-
ték el a családi sírboltban. Nyugodjék csendesen. 

— F a r s a n g i es té lyek . A cşiksieredal 
ari kaailnó e hó 8 án szombaton eate saját helyi-
ségébea kaszinói vacsora niv alatt ismeretes es-

61 n á m . 

télvt candei, mely .felelevenítése  leu a régen 
aáflneteló  s«ly köftiyes  iafiinó-estélyeknek.  — A 
óaíkszeredtf  kereskedők kötp siiotéo saját helyi-
ségében e Tió 11 én Húshagyókedd estélyén agy-
nevetett batyubál-estélyt rendel, melyre a tagokat 
ei uton tisztelettel meghívj» ai elnökség. Qyó-
Sientmiklóson február  11-én less ai „Ifjusági-bál" 
megtartva, melyqek elnökei dr. Fejér Dávid orvos 
és'dr. Li i í t .lánM'fitewtgabiró. — A közegészségügy államosítása. 
A közigazgatás Államosítása ba lassú tempóban 
is, de agy látszik a megvalósuláshoz egy-egy 
lépéssel közeledik. Hár két közigazgatási szak 
vonatott be törvényhozásiig az állami igazga-
tás alá és pedig az állategészségügy tényleg, a 
megyei pénzkezelés még caak névleg, de e* is 
rövid idő kérdése, mert legkésőbb a jövő év 
kezdetével, mikorra a fontos  végrehajtási rész-
letkérdések megoldatnak, ez is életbe fog  lép-
tettetni. Ezeket a reformokat,  a mint hírlik, az 
egészségügy államosítása fogja  követni, minek 
tervezetével a közegészségügyi tanács elkészült 
s azt a belügyminiszternek be is nyújtotta, a 
ki a javaslatnak mielőbbi tárgyalását meg ia 
ígérte. 

N é m i k e d v e z m é n y fü rdő ink  é r d e -
kében . A kereskedelmi miniszter a magyar for-
rások és fürdők  emelése érdekében megengedte, 
hogy e vármegye területén fekvő  Borszék éa 
Tnsnád fürdők  hirdetései a magyar államvanatak 
pályaudvarain és állomásain ingyen kifűggesz-
tesBenek. A kedvezmény a folyó  év végéig ma-
rad érvényben. 

— í n s é g Gye rgyóban . Bár a mait évi 
rossz termés hatása az egéaz vármegyére nézve 
egyaránt kiterjedt és egyforma  sznmora viszo-
nyokat teremtett' a nép életben, még is az ínség 
felléptét  hivatalosan csak a gyergyói járásban 
állapitoltak meg ez ideig. A gyergyó-szenlmik-
lósi főszolgabíró  ogyaniá az ínséggel 'küzdő és 
közsegélyre szorult családokat járásában össze-
íratván.'kitűnt még az év eleién, b'ogy 993 csa-
ládnak mintegy 3000'taggal hlncs meg a min-
dennapi betevő falatja^  's minthogy a téli hó 
hiánya miatt a téli totajfa  fuvarozás,  mint az 
ottani egyik legfőbb  kérését! ág ázünetel, az 
ínségesek száma hova toVább mindinkább sza-
porodni fog.  Az ínség nagyobb mérv'fl  jelenléte 
Gyergyó-Szentmiklós, Szárhegy,' Ditró és Re-
mete községekben konstatáffarott,'  • de a többi 
községekben is meg Ván a' baj. A helyi jóté-
konyság mindent megtesz a nyom ír enyhítésére, 
de az rövididő alatt elégtelennek fog  bizonyulni, 
minthogy a már-igénybe vett községi szegény 
alapok sem bírják a szűkségletet fedezni,  mert 
a pénzek kamatozásra nagyrészt kiadva lévén, 
a felhajtás  most lehetetlen. Az ínségesek isko-
lába járó gyermekei a főszolgabíró  intézkedése 
folytán  jobb módn családoknál naponta legalább 
egyszer meleg ételt kapnak s erre 'többek szí-
vesen is -vállalkoznak, azonban eme jótékonyság 
is kimért határok között mozogván, szükségesnek 
látta a főszolgabíró  valamely állán s»gélynek 
gyors kieszközlése iránt felettes  hatóságához 
fordulni. 

— J ó fogás.  Négy darabbal apasztotta 
csomafalvi  Ambrus Ignácz ef-dőör  egyszerre a 
mult hó végén a kártékony medvék számát, 
melyek elszaparadásnknál fogva  állatállományun-
kat veszélyeztetik. Egy anya medvét ejtett el 
ugyanis, mely három bocscaával sétálgatott a 
„Kicailok" nevű erdőben. Miután az ányát ár-
talmatlanná tette, a még kicsiny és nem vesze-
delmes három medve fiat  élve összeszedte s 
azokból egyet a vadászterület tulajdonosának, 
Portik Lajosnak ajándékozván, a másik kettőt 
elpusztította s igy az anya és két boescsa ntán 
48 korona irtási díjban réazeaittetett a vármegye 
részéről. Ugyancsak a mult hó végén pusztított 
el egy nagy medvét szeat-domokosi Háté Albert 
még pedig vakmerő bátorsággal. Egy barlang-
ban neszét vévén a medvének, az általuk szokott 
szóval hívogatni kezdette a medvét ódájából. 
Csakhamar a maczkó engedett íb a hívásnak s 
megjelent a barlang előtt, a mit Háté egy lövés-
sel azonnal leterített 

