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I. 
A közigazgatási  állapot. 

Az 1866. évi XXI. t.-cz. s) pontja alapján 
intézkedéseimről és a törvényhatóság Állapotáról 
van szerencsém a folyó  év első felére  előterjesz-
teni a következő jelentést. 

Mintán számszerű adatokkal az év e szaká 
kan csak hézagos áttekintést nyújthatnék a közi-
gazgatás menetéről, e miatt arra kiterjedni nem 
fogok  s csakis általánosságban említem fel,  hogy 
sem a központban, sem a járásokban semmi 
nevezetesebb eset nem merőit fel  s az 1901. évi 
XX. t.-cz. sem mutatkozott még olyannak, mi a 
teljesen széttagolt, áttekinthetlen •közigazgatást 
bár némileg egyszerűsítette volna. Ennek érez-
hető hatása a határidők egységesítése és a telebb-
vitel preczizirozásában nyilvánult, ámbár ezeknél 
is a nagyobb forgalma  törvényhatósági, ipari és 
vízjogi tőrvények kivétettek az általános szabály 
alnl és igy általánosságban még mindig megvan-
nak azok az okok, melyek az eljárást csak kompli-
kálják. És mig az Ogykezelésben nem honosnl 
meg a bizalom s magnk az egyes minisztériumok 
tartják fenn  a döntés jogát magáknak az ellenőrzés 
helyett még egyéni kérdésekben is: addig az a 
nehézkes mozgás, mely az egyszerűsítési törvény 
meghozatalát kívánatossá tette, nyűgeiből kibon-
takozni nem fog. 

Nem én mondok véleményt, rég el van is-
merve annak igazsága, hogy az egyes miniszté-
riumok össze alkotása soha sem fogja  engedni az 
összkérdések döntő elbírálását, mert közigaz-
gatási kódex hiányában, az állandó változásban 
lévő erők egymás átkeresztezését kikerülni nem 
fogják  a igy megállapodott gyakorlat kifejlődni 
nem is tud. Ezen a bajon azonban a felfogások 
különbözősége miatt változtatni alig lebet s igy 
be kell érnünk a jóakarattal, mely az elérhető 
egyszerűsítésben kíván segíteni a kusza állapo-
tokon. Azt semmi esetre sem lehet feledni,  hogy 
a kvalifikácziónális  törvény meghozatala ma már 
a törvényhatóságokat más alakban tünteti fel  s 
ha a pátriárkális megszokás tünetei itt ott mu-
tatkoznak, ezt egyoldalúságnak, annál kevésbé 
tájékozatlanságnak venni nem lehet, mert en-
nek hatása tartotta fenn  Magyarországot í?zent-
István óta. 

Csalódhatom s velem együtt bizonyára még 
sokan csalódhatnak, kik a közigazgatás államo-
sításától semmit sem várnak, de én sehogy sem 
tudom megérteni, hogy az a tót főispán  s az a 

•) Felolvastatott Csikvármcgyc törvényhatósági 
bizottságának folyó  évi május hó 80-ik napjan tartott 
közgyűlésében. Szcrk. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
F e h é r h o l l ó . 

Irta: Krlts* Hósa. 
I. 

Barcsay Kálmán két évi özvegysége után 
— férjhez  adva egyetlen leányát — arra a tu-
datra ébredt, hogy „öreg ember nem vén ember" 
és szive a szokottnál hevesebben kezdett dobogni. 
...Lelki szemei előtt megjelent as a magas ter-
metű, teli idomn, bájos szép leány, a kinek csá-
bos szemei ereiben a vért gyors keringésbe boz 
ták... A mióta megismerkedett a szép Horváth 
Olgával, azóta szüntelen osak ö reá gondol... És 
miért ne gondolhatna?... Szive még ifjú  és ké-
pesnek érzi magát arra, hogy egy nót boldogítson, 
a ki által a viszont boldogitást reméli... És a 
mint megfogamzott  fejében  az újra nősülés esz-
méje, ast mielőbb megvalósítani óhajtja. 

Az Olga atyja: Horváth Elemér, az ifjan 
elhalt törvényszéki bíró, nejét hat kiskorú árvá-
val hagyta hátra, minden vagyon nélkül, egyedül 
a nyugdíjra utalva. Olga volt a legidősebb s 
éppen a 19-ik évit töltötte be, midőn Barcsay 
Kálmán nőfil  kérte. 

Olga, anyjának rábeszélése folytán,  áldoza-
tot hozott családjáért éa neje lett az 52 éves 
gazdag földbirtokosnak,  hogy testvéreinek támasza 
lehessen. Czélját el is érte, mert a tnlboldog férj 
bármit meg tett volna, hogy nejének őrömet 
szerezzen. Az anyósa fejét  terhelő gondokon köny-
oyiteni igyekezett és nagyban hozzájárult a ház-
tartás éa a gyermekek iskoláztatási költségeihez. 

Barcsay Kálmán nagyon jó ember volt a 
mert nejét rendkívül szerette, mindent elkövetett, 
hogy ót boldognak lássa. Értékes ékszerek s gaz-

horvát vagy szerb alispán, kik jövőben a Székely-
földön  esetleg dirigálni fognak,  bármily eszes 
emberek s bármily megbízható hazafiak  legyenek, 
hogyan lógnak a székelység jóléteért lelkesülni ? 
Mert a közigazgaztásnak nem az a csúcspontja, 
hogy egyesek személyi ügyei miként intéztetnek, 
hanem erkölcsi ereje abban van, hogy az összeség 
közjóléte s az erre irányuló törekvések mennyiben 
tartatnak állandóan felszínen  ; ez pedig a leg-
komolyabb hazafias  irány mellett a helyi érdekelt-
ség melegében fejlődhetvén,  még csak feltűnő 
sem lebet, ha más faj  szülöttei más áspirácziők 
és más czélok mellett csak a hivatalos sablon 
kitöltése mellett mozognak. 

Mentünk tehát ily felfogásban  megszokott 
utunkon s ha erőink gyengesége miatt nagyobb 
eredményt felmutatni  nem tudtunk, rész3 van 
abban a természeli erők mostohaságáuak is. 

Vagyoni  állapot. 
Közvagyonunk s ezzel kapcsolatosan pénz-

táraink kezelésében az év kezdetén az a változás 
tőrtént, hogy az uj szabályrendelet értelmében 
az igazgató tanács beállittatván, most már ennek 
vezetése és felügyelete  mellett intéztetnek az 
összes kezelési kérdések. 

Nem lehet még párhuzamot felállítani  a 
két rendszer között, de nekem ugy tetszik s a kér-
dés iránt érdeklődők előtt is ugy tűnik fel,  hogy 
ha költségesebb is a mostani eljárás, nem olyan 
nehézkes, mint mikor a tek. törvényhatóság köz-
vetlen felügyelete  alatt állott, s vagyonkezelésnél 
már ez egymagában is számba veendő haladás. 
E mellett pedig a közvetlenség és az igazgató-
ság állandó központi érintkezése oly előnyök, 
melyek az eddigi megszokás pártolóit kell, hogy 
nézeteik feladására  indítsák, mintán ezekkel szem-
ben a lokális érdekek figyelembe  nem jöhetnek. 

A szabályrendelet szerint a megye magán-
javai pénztára az igazgató által miden évnegyed-
ben megvizsgálandó lévén, ebbeli kötelezettségét 
folyó  évi márczius lió l7 és május 10-én a leg-
behatóbb részletességgel teljesítette is, kellő rend-
ben találván a köz- és magán kötelezvényeket, 
valamint a mult évről átszámolt és időközben 
befolyt  készpénzt is. 

Nézetek  a székely  akczióról. 
Itt van a helye kifejezést  adni a vármegyéu 

kívül álló egyének azon különben jóakaratú indít-
ványa tarthatatlanságának, hogy a mostaui vál-
ságos időkben ez az alap volna hivatva a székely 
akcziónak a szükséges anyagi támogatást nyújtani. 

Hogy mennyire tévednek azok, kik egy 
ily magán vagyont a biztos rizikónak kívánnák 
kitenni, csak azt említem fel,  hogy eczélból először 
a lakosságánál elhelyezett tőkét kellene felhaj-
tani ; tehát először Csikvármegye lakosságát kel-

dag öltözékekkel lepte meg gyakran és minden 
évben a legelőkelőbb fürdőkre  vitte a szép asz-
szonyt. Nem akarta nejét elzárni a világtól s 
büszke volt arra, hogy az ünnepélyek és estélyek-
uek Olga volt a fénypontja  és solia nem gyötörte 
féltékenykedéBBel. 

Barátai nem egyszer figyelmeztették: 
— Asszonyban ne bízzál I 
De Barcsayt nem hozták ki nyugalmából. 
— A fiatal  szívnek, a házas élet örömei 

mellett más vágyai is vannak — mondá ilyenkor. 
Hadd mulasson mig abban örömét leli.' 