— AB Ide i s o r o z á s az eddigi megálla-
podások szerint vármegyénkben folyó  évi április 
hó 1-én fog  megkezdetni és ugyanazon bó 24-én 
bevégeztetni. A működés az egyes sorozó járá-
sokban a következő napokra esik: az alcsiki 
járásban április 1., 9., 3. és 4 én, a szeredai 
járásban április bó 5., 7., 8., 9. és 10-én, Sze-
red* városban április lo-én, a gyergyó-szent-
miklósi járásban április 14., 15., 16., 17., 18. 
és 19-én, a tölgyesi járásban április 23. és 94-én. 
Polgári részről a sorozó bizottság elnöke Becze 
Antal alispin lesz és orvosul dr. Veress Sándor 
megyei főorvos  fog  a sorozáson részt venni. 

— K ö s z ö n e t ny i lván í t á s . Csfk-Ssépvi-
zen a mult hó 25 én a „Kaszinó- által saját 
könyvtára javára rendezett estély ugy erkölcsileg, 
mint anyagilag nagyon aiépen sikerült. Aa anyagi 
aikerhei felillflietéseikkel  a kővetkezők járultak. 
Száva Kristóf  10 kor., Fejér Sándor Csikszereda 
6 kor., fótiéit.  Fáraó Simon 4 kor., Potovsiky 
Jósaef  Csik-Sientgyörgy 3 kor., öiv. Diiaoakievio* 
Jánosné, Fejér Jakab, fótlaiL  Fejér Manó Sepal-
Szentgyörgy, id. Jakab János, ifj.  Jakab János, 
Nóvák Bogdán Gyergyó Sieotmiklói, Zakariás Z. 
István Qy. Bükk, ösi Mihály 2—2 koronát, ifj. 
Botár Béla Csikaiereda. Fejér Jánot, Jakab Ödön 
Csikszereda, Siáva Antal Caiksiereda, Siebeny 
Qeró Gyergyó Ssentmiklós, Ssentpétery Margit, 
Zakariás K. Antal l-"-l koronát Fogadják a ne-
mes aiivfi  adakozók einttal is a rendesó bizott-
aág háláa köuönetit 
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— Ajándék a Hegén? nepréaaoro. 
A mai önző világban ritka nemes gondolkozás-
ról tett tanúbizonyságot közéletünk egyik kiváló 
embere és magyar tudós, a ki egész életét 
hasznos közmunkában töltötte el s úttörője volt 
hazánkban a csillagászat elhanyagolt tudonţâ-
nyának. Konkoly-Thege Miklós országgyűlési 
képviselő, az országos csillagászati intézet igaz-
gatója az ó-gyallai csillagvizsgálónak önkölt-
ségéni berendezője az a nagylelkű adakozó, a ki 
15G0 holdas ősi birtokát felajánlotta  a kormány-
nak, hogy azt belátása szerint fordítsa  a köz-
jóra és a birtokot politikai czéljának megfelelóleg 
értékesítse s ez által követésre méltó példát és 
tanúságot szolgáltatott azoknak, kiket a Gond-
viselés földijavakkal  megáldott, de a kik bár 
látják maguk körlil a nép ezreinek nyomorú-
ságát, csak saját fényűzési  czéljaikra fordítják 
a fölös  vagyont. A nagylelkű adomány, melylyel 
az adományozó a nemzet örök háláját biztosí-
totta magának s nevét beírta az emberiség nagy 
jóltevóinek Borába, a legkedvezőtlenebb számí-
tással a maga részére fenntartott  életjáradék 
s egyéb fizetési  kötelezettségek számba vételé-
vel is jóval meghaladja az egynegyed millió 
korona értékét. A lelkes adományozó Darányi 
Ignácz földmivelési  miniszterhez Intézett adtf-" 
mányieveiét igy végzi: .Most mikor végefelé 
járok annak az időnek, mit a gondviselés egy 
emberi életre kijelölt; az a vágyam, hogy a 
mi egy embernek meg nem adatott, azt az ősi 
birtok teljesítse s legyen az mindenkor az ország 
boldogulásának szolgálatára. Az, hogy a telep 
mindenkor nevemet viselje s az igy legyen meg 
örökítve, az sem tulajdonítható hiúságnak-; de 
azt nem akarom, hogy azok, a kik majd egyk*r 
ezen az ősi birtokon szántogatnak a Konkoly-
Thege név hallásakor gondolják el magukban, 
hogy milyen békén pihenhetnek -azok, a. kik a 
híven teljesített hazafias  kötelesség öntudatával 
tértek őseikhez, az örök nyugalomra." Az ado-
mányozó kikötése mindössze abból áll, hogy, 
ajándéka a Konkoly-Thege MikJps njevfjt  viselje 
s ó és neje holtukig a kastélyban lakva évjá-
radékot kapjanak. 

— Farsang i vásár. A gazdasági vál-
ságnak és a multévi rossz termés miatt beállott 
általános szegénységnek hü tükrét mutatta a 
városunkban, Csíkszeredában mnlt héten lezaj-
lott országos vásár. Külső-belső vásártér, melye-
ken normális viszonyok között állat és ember 
nagy mennyiségben szokott nyüzsögni a szána-
lom éa elhagyatottság képét tárta löl. A három-
napi baromvásárra eladó marba annyi sem haj-
tatott föl,  miut némely látogatottabb heti vásárra. 
Nem, mert az eladható rész a kiáltó szükség 
miatt az ősz óta. apránkint eladásra került; de 
vevők Irányában Is a kereslet as ál talán oirpénz-' 
telenség miatt upyanazon mértékben gyöngült. 
A mi kevés állat el is kelt az ia csak a vágó-
hidra került a mészárosok hasznára, kik azért 
egy cseppet eem hajlandók az olcsóság mellett 
is a húsárak alábbszállitására a azabadipar kor-
szakában, midőn a hatóságnak az árak szabá-
lyozásába kevés beleszólása van. A belsóvásár 
hasonmása volt a baromvásárnak. Jtt-aqioU-állott 
a piacztéren egy-egy árofeedé,  melyikben'az 
unalomtól ásítozva a szegény, iparoBok tétlenül 
vesztegeltek • igy ^ tolongás miatti meglopástól 
sem igen tarthattak. Kész bútor áruból volt 
legtöbb előállítva tekintettel a farsangi  házas-
ság kötésekkel elöállam szokott szükségletre, 
de a pangás ezen czikkeknél is észlelhető volt. 

— Székely turó fogyasztása.  A ma 
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, 
hogy a székely túrónak ai állami iutézetek és 
üzemek internátusaibao, valamint a bányák élelmi 
raktáraiban leendó fogyasztását  a kereskedelmi 
éa pénzügyminiszter ur aa állami gyárak központi 
igazgatóságának, a vallás- és közoktatás, miniszter 
nr pedig ai Illető kir. tanfelügyelóségeknek  ügyei-
mébe ajánlotta azért, hogy a székely turó a neve-
zett gyárak fogyasztási  szövetkezeteiben, illetve 
az erdélyi részekben levő és internátuBsal ellá-
tott állami tanító éa tanítónőképző intézetekben 
terjeaztea8ék. 

— Tűzifa.  A marosvásárhelyi kereskedelmi 
éa iparkamara tudatja, hogy a magy. kir. állam-
vasutak budapest-balparti üzletvezetósége moz 
donytüzelésre alkalmas 1240 köbméter kemény 
v. puhafa  azükségletét f.  évi február  20-ig be-
nyújtandó ajánlatok alapján bistoaitja. 

— A magántisztviselők és keres-kedelmi alkalmazottak ügye nagy lépéssel 
haladt előre, ugyanis a helyköivetitéa országos 
szervezése, mely nagyfontosaágu  kérdésééi Radó 
Sándor a magántisztviselők országos szövetsége 
v. ügyvezető-titkára, évek óta foglalkozott,  immár 
a megvalósulás stádiumába jutott. Radó Sándor 

SMpsri.' koreeteleltoi <4*iP0ióg*zd«iágl'. ssálüfá-
sok, építkezések, bérbeadás és eladáaokra vonst-
kosélag kiirt pályásatokat: vasút- és közlekedés-
ügyi rovatában pedig a mindenkori kedvezmények 
vasúti fnvardijtétcleket,  valamint a vámilletékeket 
éfj  igy ezqn lap nemcsak á magán tiestviselók 'és 
kereskedelmi alkájmazdtték, hanem as ipar, keres-
kedelem, mező éaérdógásdaság összes tényeire 
érdekeinek hathatos támogatója lesz, miért ,ia 
mindenkinek részéről valóban méltó a támogatásra. 
Megjelenik minden szombaton, megrendelhető' a 
kiadóhivatalban, Budapesten, VI. kerület, Váozi-
körnt 39. — Előfizetési  ára egy évre 14 korona, 
egyes szám ára 80 fillér. 

— Édes must literenként 50 fillérért  kap-
ható aa Otthon kávéházban. 

N Y I L T T E K.») 
Válasz  László  Istvánnak  Oyergyó-Ditrö. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy én önnek 
sem nyíltan, sem zártan, de még csak képfs 
levelező-lapon sem írtam soha, hanem csak még. 
biiottalmnak hozzám intézett levelét tettem közrfé, 
kommentárral ellátva, önnek nincs joga párbéj-
képességemet meginni, íz _a bi\sstt)et_ birósjlg 
hivatása lett volna, melyet jnonh^n ön nem. mpr' 
«lfogadtrf.  -ön mnltBmTg 'htvátkoíÍli S" ízíer" gyá 
vaságát tetézi, midőn egy megleW-férünak  10—^2 
évea korában" elkövetett deák oaiajelt- hányja s/e-
ínéro. Annak elbírálását, hogy ön .vallási m*-
gyóződésból'.pofozkodódik  és sérteget, de az elég 
tétel adáa alul .meggyőződésének* bástyája mö|é 
búvik, a nagyközönségre bízom. Hogy nővéremmel 
szemben fennforgott  ügyük mily .közmegegyezés^" 
elintézést nyert, a.közel jövó fogja  meguiutathi. 
Az ön áltál'említett erkölcsi orrcsapástól pe<& 
£pp$u~ az osztóknak — Ön fivéreinek  — tört t e 
az .orra, erfcölcsjleg,  mit minden ai ügygyei iy-
merős lovţgjaq..érzésű ember elismer. Az alkohol 
hatása alatt elkövetett tetteimért még nem k i -
lelt nyilvánosan bocsánatot kérjek, miut ön tejé 
közelebbről. ' 'if  fi 