Ilyen férj  mellett az emberek boldognak 
hitték Olgát s akadt akárhány irigye i s ; de ha 
beláthattak volna lelkébe, akkor talán még szánni 
is tudták volna ót. 

Szobája titkos magányában sokszor keserűen 
kifakadt  sorsa ellen, hogy rákényszerülve volt 
erre a házasságra. 

Milyen másként színezte volt ki a jövőjét I... 
Csendes nyári alkonyaton, virágos kis kert-

jében el-elábrándozott jövőjének titkos képeit ku-
tatva s mig mohón szívta magába a feléje  áradt 
virág illatot, lelke előtt megjeleut az ideál: egy 
karcsú, magas termetű, szép ifjú  alakjában s szive 
édes sejtelemmel lett tele... És bizott abban, hogy 
egykor — taláu nemsokára — ideálképe megtes-
tesülést fog  nyerni. De a bakfis  álmoknak végét 
szakította az őszfejü,  alacsony, zömök termetű, 
gazdag kérő jövetele. 

— Testvéreid velem együtt áldani fognak, 
hogy megmentesz a nyomortól — szólt érzéke-
nyen anyja — mert nyomor vár reánk édes 
leányom, nyomor I... A te nevelési dijad már meg-
szűnt és lassankint vége a többjének is. Hogyan 
fogunk  azután megélni abból, a mit én kapok! 

lene tönkre tenni. Azután felemlítem,  bogy a 
Székelyföld  lakossága a legutolsó népszámolás 
alkalmával 631.431 lélekből állott, mig Csikvár-
megye készpénze és gyümölcsöző tőkéje 2 millió 
400000 korona értéket képvisel. Nem jutna tehát 
személyenkint 4 korona sem, vagy ha a segélyre 
szorultakat külön csoportosítjuk, jutna legalább 
100 korona. Hogy ezzel mennyit segíthetünk a 
meglevő szükségen, azt nem kell bővebben rész-
leteznem. 

E mellett pedig hiába titkoljuk, mindig ott 
van az a lehangoló jelenség, hogy a bekövetkezett 
kényszerű körülmények között annak alkalmazá-
sával többet ártunk, miut a mennyit segíthetünk. 
Nem én mondom, állandó tapasztaláson alapuló 
igazság az, bogy a csiklandós pénzszerzési mód 
könyelmüekké teszi az embereket, egymás jót-
állása mellett a földet  — az ük alaptökéjét — 
a jövedelmezőségen tul megterhelik s ba gondol-
nak is a törlesztésre, az öntentartás költségei 
mellett arra képtelenek ; teherre teher halmo-
zódik s végre is kisajátítás az eredmény. Szó-
val a váltóhitel, a banksegély a kisbirtokosok-
nak lassú mérge, az csak az iparos és keres-
kedő osztálynak ad valódi segítséget az állandó 
forgalomban. 

Régi aksziómák ezek, de mindig ujak ma-
radnak, s bármily tetszetős mezbe burkoltassa-
nak, tévednek azok, kik azt hiszik hogy a szé 
kely akczió egyik alapja csak az lebet; az állami, 
megyei, egyházi és községi terhek apasztása 
első sorban az, mi látható eredményt mutathatna 
lel; tehát a székely akczió hatását nem a föld-
mivelési kormánytól, hanem az összminiszterium 
egymást támogató működésétől lehet feltételezni, 
mert a mint a/, ősiség eltörlésétől kezdve a Bzé-
kelység erőit először az abszolút hatalom ren-
deletekkel 8 azután az alkotmányos kormány 
vist,>ayatiik és intézményeinkhez sehogy sem illő 
s tehetségeinket teljesen figyelmen  kivül hagyó, 
több mint harmincz önálló törvéuynyel nyűgözte 
és bénította meg: most már a löldmivelési kor-
mány nem is lehet abban a helyzetben, hogy a 
kivánt segélyt önállóan megadhassa. 

Annak a kormánybiztosnak tehát, ki a ja-
vaslatok megtételére s esetleg önálló intézkedé-
sek végrehajtására kiküldve van, sok mindent 
meg kell figyelnie  s arra kell törekednie: 

a) hogy a közös erdő és legelő használa-
tok más alapra fektessenek,  a rendezési dijak 
az állam által átvétessenek, az őrzések a köz-
ségeknek visszaadassanak s a tulajdonost meg-
illető jogok biztosíttassanak; 

b) hogy a birtokrendezés kellő gyorsaság 
mellett olcsóvá tétessék ; 

c> hogy a katona szolgálati idő leszállítá-
sával a munkaerők fokoztassanak; 

Bár mint borzadott ettől a házasságtól, uom 
volt meuekvése: nem tudott ellentállni anyja 
szivreható könyörgésoinek. 

II. 
— Édes Olga — szólt egy napon Barcsay 

Kálmán nejéhez — említetted volt nekem, hogy 
szegény atyád halála miatt, félbe  kellett szakita-
nod rajzóráidat, habár nagy kedvet éreztél a fes-
tészethez. Vágyad most könnyen teljesülhet, ha 
akarod folytatni  a tanulást. A polgári fiúiskola  uj 
rajztanára, a miut mondják, kitűnő tehetség s én 
örömmel felfogadom  ót, bogy órákat adjon neked 
a festészetbal. 

Olga hálásan köszönte meg férjének  jóságát. 
Végtelenül megörvendett annak, hogy nemeB él-
vezetben részesülhet, mert a zajos mulatságok 
csak ideig-óráig szórakoztatták. Mint növendék 
leányka kedvvel fogott  a rajzoláshoz és nagyon 
fájón  eBett, hogy tanulását félbe  kellett hagynia 
Most tehát újra gyönyört szerezhet lelkének. Alig 
várta, hogy megkezdódjeuek a tanórák. 

Kádai Sándort, az uj rajztanárt Olga még 
nem ÍBmerte, mert csak pár hete mult, hogy el-
foglalta  állását s látogatásokat még nem tett. 
Szokásban volt a kis városban, bogy az uj hiva-
talnokok az intelligens családoknál bemutatkoztak. 

Midőn Barcsayéknál először jelent meg a 
rajztanár, Olgának arcza bíborpiros lett a felfutó 
vértől, majd hirtelen elfehéredett  s szivét meg-
nevezbetleu boldogitó-fájó  érzés töltötte el. Leány-
kori ábrándjainak eszményképét látta megteste-
sülve: ugyanaz a karcsú, magas termet, halvány 
arcz, mély tüztt sötét szemek, dus holló fürtök 
és finom  kis bajusz. Ilyennek varázsolta ideális 
lelke azt a férfit,  a kit szive forró  hevével tudna 
szeretni és a kinek eljöveteléhez édes reményt 
fűzött,  mig szabad volt... 

d) hogy a községi iskolák kivétel nélkil 
államosittassanak a hitfelekezeti  iskolák létesí-
tése a község és a lakósság megterheltetése nél-
kül engedélyeztessék ; 

e) a népnevelés a reális czélok s különösen 
a házi ipar elfogadása  és meghonosítása felé 
irányittassék; 

0 a kOzségek lakóssága állattenyésztési 
és mezőgazdasági egyletek alakítására buzdit-
tassék s e czélból tenyész állatok és gazdasági 
eszközök megajándékozásával serkentessék; 

g) állami és törvényhatósági munkálatok 
bázi kezeléssel végeztessenek a legközelebb eső 
lakósság által; 

h) a túlságos ünnepek és búcsújárások mér-
sékelésének szükségéről az egyházi főhatóságok 
előterjesztésekkel meggyőzessenek. Jól tudom én, 
bogy e javaslatom nagy visszatetszést szül, de 
midőn a székelység megmentéséről, életéről van 
szó, nekem hivatalos és hazafias  kötelességem 
is legalább javaslatot tenni; 

i) az állami italmérések szigora korlátozása 
és a mezőgazdasági termesztvények szabad fel-
dolgozása sürgetendő ; 

k) a munkabér szabályozása mindkét fél 
érdekére egyenlő méltányossággal s ezzel kap-
csolatosan a külföldi  munkakeresés eltiltása mind-
azokra, kik az állammal, megyével és községek-
kel szemben bárminő kötelezettségi viszonyban 
vannak. 

Ezek és az ezekhez hasonlók volnának 
képesek szerény nézetem szerint megmenteni a 
Székelyföldet,  mert a nép vére, természete és 
megszokása kizárólag a mezőgazdaság felé  irá-
nyul ; itt kell keresni a mentésre szolgáló esz-
közöket is. Ideális czélok után hiába kapkodunk, 
nagyszabása tervek létesítésén hiába fáradozunk, 
a vérünkben levő hajlamot, az ősi megszokást 
és az arisztokrátikas természetet hiába tereljük 
más munkakörhöz, vissza sir az az ekeszarvá-
hoz s ha már az ősiségét kirántották lábunk 
alul, meg kell elegednűk az elérhető kevéssel; 
ez még leginkább megtart az anyafőidnek,  a 
többi mind csak szappan buborék marad. 