' öhüel e.íérénvégezlem,' további polémiákba 
• Doosjţjikozogi.'' |J 

Gyergyó-Sz'árhqgy, január 28. * 
.. Adóm Imre.y 

*) Az e rovatban kOzlöttekért az aláíró felclas. 
Szerk3 

mint esen eszme megpendítője a kormány- és 
szakköröknél bemuttatott és osstatlan elismerésben 
részesített tervezete alapján közreadja az Országos 
Pályázati Közlönyt, mely tartalmazni fogja  köny 
nyed áttekintés mellett a magántíaiviselók és 
kereskedelmi alkalmazottak által betöltendő összes 
állásokat és igy módjában leBi minden álláskereső 
nek minden alkalommal tudomást nyerni arról 
hová forduljon  alkalmaztatás iránt Ai értelmiségi 
foglalkozású  magánalkalmazottak öasiesége érdé 
keinek előmozdítására törekvő ezen lap méltán 
megérdemli, bogy elaó sorban maguk •• érdekelt 
magánalkalmazottak, másodsorban a tisztviselő- és 
kereskedelmi slkalmaaoltak egyesületei, továbbá 
a kereskedelmi éa Ipari vállalatok és eségek elő 
fizetésükkel  támogaaaák. Aa .Omaágos Pályázati 
Kosion)" melléklete a Köz- éa Meiógaidaaági 
Ért esi tó, a Magáid—ági réazea kívül közölni fogja  | 

Sz. 349—1902. 
tlkkvi, 

Hirdetmény. 
Alulirt kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság ezennel közbirré teszi, bogy Dávid István 
és neje Kiss Jnliánna csíkszeredai belyszinelési 
birtokosok nevén álló csík-zsögödi 969. számú 
tjkvböl a 6411—1900. tlkkvi száqu végzés foly-
tán Kalamár István (Eleké) és neje, szül. Pál 
Regina csíkszeredai lakósok nevére njonnan nyi-
tott, de elveszett csík-zsögödi 2572. sz. tjkvben 
foglalt  ezen jegyzőkönyvet pótló csík-zsögödi 
2672. számú leiekjegyzőkönyvi tervezetet a te-
lekkönyvi iroda az 1980. XLVI. t.-cz. 1. §-ának 
a) pontja, illetőleg az 1880. évi 18068. I. M. 
számú rendelet 3. § ának 3. pontja értelmében 
az 510ü—807. tlkkvi számú meghagyás folytán 
elkészítette. 

Ezen lerzezelet a tlkvi hatóság az idé-
zett rendelet 14. § a értelmében elfogadja  B azt 
a 15. §. szerint ezennel kö/hirré leszi. 

Egyszersmind felhívja  mindazokat, kik ezen 
tervezetben foglalt  (4776., 4800.) hrsz. alatti 
szántóra'az 1900. évi április bó 29. óta szer-
zeit tulajdon, zálog, avagy haszonbéri jognál 
fogva  a lelekjegyzökönyvben valamely helyesbí-
tést, igazítást, kiegészítést, lejegyzést, hozzá-
jegyzést, vagy átjegyzést igényelhetni vélnek és 
illetőleg a kik ezen fekvőségekre  elsőbbségi és 
zálogjogokat már nyertek, végül a kik ezen ter-
vezet összeállítására nézve kifogást  emelni kí-
vánnak ; miszerint ebbeli igényeiket, illetőleg ki-
fogásaikat  1902. évi január, hő áO-tól 1902. évi 
márczius hó 31-ig terjjdő 60 napi határidő alatt 
annál bizonyosabban jelentsék be, mivel ţz ezen 
határidő elteltéig he nem jelenlett igények, ille-
tőlég kifogásolások  figyelembe  vétetni nem fognak. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1902. január bó 13-án. 

Gecző Béla 
[25] 2—3 kir. törvényszéki bíró. 

HIVATALOS RESZ. jj 
Kérelem a magyar kir. mezőgazdasági múzeum 

ügyében. v 
Az OMOE-nek előterjesztési következtében 

a nagyméltóságú földmivelésűgyi  m. kir. miuiszt& 
1896. évben megalapította Budapesten a m. 
mezőgazdasági muzeumot. * 

, Abbw) a vMeménjitien^JíOgy q&n 
gazdáságlálkotjának további fsjlesatáaéhes  ebeséé-
közönség a maga erejéhez képest szívesen jâruţ 
hozzá, egyesületünk igazgató-választmánya, a m. 
kir. mezőgazdasági mnzeum igazgatóságának meg-
keresése folytán  elhatározta, hogy a in. kir. mező-
gazdasági muzeum támogatására a gazdaközönséget 
és elsó sorban ai OMUE tagjait nyilvánosan ÍB 
felszólítja. 

Az országos hatású m. kir. mezőgazdasági 
muzeuoinsk egyik legszebb ée legfontosabb  fel' 
adatá, hogy kapcsolatában hazai mezőgazdasági 
irodalmunk történéti fejlődését,  jelen állását és' 
haládKsáf  feltnntéti)  mezőgazdasági szakkönyvtári 
szervezzen. Mivel pedig' egyéb .haz^i nyilvános 
könyvtárak é mezőgazdasági szaţînVkoţt nem 
részesrthétik»1félM  flgyélómfien,  másfélemezőgaz-
dasági szakkönyvtárak pedig elsó sárban gyakorlati 
czélokat vannak hivatva szolgálni, a mezőgazda-
sági muzeummal kapcsolatos szakkönyvtár rendel-
tetése, hogy lehetőleg teljes legyen és ugy a jelen, 
valamint a mult ÖBszes idevágó hazai irodalmi 
termékeit, bárhol láttak napvilágot és bármely nyel-
ven jelentek meg, magában össsesitenie kellene. 

Ámde egy ily könyvtárnak összeállítása — 
a költaégektól eltekintve — már azért is nehéz-
séggel jár, mert különösen a régebbi, vagy kevésbé 
elterjedt irodalmi termékeknek a felkutatása  Sok-
szor majdnem lehetetlen. Ez csakis ugy lehetséges, 
ha a gazdaköiönség a birtokában levő mezőgazda-
sági irodalmi termékeket a m. kir. mezőgazdasági 
muzeum tudomására hozza és a-birtokában levő 
szakmunkákat ajándékkép vagy mérsékelt áron a 
muzeum könyvtárának átengedni. 

Vaa Biereqoaém es qkhóla gaidaközönséget. 
első sorbiri pedig v OMQ& tágjait felkérni,  bogy 
akár egyesületünket, akár pedig közvetlenül a m. 
kir. mezőgazdasági muzeum igaigatóságát (Budák 
pest, Kerepesi ut 72. sz.) értesíteni silyeskedjenek 
hogy birtokukban miféle  hazai mezőgazdasági 
irodalmi termékek könyvek, füzetek,  újságok? 
folyóiratok  B egyéb nyomtatványok, továbbá mesó-
gaidasági érdekű kéziratok, oklevelek, régi sift 
madások, térképek, tervrajzok, képek, fényképek, 
régi peosétnyomók és pecsétek, érdiek a egyéb 
emléktárgyak, stb. vannak és vájjon ezekét, vagy 
ezekből melyeket volnának hajlandók a muzeum 
nak odaajándékozni, vagy mily feltételek  BfeHett  és 
árért volnának hajlandók a muzeumnak átengedni ? 

Abban a reményben, hogy egyesületünk erre 
vonatkozó batároiatát méltányolva^! kiváló mező 
gasdaaági közérdeket képviselő törekvését felka-
rolva, ezen nagyfontosságú  mezögaidaiági intéz-
mény fejlesztését  a gaidaközöuség szívesen támo-
gatni kési, a bejelentések beküldését ia bátor-
kodom kérni. * 

Budapest, 1869 február  20. 
Forster  Gáza, Igazgató. 

Laptulajdonos: 
OTÖBOTJAKAB ÖRÖKÖSE. 

"Jâzi,459/90?. [27| 1 - 3 

Szám 210/1902. [36J l - l 
polg. 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogya Csik-SzépvikkftzMg 

egész határának tagosítása iránti ügyben as elő-
munkálatok mégktezdésa, jfeţesen  aa érdekeit felek 
képviseletének rendezése ámüködO'mérnOk meg-
választása, és a költség előirányzat elkészitése 
felett  tartandó tárgyalásra határnapul 1803. é v i 
február  hó 22-ik napjának d. e. 8 órája 
Csik-Szépviz község házához tűzetett ki, a melyre 
az érdekelt birtokosok a törvényes következ-
mények terhe mellett megidéztetnek. 

A kir. törvényszéktől 
Csíkszereda, 1902. janár 14-én. Éltes Zsigmond, 

elnSk. 
Sz. 667—902. 

k. i. (321 1-3 
Pályázati hirdetmény. 

Gyergyó-Szentmiklós községben ürese-
désbe jött községi jegyzői állásra ezennel pá-
lyázatot hirdetek és felhívom  mindazokat, kik 
ezen 1600 korona évi fizetéssel  javadalmazott 
jegyzői állást elnyerni óhajtják, hogy szabály-
szerűen felszerelt  pályázati kérésüket hozzám 
folyó  évi februar  hó 24-ik napjáig ttanál 
biztosabban adják be, mivel késébb beérkező 
kéréseket nem fogok  figyelembe  venni. 

Gyó-Szentmiklós, 1902. január 29. 

Dr. Lázár János, 
főszolgabíró. 