Az ily irányban megindult mozgalom fel-
magasztaló s a valódi magyar hazafiságnak  rom-
latlan megható példája, mert a székely soha sem 
kért, hanem mindig adott, és közel a sirhoz most 
sem kér; szívverésének gyengülésében is gyű-
lésezik, tervez s önmagában keresi a kibonta-
kozás erőit s feltételeit. 

Ezt a mozgalmat támogatni minden ma-
gyarnak büszkesége legyen s magának az Ossz-
minisztériumnak kell és kötelessége is Önkén-
tesen hozzájárulni e hazafias  irány támogatásához. 

(Folyt, köv.) 

Felindulását leküzdve, barátságosan nyújtott 
kezet az ifjúnak,  ki azt tisztelettel ajkaihoz vonta. 

A tanár sem maradt érzéketlen a kívánatos 
szép asszony iránt; az ő szive ia hevesebben kei-
dett dobogni. 

E találkozás után nemsokára megkezdődtek 
a tanórák. Olga nagyon szorgalmas tanítvány volt; 
egész lelkével csüggött a rajzoláson. 

Olyankor, midőn a tanár magyarásott Olgá-
nak B szemeik találkoztak, vagy a kijavított rajzot 
nyújtotta át s kezeik érintkeztek, vagy pedig Olga 
fölé  hajolva, figyelte  működését és árosuk közel 
jött egymáshoz: mindkettőjük egésa valóját meleg 
villany folyam  járta át.... 

Barcsayuak nagyon megnyerte tetszését a 
finom  modorn, müveit ifjú  s a rajzórák elvégaéae 
után gyakran ott marasztotta, hogy tőltaék együtt 
az estét. Lassankint annyira otthonoasá vált há-
zánál a tanár, hogy ugy tekintette őt, mint csa-
ládtagot. Ha kedve jött eltávozni hazulról, felke-
resni kártyatársaságát, vagy lapokat olvasni a 
kaszinóban, nem is mentegette magát a vendég 
előtt. S ha Olga tiltakozott eltávozása ellen, gyön-
géden figyelmeztetve  házigaadai kötelmeire, igy 
felelt: 

— Rádai urat nem tekintem idegennek a 
hiszem azt, hogy mint házunk barátja, nem veszi 
zokon, ha szokásaimtól nem térek el. Mulassatok 
jól, mig haza jövök. 

Egy ilyen zavartalan együttlét alkalmával 
történt, hogy az Olga csábos szemeinek tfiaaugarai 
annyira megbűvölték a tanárt, hogy érzelmein 
nem birt uralkodni és a szép aaazony kezeit forró 
csókokkal borítva, lázasan suttogái 

— Szeretem, forrón,  kimondhatatlanul I 
Olga eibódnitan a szívét elárasztó édes ér-

zésektól, önfeledten  uémán maradt helyén. 
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= Kaphat-e a külbirtokos arány 
r é u t ? A magyar bir. Kúria egy arányositási 
ügyben nagy fontosságú  elvi határosa tot hozott, 
mely kizárja  azon k ülbirtokosoknak  más 
község  erdejéből  erény  részben  VB  lé  része-
sítését,  kiknek  az illető  községben  belsősé-
gük nem volt  s a közős  javakból  eddig  sem 
részesültek.  Hit a kúriai határozatot a földmi 
vetési miniszter megküldötte kihirdetés végett az 
összes vármegyéknek, hogy aton községeket, hol 
aa aránjoaitáa folyamatban  van, miheztartás végett 
értesítsék. A határozat a háromszékmegyei Körűn 
község megfelebbezett  arányosítást ügyéből kelet-
kezett s a Kúria az 1871. évi LV. t.-cz. 4. § ából 
melyet az 1840/47. évi XV. törvényczikk rendel 
keléseivel hoz kapcsolatba, indokolja meg hatá-
rozatát, melyből szerinte kétségtelenül áll, hogy 
az egyei községekbelí közhasználati ingatlanok 
használatára és azokból osztály utján való részel-
tetéare csak az ugyan azon kfizségbeli  belső 
régi  telkek  tulajdonosai  tekinthettek  és  te-
kintethetnek  jogosultaknak. 

= A közigazgatás egyszerűsítése 
A belügyminisztériumban már napok óta tanács 
koznak a közigazgatási ügyvitel egyszerűsítéséről, 
A tanácskozáson részt vesznek Gulner Gyula és 
Széli Ignácz államtitkárok, továbbá a kodifikáló 
osztály tagjai, a főispánok  közül pegíg Sándor 
János ós Lukács üyürgy. A szaktaiiácskozmány 
föladata  a közigazgatási eljárás egyszerűsítése és 
egységesítése szempontjából azoknak az általános 
és állandó jellegfa  szabályrendeleteknek átvizsgá-
lása, melyek a vármegyei, városi és községi 
közegek közreműködésére vonatkoznak. Ezeket 
most megfelelően  módosítják és aztán gyűjte 
ménybe foglalva  kiadják. Megvitatják továbbá 
azokat a gyakorlati intézkedéseket, melyekkel az 
ügyvitelt az egész országban s a szóbeliség és 
közvetetlenség érvényesülésével szabályozni akar-
ják. Az írásbeliség kiküszöbölése czéljábnl Leves 
biteni fogják  az időszaki jelentéseket, kimutatá-
sokat, nyilvántartásokat, rendelet fogja  megálla-
pítani, hogy gyors intézkedésnél a telefonhálózatot 
nagyobb mértékben vegyék igénybe, azonkívül 
minden vármegyének lesz egy hivatalos lapja, 
mely a szabályrendeleteket és közérdekű határo-
zatokat fogja  közölni. A Rzaktanácskozmáuy mun-
kája nagyobb részét inár elvégezte. A vármegyei 
általános és gyámügyi, valamiut a közigazgatási 
eljárásra vonatkozó ügyvitel egyszerűsítésével inár 
elkészültek. Ilátra van még a városok és közsé-
gek ügyvitelére vonatkozó intézkedések megbe-
szélése, melyet ma kezdtek tárgyalni. Eme szak-
tauácskozmáuy alapján a belügymiuiszterium ko-
difikáló  osztálya haladéktalanul kidolgozza azokat 
az egyszerűsítő belügyminiszteri rendeleteket, a 
melyek életbeléptetésére az 1901. évi XX. t.-cz. 
által a belügyminiszter fölhatalmazást  nyert. Eze-
ket a türvénypótló belügyminiszteri rendeleteket 
valószínűleg már 1DÜ2. évi szeptember elején 
életbe fogják  léptetni. 

A Petőfi  társaság Brassóban. 
(Suját tudósitúsuuk.) 

Messzekiható hazafias  munkát végzett a Petőfi 
társaság, a midőn Brassóban tartotta meg felol-
vasó ülését. Mint a megnyitó beszédben is emlí-
tette Bartók Lajos, meleg kézfogás  testvéri ölel-
kezés ez, a melyben a magyar megosztja szivét 
a nem magyar ajkúak között. És ezt a rokonszen-
vet mogérdemlik a brassóiak, a miről az a meleg 
fogadtatás  tesz tanúságot, a melyben a l'etófisták 
ott részesültek. A uagy közönség nem szűnt meg 
lelkesedni, az utou végig folytou  éljenezte a ne-
vezetes vendégeket. 

Poutban 11 órakor vette kezdetét a felol-
vasó ülés, a Vigadó nagytermét szorongásig tölté 
meg a fényes  közönség, a melynek soraiban sok 

német és román arosot lehetett látni, de a kik 
épen ugy lelkesedtek, épeo ngy tapsoltak, mint ml. 

Elsőnek Bartók Lajos lépeti ai emelvényre, 
a szűnni nem akaró tapsvihar ntán remek aiép 
beszéddel nyitotta meg az ülést. „Árpád apánk 
őrködik itt a magasban felettünk,  illő, hogy méltó 
flai  legyünk, harozoljunk, küzdjünk, hódítsunk, 
miut ő, de a kultura és szellem fegyvereivel. 
Legyünk általa éa benne egyesülve, testvériesül ve.' 
Údvázli Brassó városát, miut a műveltség ABÍ ne-
mes várát. 

Azután Kiss József  olvasott fel  néhány szebb-
nél szebb költeményt, a melyeket a mély hazafias 
érzés jellemez, a költő csillogó fényes  nyelvén 
szórta széjjel, gyújtva, lelkesítve minden szivet. 

Herczeg Kerencz nem jöhetvén le, helyette 
Kákosí Viktor olvasott fel  egy rövid, de bájos 
novellát, majd Bársony látván olvasá fel  idilljét. 

Pékár Gyula történeti elbeszélése mély ha-
tást keltett, egy abbé levele, a franczia  forrada-
lomból, egy levél, a mely tele van a marquis nő 
iránti szerelemmel s a nép (canaille) elleni gyű-
lölettel. 

A jelen uem lévő tagok műveit Bársooy, 
Pékár olvasták fel,  az utolsó Rákosi Viktor volt, 
egy rendkívül szellemes, humoros apróságát olvasá 
fel.  Mondanunk sem kell, hogy minden felolvasót 
óriási éljenzés, zugó tapsvihar jutalmazott, s Bar 
tók záró beszéde után alig akart eloszlani a kö-
zönség, mintha folytatást  várt volna. 

Az ülés után társas ebéd, este a színházban 
disz előadás volt a Petőfi  társaság tagjainak tisa 
teletére. 

A törvónyhalósági köifíyülésből. 
Csíkszereda, májas 31. 

Solt tárgya éa kevés vitája volt a májas 
30 és 3l-éo lezajlott törvényhatósági rendes tava-
szi közgyűlésnek, mely különben a tagok utazá-
sára alkalmas szép idő lolytán ezúttal elég népen 
volt. A kétnapi gyűlés alalt alig akadl két tárgy, 
mely komoly felszólalásra  alkalmat adult s ez a 
kettő: a Csíkszeredában építendő főgimnázium 
segélyezése éa a kászon-impér-répáti savanyúvíz 
értékesítése, melyekről alább lesz szó. 

A Takö János ditrói esperes-plebános veze-
tése alatt Pál Gábor és Kovács János személyé 
ben kiküldött meghívó bizottság élén a gyűlés ter-
mében d. e. 10 órakor megjelent és éljenzéssel 
fogadott  Mikó Bálint főispán  elnöki székének 
elfoglalásával  előbb két nevezetes államférfi  halá-
láról emlékezett meg és pedig : Tisza Kálmánról 
ki agy is, mint elsőrendű politikus s ngy is, mint 
az országnak 15 évig volt miniszterelnöke mara-
dandó érdemeket szerzett Magyarország kon-
szolidácziójAnak megteremtésében: a második 
pedig az alig egy havi működés ntán váratlanul 
elhalt Huránszky Nándor kereskedelemügyi mi-
niszter, kivel az országnak sok szép reménye 
szállott sirba, kérvén a főispán  mindkettő elvesz-
tése felett  érzett őszinte sajnálatnak jegyzőkönyvi-
leg leendő kifejezést,  mit a közgyűlés helyeslé-
sek mellett egyhangú határozattá is emelt. 

Ezután bejelentette a főispán,  hogy U|fa-
Inssi Jenő közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli 
szolgaliiróvá nevezte ki, majd az előzőnap tartott 
számonkérőszék eredményéről számolt be, miket 
a közgyüléx tudomásul vett és napirendre tért. 

Elsőbben is Becze Antal alispán olvasta fel 
szokásos félévi  jelentését a közigazgatás állapo-
táról, mely ezúttal is igen fontos  elvi és gyakor 
lati kérdéseket tartalmazott, melyeknek megvaló-
sítása valóságos életkérdése volna a vármegyé-
nek a lakósság érdekében 8 a melyek különösen 
a székely akczió részeseinek egyes konkrét kér-
dések sikeres megoldására irányadó eszmékűl 
lesznek hivatva szolgálni és csak bámalni lehet 
azt a közönyösséget, hogy nem akadt a gyűlésen 
tag, a ki az általános élénk helyesléssel fogadott 

Az ifjú  folytatá: 
— Oh szóljon Olga, mondja, hogy szeret!... 

Igeu, ön szereti ezt szép szemeiből kiolvasom!... 
Karjuit a nő karcsú dereka köré fonta. 
A nőben fölébredt  a kötelesség érzet s ki-

bontakozna az ölelő karok közül, hirtelen felállott. 
— Mit mivel ön uram ? Távozzék I — szólt 

kezét lázasan dobogó szivére szorítva. 
— Oh ne űzzön el, ne vesse meg igaz sze-

relmemet, ne tegyen boldogtalanná! — esdekelt 
az ifjú.  — Ha elűz magától, az halálom fog  lenni! 

Az Olga bonsőjében erős küzdelem folyt  a 
kötelességérzet és szerelme között... Végre, hosz-
szas tusa után, az utóbbi győzedelmeskedett... 

III. 
Olga szépen haladt a festészetben,  a Bar-

csay örömére, a ki gyönyörködve nézegette a 
szép virágcsokrokat, kis madárkákat és a midőn 
később egy-egy angyalfej  mosolygott rá a papír-
ról, nejét kis művésznőnek nevezte és forró  csó-
kokat nyomott a bársonypuha kezecskékre, melyek-
kel azokat papírra varázsolta. De még inkább 
gyönyörűsége telt abban, hogy a mióta Olga fes-
tészettel foglalkozik,  kedvesebb, bájolóbb, mint 
azelőtt és férjét  szerető gondossággal veszi körül. 
Oly gyöngéd hozzá, ugy félti  őt, nehogy valami 
baja történjék. 

Barcsay igazBágBzerető ember volt. A neje 
iránt való elragadtatása nem tette elfogulttá.  Meg-
gondolta azt, hogy az Olga tehetségének kifej-
lesztésében nagy érdeme van a mesternek, a ki 
beható, gondos oktatásban részesítette. Elismerés-
sel adózott tehát a figyelmes  tanitáaért a rajzta-
nárnak, a kit hová-tovább mind jobban megked-

velt s a kinek társasága nélkül már nem is tudta 
elképzelni házát. 

Boldog osendéletbeu teltek a napok, hetek 
és hónapok a Barcsay házánál, mig lassankint 
beköszöntött a meleg nyári idő. 

— Melyik fürdőre  óhajtasz menni édesem? 
kérdé egy napon Barcsay nejétől. 

— Kedves jó Kálmán, ne menjünk sehová; 
maradjunk itthon — kérte szépen Olga. 

— Ugyan hová gondolsz kis aranyos — szólt 
Barcsay. Mit moudanának az emberek, hogy itt-
hon tartalak; de ettől eltekintve: egészségi szem-
pontból i s szükséges, hogy a nap forró  heve elől, 
a fenyvesek  közé meneküljünk, élvezni az ózon-
dus balzsamos levegót. Tedd meg tehát előkészü-
leteidet, hogy a napokban útra kelhessünk. 

Olga nem tett több ellenvetést, csak arra 
kérte férjét,  hogy messzire ne menjenek; igy 
tehát a városkához közelfekvó  gyönyörű Borszék 
fürdőre  mentek. 

A rajztanár, az iskolai szünidő beálltával, 
haza utazott szüleihez. 

Hat heti fürdőzés  után, kitűnő egészségben 
tértek haza Barosayék és zavartalan boldogság 
között töltötték napjaikat. Az ősz végén aztán 
abban a felette  édes gyönyörben részesült Barcsay, 
hogy a bölcsóból, csipkés pólyái közül, egy kék-
szemű, élő angyalfej  mosolygott reá. 

Barátai már nem hangoztatták azt, hogy 
,asszonyban ne bízzál". Pedig milyen büszkén 
vágta volna oda nekik -

— Én vagyok a legboldogabb emberi 

jelentésnek kinyomatását 4a legalább a székelyföldi 
bajok tanulmányozására kiküldött kormánybiztos 
nak tájékoztatás végett! kiadását indítványozta 
volna a Így a fontos  jelentés, melyet más helyen 
közlünk, egyszerűen tudomásai vétetett. 

A 170-et meghaladó egyéb ügyek közül 
röviden a kővetkezőket emiitjük föl. 

Jóváhagyatott a vármegye tulajdonát képező 
egyik szeredai belsőségen fennálló  régi katonai 
sütődének és szertárnak a vármegye részére lett 
megvételéről a katonai kincaUrral kötött szer-
ződés. o 

Vallás éa közoktatási miniszter ur a Somlyó-
ról Szeredába áthelyezendő főgimnázium  építési 
költségeire a vármegye által két izben megaján-
lott 160,000 koronát 900,000-re kiegészíteni 
kérvén, az állandó választmány annak megtaga-
dását hozta javaslatba, mely javaslat hosszas 
vitát provokált. 

Pál Gábor főgimnáziumi  igazgató csaknem 
egy órás beszédben meggyőző érvekkel igyekezett 
abbeli indítványát meg okolni, hogy a közgyűlés 
az állandó választmány javaslatának elvetésével 
a kívánt 60,000 koronát is szavazza meg az 
építési költségekre, hangsúlyozván a mostani flnö-
veldei és tanintézeti épületeknek a czélra ma 
már nem alkalmas, egészségtelen és közveszélyes 
voltát s a modern tanintézetek létesítése és be-
rendezése iránt az ujabb időben tapasztalható 
nagy haladást, minek érvényesítése elöl a vár-
megye saját flai  érdekében sem zárkozhalik el. 