- Pályázati hirdetmény. 
. . A kásjUMUalcsiki járásban Kúszon-Altiz-
tfeltiz  és Impéf  .községekbúi álló körjegyzői 
lürben Kászon->Alti»,BeéklielyJyel rendszeresí-
tett segéiljsgyKÓÍ :>an)uţk0gj-vy.ezet0 helyettesi 
áUás lemondy» átfogtál),  megüresedvén: arra 
ezennel pályáztot jiirdetek..,'. 

jMrbdblmazása: 
1. A községektől . .•• . •>. . ; . 900 kor. 
2. Anyakönyvi teendőkért államsegély 400 kor. 

Felhívom mindazokat kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket hozzám bezárólag folyó  évi fe-
b r u á r hó 20-ig annyival inkább adják be, 
mivel a később érkező kérvények figyelembe 
netn vétetnek. 

A kászon-alusiki járás főszolgabírója: 
Csik-Szşntmârton, 1902. január 27-én. 

Bartal is , 
főszolgabíró. 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeleten [4] 5—10 

rendelés  naponta  1IHt-tSl  4-ig. 

Szám 299—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
.. A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy Miklós Pál 
végrehajtatónak Bors György és ueje szül. Buke 
Anna végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében 300 korona töke követelés és járulékai 
irániba csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő Csik-Zsögöd község határán fekvő  a csik-
zsögödi 2651. számú tjkvben foglalt  A f  1. rendsz. 
4831. hrsz. belsőségre 1200 koronában megálla-
pított kikiáltási árban elrendelte, és bogy a fen-
nebb megjelölt ingatlan az 1902. évi április hó 
l-tó napján délelőtt 9 órakor ezen kir. törvény-
szék mint tlkvi hatóság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási árop alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az lbtíl. évi november hó l-én 
3333. szám alatt kelt igazságügy miniszteri ren-
delet 8. §-ábau, kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. i,-ez. 170. §-a értjeimében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltalni. 

CsiVSzereda 1901. október 21. napján. 
A.kir. törvényszék^ mint telekkönyvi haţ09âg: Geoző Béla, 

[9U9j l - l kir. trvszéki biró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye közönsége tulajdonát ké-

pező Gyó Felső-Tölgyes H-ik határ részében 
fekvő  „Uz° és „Veresvizvölgyi" erdőségeiben 
1050.05 k. holdon megbecsült mintegy 77913 
tömör köbméter gömbölyű luezfenyó  haazonfa 
és mintegy 42377 tömör köbméter gömbölyű 
jegenye fenyő  haszonfa  és mintegy 109125 0 -
mör köbméter, klllön nem választékolt, göm-
bölyű hiikk-, mű- és tűzifának  az 50666/1900. 
számú magas miniszteri rendelettel zárt Írás-
beli ajánlati versenytárgyalással egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen egyszerre való el-
adása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 237879 korona 90 fillér  azaz 
ketszázharminczhétezernyolczszázhetvenkilencs 
korona éB 90 fillér. 

Az árverés 1902. évi február  bó 22-én 
d. e. 8 órakor a megyei inágáqjavak igazga-
tójának a Vármegyeházán lévő helyiségében fog 
megtartatni. 

. Árverezni szándékozók felhivatnak,  hogy 
a kikiáltási ár 10°/0.-át bánatpénz gyanánt az 
árverező bizottság kezéhez betegyék, irasbeli 
zárt ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt nyújtandók be, szintén 
fenti  összegii bánatpénz, vagy megfelelő  értékű 
óvadék képes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
tűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződést fel-
tételeket ismeri s magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételektől  el-
térő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el 
nem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  vala-
mint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a magánjavak igazgatói hivatalában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csikvármegye  magánjavainak  igaz-
gató tanácsától [28] 1—8 

Csíkszeredán, 1902. évi január bó 27-én. 
Beose Antal, Mihály Térenoa, 

alispán, elnök. jegyzfi. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudom&s&ra 
hozni, hogy Csíkszeredában (a Veress Elek ur házában) 

E G T H O D E B N 

rendeztem be, a hol a legegyszerűbbtől a legflnomabblg 
mindennemű bútorok, egész berendezések, gyári turban kap-
hatók. Kiváló tisztelettel 

Merza Rezső, Csíkszereda. [36] 1 - 3 



Február 5. C S Í K I L A P O K 6. uám. 

M e g h i v ó . 
A Bflkasádi  Takarékpénztár Rész-
vénytársaság folyó  évi február  hó 
20-án (Le. 9 órakor tartja ÜL évi 

rendes közgyűlését 
melyre a réarvényeeek tisztelettel meghívatnak 

1. Asigasgatóságjeientéseési lzár 
számadás beterjesztése. 

2. A felügyelöbizottság  jelentése. 
3. A felmentvény  megadása. 
4. A nyereség felosztási  tervezet fe-

letti határosat hozatal. 
5. Igazgatóság és felügyelő-bizottság 

3 évre leendő megválasztása. 
6. Indítványok. 
BQkSzád, 1902. január 30. 

f29]  í - i A a I g a s g a t f e á g . 
Kivonat az alapszabályok 39. §-ából. A ki 

szavazatát a közgyűlésen érvényesíteni akarja, 
részvénveit a megelőző nap d. u. 5 óráig a ta-
karékpénztárnál letenni tartozik 

B i z t o s í t á s i é s 
K ö z g a z d a s á g i L a p o k 

VLLL évfolyam. 
Budapest , VII., Vörflsmarty-utza  14. 

A legnagyobb és legteijedtebb szak-
újság a Monárchiában. A biztosító intézetek 
ée a biztosítási tisztviselők közlönye. Minden 
számban szakszerű  közlemények  talélha-
tok  a közgazdaság minden köréből, közli az 
összes intézetek jelentéseit és mérlegét, a 
külföldi  nevesetesebb eseményeket, személy-
váltolásokat, kinevezéseket és a megürese-
dett  állásokat  és  pályázatokat. 
BMzstésI ára nfy  évrs 6 frt,  fái  évrs 4 frt 

Mutatványaaámot küld a kiadóhivatal 
Bndapeat, VIL, Vörtanarty-ntaa 14. aaám. 

oooooooooootooooooooooooo 
Országszerte elismert, erős csontú 
gyorsfejlAdésQ  és edzett elsörendQ 

Magyar bikák 
kiválóan tiszta csiruképes és olcsó 

oberndorfl  [%] t-s 
60 kilón felül  minden mennyiségben 

kapható 
Or. Teleki Arvéd ur 

dnnól uradalmában u. p. Konoaa. 

ooooooooooowoooooooooooo 

Sz. «34—909. [24] 2—8 
ükkvi" Hirdetmény. 
Csikbánkfa'va  község telekkönyve a Lesöd 

havaa arányosítása kövekeztében ns 1809. évi 
3579. az. szabályrendelethez képest átalakíttas-
sák a szzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra 
nézve, a melyekre as 188«. XXIX, sz 1889. évi 
XXXVIII, éa az 1891. évi XVI. U-czikkek a 
tényleges birtokos talajdonjogának bejegyzéséi 
rendelik, az 1892. évi XXIX. t-czikkben sza-
bályozott eljárás a telekjegysökönyvi bejegyzések 
helyesbítésével kapcsolatosan foganatoaittatik. 

E czél bői az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése éa a helyszíni eljárás nevezett közeég-
ben 1002. évi márcaius hó l-én délelőtt 
0 órakor fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhívatnak: 
1 az összes érdekeltek, bogy a hitelesítési 

tárgyalásén személyesen vagy meghal almazott 
által jelenjenek meg és az nj telekkönyvi tervezet 
ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosab-
ban adják elő, mert a régi telekkönyv végleges 
átalakítása után a téves átvezetésből eredhető 
kifogáaakat  jóhiszemű harmadik személyek irá-
nyában többé nem érvényesíthetők. 

2. mindazok, a kik a telekjegyzökönyvek-
ben előfordnló  bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alaUjelenjenek meg és az 
előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel. 

3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, bogy az 
átíratásra az 188«. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 
1889. XXXVIII, t.-cz. ö., 6n 7. és 9. §§-ai ér-
telmében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és szokksl igényeiket a kiküldött elöti 
igazolják, avagy oda baasansk, bogy az átru-
házó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a kiküldött előtt szóval iamerje el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítja, 
mert különben jogaikat ezen az uton nem érvé-
nyesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési ked-
vezményektől is eleenek éa 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog; vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
ugy szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingat-
lanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve bogy törlési enge-
dély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen-
jenek meg, mert ellenesetben a bélyeg mentes-
ség kedvezményitől elesnek. 

Csik-Szentmárton 1902. évi január 23-án. 
A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 

Dr. Ssabó Alajos, kir. elbíró. 

Jó családból való, legalább két 
polg. iak. osztályt végzett flu  ve-
gyes kereskedésembe [21] 3-4 

t e L 3 A . - C L l 0 3 a . S L 3 s 
felvétetik.  Értekezés személyesen vagy 
levélben. JAKABFY B. MIKLÓS, 
Gyergyó-Alfalu. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség «gyeimét folhivni  a pl««-iHwÉb.n, <» 
SZOPOS BÉBI házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 

>i|/ Ml' vU> xlb CSAKIS LEGUIAB8 DIVATÚ CZKKEK. >11' Ml' >11' Ml' Ml' Ml' Ml' MV 

ELSŐRENDŰ URKMVAT, KALAP, C2JPÓK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 
EO&Q8SYÁ& Mátyás király tér 12. 

Ajánlja dus választékban raktáron lévő czikkeit u. m.: 
Ingek a legjobb franczia  szabás szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Joger-

féle  alsóruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők, mindenemü keztyük, esóernyők, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarók angol 

plédek, legfinomabb  szappanok, illat és pipereszerek. 
Belföldi,  angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású, 

kézzel varrott czipök, elsőrendű budapesti czipéazmestertöl. 
I Kj T T a d á s z . lEeré lcp&R ém  s p o r t CZIIEIEVIE. 
1-sSislid kiuoJfáláal  Szabott ár, vidéki magrendelések pontossá teljesíttetnek. 

-m ttv it> -m <rtv <uv 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. M 
CSAKIS LEGUIABB DIVATÚ CZIKKEK. /JT» /(IV 11» '(TV 'lt> 'ffv  Tlv /)!> Ttv -m 

r Elv méndig kevés haiioa, nagy fer|»lom! 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses ügyeimébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruczikkek tulhalmozottsaga miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok. 
Mivel már eddig ÍB volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 

áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni állí-
tásom valódiságáról. 