Felszólaló indítványával szemben előbb a 
főjegyző,  majd az alispán keltek védelmére az 
állandó választmány javaslatának, felfejivén  az 
okokot, melyek nem engedik a vármegyének 
további költségek megajánlását B miután még Pál 
Gábor az ellenvetésekre észrevételeit megtette 
főispán  ur a kérdést szavazatra bocsátotta s 
felállás  utján csekély kivétellel a gyűlés elfogadta 
az állandó választmánynak a kivetkező határozati 
javaslatát: 

A törvényhatósági bizottság sajnálattal fo-
gadja vallás és közoktatásügyi miniszter nrnak 
a felajánlott  ujabbi hozzá járulás elfogadásához 
fűzött  meglepő kijelentését, mert arra minden 
kűlbefqlyás  és mellék számítás nélkül tisztán az 
oktatás és nevelésügy előmozdítására iránynló 
áldozatkészségével szemben nemcsak nem volt reá 
készülve, hanem ellenkezőleg a tett ajánlatot rész-
letesen megindokoló határozatainak csak méltá-
nyos elbírálása mellett is, ajánlatának feltétlen 
elfogadását  kellett remélnie. 

Bármennyire is hajlandó volt különben a 
törvényhatósági bizottság ezen nagy fontossága 
kulturális kérdés megoldásában miniszter ur ő 
nagyméltóságának óhajtásait tel|esiteni, jól ismert 
indokainál fogva  akkor, midőn a legközvetleneb-' 
bűi érdekelt fél:  az erdélyi róm. kath. státus, 
mely pedig az intézet feletti  talajdon és rendel-
kezési jogokat kizárólag maga részére követeli, 
még Bemmiféle  kötelező nyilatkozatot nem tett; 
s a midőn a státus zárkozott magatartásából 
arra lehet következtetni, mintha az ügynek va-
gyoni terhekkel járó részét, ha nem is egészen, 
de javarészben a támogatására siető államra és 
vármegyére szándékozott hárítani: a leirat kény-
szer jellegével biró kijelentése daczára is ragasz-
kodnia kell a törvényhatóságnak elfoglalt  állás-
pontjához még az esetben is, ha ebből az áthe-
lyezés kérdésének nem ohajtott és nem remélt 
elejtése is származnék. 

Ugyancsak a vallás és közoktatási minisz-
ternek azon leirata, mely szerint nem vette tudo-
másul Lázár Menyhértnek, mint egyszersmind 
országoB képviselőnek a havasi javak igazgató-
jául történt megválasztását, a nevezett igazga-
tónak nyilatkozattétel végett kiadatni határozta-
tott, melynek beérkezte után fog  a szükséges 
intézkedés megtétetni. 

Sajnálattal vette tadomásnl a közgyűlés, 
a földmivelési  miniszternek azon leiratát, hogy 
az erdészeti bizottság által a vágterületek kö-
telező kitakarítása tárgyában hozott és a tör-
vényhatóság által hatályon kívül helyezni kért 
határozatot meg nem semmisítette s kifejezte 
azon nézetét, hogy miután az erdőtörvények életbe 
léptetése óta elég szerencsétlen volt a gyakor-
lati élet eredményeire alapított összes feliratai-
nak elutasítását tapasztalni, nem gondolhat mást, 
minthogy vagy valamely idegen befolyás  érvé-
nyesül a tulajdonos akaratával és jogaival szem-
ben, vagy pedig a vármegye és a községek terhes 
költségén fentaitott  erdőtisztek küldenek fel  olyas 
jelentéseket és javaslatokat, mik arra indítják 
a minisztert, hogy itt a törvénynyel daezoló ele-
mekkel kell küzdelmet folytatni. 

Ha igy volna, mély tisztelettel ki kell je-
lentenünk, hogy törvényhatóságunk soha sem 
gondolt a törvény végrehajtásának atjába állani, 
hanem igen is igyekezett a meghallgatása nélkül 
összeállított és viszonyainkhoz sehogy sem illő 
végrehajtási utasítás hiányaira felhívni  a föld-
mivelési kormány figyelmét;  mert minden tartóz-
kodás mellett ki kell mondania, hogy a székely-
ség tönkretételének éppen az erdőtörvények szi-
gorú és helytelén módozatokkal foganatosított 
végrehajtása az egyik főoka,  s valameddig a 
méltányos érdekek és a helyi követelmények 
figyelembe  nem vétetnek s minden csăk a köz-
pontosító felfogásra  alapittatlk, addig hiábavaló 
lesz minden jóakaratú székely akczió, hiábavaló 
lesz minden társadalmi lelkesülés, a székely el-
pusztul s az erdők még sem gyarapodnak. 

Ennek a felfogásnak  a törvényhatóság a 
jövö kor érdekében adott kifejezést. 

A pénzügy miniszter leirata folytán  a III. 
oszt. kereseti adó, valamint a nyilvános száma-

dásra kötelezett vállalatokra is egyletekre ki-
vetett adók elleni felebbezéaek  elbírálására hiva-
tott adó felszólamlási  bizottságba az 1909—1904. 
évi Időtartamra rendes tagol Gál István szent-
mártoni lakóst, póttagul pedig Nagy Gyala csík-
szeredai lakóst választotta meg a közgyűlés. 

A kéményseprői iparról szóló megyei sza-
bályrendelet második szakasza következőleg mó-
dosíttatott : 

Csikvármegye területe feloszlik  6 kerületre 
és pedig: 

I. kerület Csíkszereda város, Szereda szék-
helylyel. 

II. kerület a felcsiki  szolgabírói járás ösz- -
szes községei, Szereda város székhelylyel. 

III. kerület a kászon-alcsiki járás összes 
községei, Szenimárton székhelylyel. 

IV. kerület a gyó-szentmiklósi járásban, 
Gyó-Szentmíklós, Tekerőpatak, Vasláb, Kilyén-
falva,  Újfalu  és Csomafalva  községek, Gyergyó-
Szentmiklós székhelylyel. 

V. kerület a gyó-szentmiklósi járásban, 
Alfáin,  Bemete, Várhegy, Salamás, Ditró és Szár-
hegy körségek, Ditró székhelylyel. 

VI. kerület a tölgyesi járás összes köz-
ségei, Tölgyes székhelylyel. 

Ha az egyik vagy másik kerületben a ké-
ményseprői állás kéményseprő mester hiányábsn 
betölthető nem lenne, az esetre addig, mig pá-
lyázó kerül, a seprési teendőket a szomszédos 
kerület kéményseprő meBtere köteles végezui a 
megállapított dijakért. A takarítási dijak is egy-
nttal megállapittattak. 

Az alispán azon jelentése, hogy Éltes Ja-
kab szeredai polgármester elhaltával a képviselő-
testület által helyettesitett Tamás Béla tanácsos-
nak a polgármesteri teendőkkel való megbíza-
tásának visszavonása iránt azért nem intézkedett 
még akkor is, midőn Tamás Béla pénztárnoknak 
lett a város által megválasztva, mert azon fel-
tevésben volt, hogy Bartók Károly megválasztott 
polgármester állását rövid időn belül elfoglalja. 
Minthogy azonban a polgármester betegeskedése 
miatt szabadságot kért s a képviselő testület 
annak megadása helyett a polgármesteri állást 
egyszerűen megüresedettnek mondotta ki, a mit 
Bartók megfelebbezett,  véleménye szerint a he-
lyettes csak valamelyik tanácsos, esetleg a ren-
dőrkapitány és nem a pénztárnok lehet, a köz-
gyűlés állal helyesléssel fogadtatott  s elrendel-
tetett, hogy a mennyiben továbbra ia a helyet-
tesítésre szűkség lesz, a polgái mesteri állásra 
más alkalmas egyén helyettesittessék. 

A vármegyei tisztviselők nyugdijválsszt-
mányába közfelkiáltással  Nagy Sándor, Nsgy 
Imre, Dr. Fejér Antal és Molnár József  válasz-
tattak meg. 

A vármegyei magánjavak kezeléséről szóló 
szabályzat szerint a lóbeszerzési alapból kiosz-
tandó segélyek megállapításában való részvételre 
az igazgató tanácsba a huszár családok tagjai 
közül megválasztattsk Köllő János borszéki fürdő 
igazgató és karczfalvi  Mihály István. 

Dngvármegyének a képviselőházhoz intézett 
azon felirata,  hogy az iskolába járó tankötele-
sektől Bzedett 30 filléres  dijak további szedése 
beszüntettessék, jegyzőkönyvileg pártoltatott. 

Ugyanazon pártolásban részesült Hevesvár-
megyének a Rákóczy, Thököly és Berzsenyi di-
fámálását  kimondó törvények törlése, Kossuth 
Lajos érdemeinek törvénybe iktatása éa szobrá-
nak mielőbbi felállítása,  valamint az 1848/49-iki 
honvédek érdemeinek törvénybe iktatása iránti 
felirata  is. 

Nem különben jegyzőkönyvileg pártoltatott 
Udvarhelymegye közönségének a vidéki pénzin-
tézetek állami felügyelet  alá helyezése és egy 
„Székely jelzálog hitelintézet" létesítése iránti 
felirata. 