Â nagy érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 
|no4] 6—69 S z é k e l y h i d y S á n d o r 

női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

2 Q. t i> 1 1 Elv atadlg ksvés hasisa, nagy ftrgalMl  n 1 n 1 o 

l 

Czletembea minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 
elvállalom és est csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszkózlóm. 

Raktáron tartok mindenféle  rugányos divánokat 4 0 - 2 0 0 koronáig es 
garnitúrákat; ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly oleso aron, 
miut bármely nagyób városban. Továbbá kész kocsik is raktaron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülmenyre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javitását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel B & j e r F e r e n c z , nyerges és kárpitos 
[2] 4-10 Csíkszereda, piacz-utczában. 

T. Bájer Ferencz araik Csíkszeredán. Tisztelettel értesítem, hogy az On által ké-
azltetett Eszterházv hajtókocsl agy kOlsó csín, mint jóság ^ ^ ' « ^ / „ . " J i ^ k"°« a i , t a l ' ' n -
UgysslntAn a kocsi ~ ' 
bükinek ajánlhatom. 

IV hajtókocsl ugy auiso csín, Ilii lil. jbb^s .v-Y, ° : 
lUfldéllel  és szánjavitással teljesen meg vagyok elégedve. Minélfogva  munk 

§
Darainez ajaninatom. Cslk-Szentmárton, 1901. deczember 1. Bartalis Ágost, főszolgabíró. 

i " 
féxf lsza . 'bó--CLxleta  S r a M ó b a u n . 

flók-flzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegánB 

URI-RUHA 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 16—20°/o-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok .-

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetbél. . 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből 
1 finom  téli kabát 
1 finom  téli kabát angol Bzövetból . 
1 nadrág finom  szövetből . . 
1 nadrág finom  angol szövetből 

T ó t & l l á , s l E l f o g r é , e t a l a n ,  k i v i t e l é r t . ^Btm 
Gyere klnielgélás. Vsrssnynéftflll  árak. 

—* — Kiváló tisztelettel 1 

\ 
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40—50 korona. 
48—60 korona. 
56—68 korona. 
55—70 korona. 
65—90 korona. 

70—90 korona. 
35—55 korona. 
60—95 korona. 
12—18 korona. 
16—22 korona. 

[83] 36—38 

skzz: 
H a u p t v o g e l F e r e n c z . 

A z o lL»nQ.«r t l e g j o " b b é s lmg-lEltCm.6"b"b 

B o r o n á k 
C s é p l ő g é p e k 

Bzabad. uj Kenógyürüvel ellátott görgüs 
csapágyakkal kézi-, járgány- és gözliajtásra 

A c z é l P i á k s
d £ A b a r i * -

Bét moha, tagozott ós 
diagonal 

Gyűrűs éa sima aczél lamsz, földi  hengerek 
A H I M U T v t S g i H k t 

A r a t ó - g é p e k 
fűnek  herének, 

Széoagyfljtök  és arató gereblyék, Szénsforditók 
Má-wM tésziM «CSE* 

B « a é a r t í b S I n u j t ^ k , 
O - s n l m ö l c m é e s z S l d z u z ó l c 

ós hogyómorzsolók, . T á . r g R T l v n k 
AnaOkódó szabadalmazott aiólő fecskendő  , ~ t , , . 

B T V B A m A H v o n ó á l l a t b e f o g r t s í i m , 
u B t r a v a t a Legnjabb gabona-tlastitó-rosták, 

Tormános ós vér te tü pusztításra, TBIEUREK ÉS KÚKORICZA MORZSOLOK, 
Szállítható takarék tűzhelyek Szecska vágók, darálók répavágók 

Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók, [ 3 + ] i_,0 
valamint minden más fajta  gazduági gépeket legnjabb szerkezetben kézttenek és szállítanak 

Ibs^SLy- feúajrÜa .  T^I tl . é s T á r s a 
c. és kir. biz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vasliáraorniUvek 

Aiap. 187Z. B É C S , n i Taborstrasse 71. munkás. 
Kitűntetve tóbb mint «00 arany, ezüst ás bronz éremmel, aa fiaaaea  nagyobb kiáUitáaokOn. 
Részletes árjegyzék ós számos elismerd levél Ingyen. - Képviselik és viszont elárusítók kerestetnek. 

„VÉDJEGY" 
F e r e n c z pál inka 

(SÓSBORSZESZ) [9| 4-50 

Yértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a moBt annyira kedvelt 
gyurómódazerre (massage). Kitűnő sikkerrel használtatik csuz. 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások.  Hozamoknál,  gj'u-
ladasok  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak b általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
á o i C B a k B mellékelt vódjegygyel. Egy üveg 30 fillér.,  1 
ós 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 

t füszerkereikedésekben,  Cslksseredában: Simon Jenő, Tro 
| h a n Jossef  és V é r e n Elek uraknál, általában ott, hol pia-

katok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VERTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

Nyomatott Cslk-Sseredában, a lapkiadó Györyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1002 