Ungvármegye közönségének az 1883. évi 
XLIV. t-czikk 64., 66., 66. §§-ai módosítása 
tárgyában a képviselőházhoz intézett felirata 
hason szellemű felirattal  határoztatott pártoltatni, 
valamint Udvarhely megyének azon törvény 60. 
§-ának részbeni módosításáról szóló felirata  is. 

Több községnek a közsegélyezés gyakor-
lásáról alkotott szabályrendelete jóváhagyatott. 

Bartók Károly szeredai megválasztott, de 
betegsége miatt szabadságolt polgármester által 
a polgármesteri állást üresedésbe jöttnek kimondó 
városi képviselő-testületi határosat ellen intézett 
felebbezéBnek  hely adatott és eskü letételre e 
határozat vételétől számítandó 8 napi batáridő 
azon kikötéssel engedélyeztetett, hogy annak 
eredménytelen letelte ntán a polgármesteri állás 
megüresedettnek fog  tekintetni. 

Ezen határosat ellen Hajnód Ignácz sze-
redai lakós bizottsági tag a gyűlésben felebbe-
zést jelentett be. 

Holló községnek egy kOsaéghás czéljaii» 
birtokvásárlás engedélyeztetett. 

Borszék község faiskola  tartás kötelezett-
sége alnl felmentetett,  egy községi Írnoki állás 
rendszeresítése iránti határozata pedig elvettetett. 

Békás községnek vásári helypénz szedési 
szabályzata elfogadtatott  és Csató József  oda-
való segédjegyzS segélyezése ideiglenesen meg-
engedtetett 

Qyergyó-Ssentmiklóson a szabályrendelet-
nek a jegyzők munkakörére nézve lett módosí-
tása elfogadtatott,  a segéd jegyző, mint anya-
könyvvezető helyettesnek 200 koronával a köz-
ség pénztárából való javadalmazása megenged-
tetett. Sánta Albert tanító tissteletdijáaiak fel-
emelése helyben hagyatott, Márton Lajosaak 
községi biróvá lett megválasztása ellen beadott 
felebbezés  elutaaittatott. 
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Remete községbe egy népkönyvtár elhelye-
zne éa keselése iránt alkotott szabályzat jóvá-
hagyatott, ellenben a község azon kérésével, 
hogy a Szászrégen—Ditró közötti ügynevezett 
Fehérági nt a törvényhatósági utak soriba fel-
vétessék, elntasittatott. 

Szárbegy kSzségnek a fogyasztási  adók 
kezelése, László Dénes fizetésének  megjavítása 
és Dr. Szini János községi orvos lakbér illetmé-
nyének rendezése iránti határozatai helyben 
hagyattak. 

Ditró és Remete községek azon kérésének, 
hogy a ditró—remetei viezinális nt a törvény-
hatósági ntak sorába átvétessék, bely nem adatott. 

Csornai alva községnek a jegyző ntiátalánya 
felemelése  iránti határozata megerősíttetett, de 
a fizetéses  mezőőrök eltörlése iránti határozata 
megsemmisíttetett. 

Csik-Várdotlalván a borvíz hasznosítása 
helyben hagyatott, pót költségvetése elfogadtatott. 

Rákos községnek tenyészalap felhasználása 
és pótadó kivetés iránti határozata megsemmi-
síttetett, ellenben ngy ennek, mint Göröcsfalva 
községnek a község nevén álló magán birtokok 
át lelekkönyveztetését megengedő határozata 
jóváhagyatott. 

Borzsova községnek a Rönk havas és a 
Kurtasarok nevS legelő bérbe adása iránti ha-
tározata elfogadtatott. 

Jenöfalva  községnek a Kozma-féle  telek 
bérbeadása és jegyzői lak kibérlése iránti hatá-
rozatai helyben hagyattak. 

Gyimesbűkk községnek haszonbér elenge-
dés iránti határozata megsemmisíttetett. 

Szentmihály községnek templom javítási 
vállalatból származott többlet mnnka díjazása 
iránti határozata elvettetett, de jóváhagyatott a 
papi telken történt építkezésekért a lelkész által 
előlegezett összeg kifizetése  és egy vasathoz ve-
zető bidon a szolgalmi jog biztosítása iránt hozott 
két rendbeli határozat. 

Szépviz község által a vármegye tulajdo-
nát képező telekből iskola építési czélra át en-
gedendő területért felajánlott  700 korona vételár 
elfogadtatott. 

Csik-Szentmiklóson a pénztárnoki fizetés 
felemelése  megengedtetett. 

Csik-Szentdomokos és Szentimre közsé-
geknek az uj lelkész költöztetési költségeinek 
a községek pénztára által leendő viselése iránti 
határozatai feloldattak,  mivel azon ügyek a hit-
község és nem a politikai község körébe tar-
toznak. 

Kászon Jakabfalván  Váncsa Józsefnek  es-
küdtté lett megválasztása jóváhagyatott. 

Kászon-lmpér községben a répáti savanyú-
víznek 10 évre lett bérbeadása versenyző több 
bérlő ujabb-qjabb és árverés utáni magánabb 
ajánlatai miatt élénk érdeklődést keltett. A ren-
des árveréskor Bretter Mór vállalkozóval, mint 
legtöbbet ígérővel a község a szerződést meg-
kötötte; később a vállalattól akkor eleseit brassói 
Adler ezég utóajánlatot lett a községnek, mint-
egy 4000 korona haszonbéri többlettel, majd 
Scbnl Salamon tett kedvezőbb utóajánlatot s 
azoknak elfogadására  mindenik ajánló igyekezett 
magának a községben pártot szerezni s ezek 
utján az előre kötött szerződést érvényteleníteni. 
Bretter Mór ezeket tudva, előbbi ajánlatát szin-
tén kibővítette, csakhogy az üzlettől el ne essék. 

Ezek folytán  az állandó választmány a 
Bretter Mórral kötött szerződést ajánlotta el-
fogadásra  s ezt az ajánlatot bár Barta Ignácz 
ügyvéd a Scbnl Salamon érdekében a Bretterrel 
kötött szerződés elvetését a közgyűlésen igye-
kezett érvényre juttatni, szavazat többséggel , a 
közgyűlés elfogadta.  A határozat ellen Bariba 
Ignácz felebbezést  jelentett be. 

A marosvásárhelyi székely társaság meg-
keresése folytán  a vármegye közönségének 1895-
ben a korcsmákról, zárórákról és a pálinkamé-
résekről alkotott szabályrendelete a nép erkölcsi 
és anyagi hanyatlásának megóvása érdekében 
oda módosíttatni határoztatott, bogy vasárna-
ponkint délelőtt 9 órától délután 4 óráig szeszes 
italok senkinek, még házhoz vitelre se szolgál-
tassanak ki. 

Törvényhatósági mnnkáa közvetítőül a le-
mondott Szántó József  megyei első aljegyző he-
lyett Kertész István vándortanító bízatott meg. 

Ezeken és több más községi és magán-
ügyeken kivül még egy nevezetes határozat ho-
zatott, a mely a régóta vajadó igazságügyi pa-
lota felépítésének  ügyét hivatva lesz előbbre vinni. 
Megbízatott ugyanis a vármegye alispánja, bogy 
a palota helyéül kiszemelt, de arra nem elég-
séges volt alezredesi lak telek mellett lévő szom-
Bzéd tfelkek  tulajdonosaival az alkudozást kezdje 
meg, siker esetén velük lépjen szerződésre s annak 
eredményéről a közgyűlésnek mielőbb tegyen 
jelentést. S— 

Eskúdtszéki tárgyalás. 
Első  nap. 

A csíkszeredai kir. törvényszék eskiidtbiró-
Hiiga alig 3 havi szünetelés után e hó 2-án 
ismét tárgyalásra jött ösize, hogy Ítélkezzék 
néhány vizsgálattal befejezett  bűncselekmény 
tettesei felett.  A tárgyalások mint eddig, most 
is a vármegyeház gyűlés termében vették kez-
detüket ; az esküdtszék tagjai között iţj elemek 
is voltak láthatók, kik eddig hasonló funkcziokban 
részt nem vettek. Az elsőnapi tárgyalásnak 
kevés hallgatója volt 

Az eBküdt bíróság tagjai voltak dr. Per-
jésny Mihály törvényszéki elnök elől ülése mel-
lett: Csipkés Árpád es Antalfly  Gábor törvény-
széki bírák, jegyző Bocskor Antal. A vádat 
Knörr Ferencz kir. alügyész, a védelmet dr. Fe-
jér Antal ügyvéd helyetteseként Márton Gábor 
ügyvédjelölt képviselte. Orvos szakértőkül je-
len voltak: Dr. Veress Nándor megyei főor-
vos és dr. Filep Sándor kórházi orvos. 

Az ülést dr. Peijéssy Mihály törvényszéki 
elnök megnyitván, üdvözölte az összegyűlt es-
küdteket, kik eljöttek egy szép de súlyos polgári 
kötelességet gyakorolni, mely abban áll, hogy 
megtévelyedett polgár társaink felett  ítéletet 
mondjanak. Terhes kötelesség ez, mert az igaz-
ság Isten asszonya a legtöbb esetben elburkolva 
jelenik meg, és igen sok esetben a vádlott 
tagadásával szemben és az ellentétes tanú vallo-
mások miatt igen nehéz az igazságot megállapí-
tani, különösen ugy, hogy az ártatlun se szen-
vedjen s a mellett a társadalom ellen elköve-
tett bün mégis megtoroltassék. Ezután elren-
delte a behívott esküdtek jelenlétének meg-
állapítását. a mi megtörténvén, konBtatáltatott, 
hvgy jelen van 28 rendes esküdt éa a behívott 
pótesküdtek. 

Az esküdtszék tagjaiul a következők sor-
soltattak ki: Balog Ferencz nyug.,honvéd alez-
redi'S, Bocskor Zsigmond, Simon Kdvárd, Sala-
mon Béniám, Sárosi Gergely, Székely János 
Szárhegyról, Zakariás Péter, Dobál Gergely, 
Sántha István, Veress József,  Sárosi Károly, 
Koncz Tamás. 

A vádlottak padján csik-kozmási Botos 
Péter egy gyensén fejlett  s bárgyúnak látszó 
nös emberke ült, a ki szándékom emberölés 
bűntettével volt vádolva. 

A vádbeli cselekmény abból állott, hogy 
m vezett egy napon az erdőre járván, hazajövet 
midőn szomszédja Kovács György kapujához 
közel ért, ennok kút kutyája által megtámad-
tatott és fegyver  lévén nála egyik kutyához 
hozzá lőtt. Ezt Kovács György észrevévén, rákiál-
tott Botosra s felelősségre  vonta a kutya bán-
talmazásáért, állítólag megfenyegetvén  azzal, 
hogy át megy hozzá és agyonüti. 

Botos a fenyegetést  kézpénz gyanánt vévén 
annak megtorlására, soká nem várt, hanem fogta 
a fegyverét  s annak még töltve maradt máso-
dik csövét az utcza és kert által elválasztott 
a mintegy 9—10 lépésre állott Kovács Györgyre 
sütötte s ezzel az egy lövéssel földre  is teri-
tette, a hol a sértett nyomban meg halt, inert 
mellébe 9 darab vagdalt ólom darab furodott, 
melyek közül 3 a tüdőt és egy a szivet járta át. 

Vádlott cselekményét nem tagadta s az 
i-Inök azon kérilésére is, ha vájjon megvolt-e 
arról győződve, hogy vetély társának a lövéssel 
életét is veszélyezteheti ? azt felelte:  hogy igen 
is meg volt, mert ő lövését biztosnak tartotta. 

A kihallgatott mintegy 9 tanú közül töb-
ben s nevezetesen a két csendőr, kik vádlottat 
akkor letartóztatták és kihallgatták acselekmény 
részleteit vádlottat terhel-íleg úgyis adták elő, 
miként azt maga a vádlott is nagy részbeu be-
ismerte, csak a felesége  akarta a bíróság előtt 
tett vallomását férje  mentségére módosítani, mi-
nek folytán  eskütételre sem bocsáttatott. 

Majd a két orvos szakértő kihallgatására 
került a sor, kik egybehangzólag beigazolták a 
halálnak a lövés következtében való beálltát men-
ten minden más szervi bajtól, de beszámitliató-
ság mértékét — bár elmezavart egy általán 
nem konatálták — tettes fejletlen  testalkata 
és hiányos szellemi képzettsége miatt alább 
szállítani igyekeztek. 

Délután a vád- és védbeszédekre került 
a sor. Knörr Ferencz alügyész logikus sorrend-
ben mutatta ki a szándékosságot főként  vádlott 
vallomásából, valamint a fenforgott  körülmé-
nyekből, kimutatta továbbá a jogos önvédelem 
hiányát, minthogy közvetlen támadás éppen 
nem, hanem csak puszta fenyegetés  esete for-
gott fenn,  végül kimutatta a beszámithatóságot 
az orvosok határozott vallomásából s mind-
azoknál fogva  vádlottat a szándékos ember 
ölés bűntettében kérte bűnösnek kimondani. 

Márton Gábor, ügyvédjelölt, mint a dr. 
Fejér Antal helyettese habár talán először is 
lépett a nyílt porondra, egysulyoa bűnnel ter-
helt egyén védelmére, ki mellett a mentségi 
okoknak vékony szálai voltak összefűzhetek, 
még is kellő higgadtsággal igyekezett kimutatni 
védenczének a szándékos emberölés bűntényé-
ben való ártatlanságát, a jogos önvédelem, az 
erős felindulás  és a beszámithatlanság fennfor-
gását, különösen rámutatott két kiskorú árvája 
éB teljes vagyontalan özvegye szánandó állapo-
tára, mely az apa megondolatlan cselekményé-
ből rájuk háromolni log s kérte az eíküdteket, 
hogy legrosszabb esetben is csak az erős felin-
dulásból és jogos önvédelemből származott sú-
lyos testisértéB bűntettében mondják ki védencze 
felett  a bűnösséget. Különösen befejező  beszéde 
idézett nagy hatást elő főként  a vádlottra és 
nejére kik zokogásban törtek ki. 

A viszon válaszok megtörténte után az 
esküdtek a feltett  kérdésekkel viasza vonultak 
s egy negyed órai tanácskozás után Botos Pétert 
az erős felindulásból  eredő szándékos gyilkos-
ságban mondták ki bűnösnek, minek folytán  a 
bíróság őt 4 évi fegyházra  Ítélte. 

Faiskola kezelő tanitók jutalmazása. 
A „Magyar Földhitelintézet" a hazai gyű-

mölcstenyészlésnek a községi faiskolák  utján való 
előmozdítása czéljából 1892. évtől kezdve éven-
kiot kiosztani szokott jutalomdijakat 1902. évtől 
kezdődőleg további tíz évre kilátásba helyezvén, 
1 darab 600 koronás, 9 darab 400 koronás, 
ÍR darab 200 koronás jutalmat tüz ki oly tanitók 
jutalmazására, kik faiskolát  kezelnek és a fa  te-
nyésztés terén szembetűnő sikert képesek fel-
mutatni. 

Ezen dijakra pályázhat minden magyaror-
szági faiskolát  kezelő néptanító, valamint oly 
községi kertész is, ki a faiskola  kezeljen kivül 
a népiskolákban a gyűmölcstenyésztést hivatás-
szerűen tanitja és tanításának eredményeként 
községében és vidékén a nemes gyümölcs terme-
lése terén látható sikert képes felmutatni. 

Különös figyelemben  fognak  részesülni azon 
tanitók, kik a filloxera  által elpusztított vidé-
keken kezelnek mintaszerűen faiskolát. 

A pályázati kérvények megbirálásánál kiváló 
BUly fog  fekteltetni,  a minél kevesebb és legin-
kább keresett gyümölcsfaj  nagyban való szapo-
rítására, a faiskola  rendszeres kezelésére, a fais-
kola kerítésének minőségére, az oltás módjára, 
a magas és félmagas  lörzsü fák  helyes neve-
lésére. 

A folyó  évi dijakra a pályázati kérvények 
ez évi julius hó 1-éig adandók be az illető kir. 
tanfelügyelőséghez,  mely azokat véleménye kísé-
retében közvetlen a vezetésem alatt álló minisz-
tériumhoz terjeszti fel  és a pályázat eredmé-
nyéről ugyanakkor egyidejűleg a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter úrhoz jelentést tesz. 

Az ekként beérkezett kérvények a vezetésem 
alatt álló minisztérium által az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület és az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület kebeléből összeállított bíráló 
bizottság által fognak  tárgyaltatni, mely bizott-
ság a pályázók faiskoláit,  ha azt szükségesnek 
tartaná, központi vagy vidéki megbízottja által 
meg is szemlélteti. 

A pályázó faiskola  kezelő tanítók egy koro-
nás bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez 
faiskolájuk  vázlatos rajzát, részletes leírását, az 
abban található csemeték és oltványok kor-, nem-
és fajszerinti  kimutatását mellékelni tartoznak. 

A bíráló bizottság által a pályadíjban való 
részesítésre érdemes pályázónak odaítélt jutal-
makat a vezetésem alatt álló minisztérium ado-
mányozza elismerő oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, njabb 
jutalomra csak azon esetben pályázhatnak ismét, 
ka kész oltványállományuk legalább kétszer ak-
kora, mint az első jutalmazáskor volt. 

Budapesten, 1902. évi május hó 2-án. 
M.  kir.  földmivelésQgyi  miniszter. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Űrnapja. Az oltári szentség ímádásá-

nak nagy napja, mely a nyár elad ünnepe szo-
kott lenni, annyi sok dermesztő, szeles, fagyos 
idő utáu meghozta a derűs, verőfényes  napokat s 
u virágfakadással  balzsamos áramot kezdett a 
a levegőben terjeszteni, melyre oly soká vártunk. 
Az urnapi körmenetek tehát az oltári szentség 
körül hordozásával a kedvező szép időben minden 
katholikus templomnál a hivők nagy seregének 
ájtatos zsolozsmái mellett zöld lombok között nagy 
fénynyel  történtek ineg. Csíkszeredában a 
megelőző esős nap után, mely s&rral borította 
az utczákat, s nagy ünnepet derült égbolto-
zatról verőfényes,  nyári meleg nap üdvözölte, 
melynek melegítő Bugarai a nedvességet és sárt 
alig egy óra alatt teljesen felszárították.  A kör-
menet, melyen nagyszámú közönség vett részt 
•a melyre kivonult a helyben állomásozó honvéd 
zászlóalj egy erős díszszázada és élén a parancs-
nokkal az egész houvéd tisztikar is, pontban 10 
órakor indult ki a templomból s a négy oltár-
nál végzett szertartás után ismét oda vissza tért. 
Ezután következett az ünuepies szent mise, mely-
nek a déli órákban volt vége. CsiL-Somly ón az 
ünnep napján a plebáuialis templomban, vasárnap 
pedig a szerzet nagy temploma előtti téren folyt  le 
nagyszámú közönség előtt az ünnepi szertartás, 
mely utóbbinál a körmenetet P&l István kanonok, 
státus igazgatósági referens  vezette nagy papi 
segédlettel s végezte az ünnepélyes szent misét 
is, a ki a két tanintézet látogatására szombaton 
érkezett Somlyóra s kedden délelőtt utazott el. 

— Kinevezések. Csíkvármegye főispánja 
Ujfalussy  Jenőt, a csik-szentmártoni járási főszolga-
bíróhoz beosztott közigazgatási gyakornokot tisz-
teletbeli szolgabiróvá, csík jenófalvi  Oábor János 
végzett joghallgatót pedig folyó  hó 1-tól kezdó-
dóleg közigazgatási gyakornokká nevezte ki. A 
m. kir. pénzügyminiszter Jakab Ignácz tisiaroffi 
adóhivatali ellenőrt, a bozovicsi adóhivatalhoz 
pénztárossá nevezte ki. 

Fürdöbiztosok kijelölése. A törvény-
hatósági bizottság a mult hó 30-án tartott ülésé-
ben a jelen évi fürdőévadra  a fürdóbiztosi  teen-
dőkkel a borszéki fürdóa  Bogády Gyula főszolga-
bírót, akadályoztatása esetére dr. Sándor Oyula 
szolgabírót, a tuanád-alvégi fürdón  Bartalia Ágost 
főszolgabírót,  akadályoztatása esetére Zakariás 
Lukács Bsolgabirót és a káazon—jakabfalvi  fürdón 
Szántó Jóssef  III-ad aljegyző, tiszteletbeli főszol-
gabírót biata mag. 

— A képtárlat, a melyet Nagy latrán, 
tehetséges flatai  művész rendes a polgári leány-
iskola munka termében a a mely egy törekvő 
festő  sok évi buzgó tanulmányának eredményit 
mutatja e hó 8-án vasárnap d. e. 10 órakor nyí-
lik meg ünnepélyesen. A védnöki tlutet MŰó 
Bálint főispán,  Becse Antal aliapán éa Peijéssy 
Mihály törvényszéki elnök vállalták el, a Hk tel-
jes szívvel éa lélekkel állanak élén e tárlatnak. 
A megnyitó beszédet Miké Bálint főispán  tartja, 
a bezárást Becse Antal alispán fogja  végesnl. 
Reméljük, hogy a szeredai és közel vidéki műértő 
közönséget nem hagyja hidegen ea a hlr, hisz 
a miivéBS a mi vérünkből való vir, öt pártfo-
golni és nemes törekvéseiben támogatni erkölan 
kötelességünk, tehát nem lehetünk iránta közö-
nyösek. Bizonyára senki sem marad távol, a mit 
az eddigi meleg érdeklődésből láthatni. A tárlati 
belépőjegy 1 korona, tanulójegy 80 fillér.  Je-
gyeket előre válthatni Oyörgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor könyvkereskedésében. 

— Megerősítés. Az igazságügyi miniszter 
Veress Árpád törvényszéki aljegyzőt jelen állá-
sában végleg megerősítette. 

— Áthelyezés. Az igazságügyi mininter 
Kalmár Ignácz gyergyó-azentmiklóai járáabiróaági 
végrehajtót a brassói, Ladányi Aladár brassói já-
ráabiróaági végrehajtót pedig a gyergyó-szent-
miklósi járásbírósághoz helyezte át 

— Eljegyzés. Veress Árpád a helybeli 
kir. törvényszék szorgalma* és munkás aljegyzője 
folyó  évi junius 1-én jegyeste el Loyosel Ivánkát. 
Fogadják szerencse kivánatainkat 

— Évetzáró Vizsgák. A mint már la-
punk mull számában említettük a helybeli állami 
elemi iskolában az évetzáró vizsgálatokat mult 
hó 30-án tartották. A vizsgálatokat a veaaedelmea 
jelleggel fellépett  vörheny miatt kellett ilyen szo-
katlanul korai időben megtartani. Bárha a vizs-
gálatok váratlanul, mintegy meglepetéaaserflleg 
rendeltettek el, a vizsgálatok izép eredménye 
mégis teljesen kielégitette a közvárakozást ésaa 
elnöklő gondnoksági tagok, kik kőzött ott láttuk 
dr. Fejér Antal, országgyűlési képviselő, gond-
noksági elnököt, Gál Józser, Bitai Béla és Kovács 
Antal gondnoksági tagokat, a növendékek hala-
dása felett  megelégedésüknek adtak kifejezést 
A vizsgálatokon jelen volt Szabó Géza, várme-
gyénk kir. tanfelügyelője  is, ki mindenik csoport-
nál huzamosabb ideig hallgatta a gyermekek fe-
leteit. Valószínűleg a kora reggeli érik miatt, 
melyekben ez alkalommal a vizsgákat megkez-
dették, a szülők és az érdeklődő közönség vala-
mivel kisebb számban jelentek meg, mint ahogy 
az más alkalommal történni azokott 

Csík-Szentkirályon  az ottani róm. kath. 
népiskolában az évetzáró vizsgákat mult hó 26-én 
tartották meg Hosazu Ferencz eaperes-plebános 
vezetése alatt nagyszámú közönség jelenlétében. 
A vizsgákat szent-mise előzte meg, melynek vé-
geztével először as I. és II. osztályos, azután a 
III., IV., V. éa VI. osztályos tanulók feleleteit 
hallgatták. A vizsgák mindkét csoportban igen 
szép eredménynyel folytak  le, a minek as elnöklő 
eBperes-plebános a tanulókhoz éa szülőkhöz inté-
zett beszédében kifejezést  is adott Az iakolit 
elhagyó hatodik osztályosok nevében a leánykák 
részéről András Regina, a fink  részéről pedig 
Ferencz Ignáoz, mondottak csinos bnosnsó be-
szédeket. 

— Jótékonycaéln juniális. A helybeli keres-
kedők köre folyó  hó 8-án (vasárnap) a „Suta-Fenyő"-
bcu i gyergyó-alíaJví tQzkárosultak javára zártkörű 
juiiiálist rendez. Belépő-dij: személyjegy 1 korona, 
családjegy 2 kor. Italokról gondoskodva lesz agyon, 
dc ételnemttt, a kinek ilyenre szüksége lesz, hazulról 
kell vinni. A kivonulás d. e. 10 órakor történik a kOr 
helyiségéből. Kedvezőtlen idő esetén a janlállst a 
következő vasárnapon fogják  megtartani. Az élveze-
tesnek Ígérkező mulatságra e helyről is felhívjuk  a 
közönség figyelmét. 

— Zsögöd-fűrdő  értesülésünk szerint e hó 8-tól 
kezdve a n. é. közönség rendelkezésére áll. A tulaj-
donos mindent elkövet arra nézve, hogy a kOsOnaég 
igényei ugy a fürdésben,  mint a vendéglőben kielé-
gíttessenek. A szokásos ünnepélyes megnyitás ez év-
ben a közbejött mijállsok miatt elmarad. 

— Nagy jégverés vonult keresztül folyó  hó 2-án 
Csík-Szenttamás határinak egryik részén, nagy káro-
kat okozva, különösen a mezőn levő pipékben és más 
majorság felékben.  A növények közül különösen a 
kenderben tett kárt. 

_ HIBAIGAZÍTÁS. A lapunk mult számában 
megjelent Adakozás a gyergyó-alfalYi  tflakároaul-

czímü hírünkbe hiba csúszott be, a mennyi-
ben a csíkszeredai iparos ifjúsági  Önképzőkör a ne-
vezett jótékonyczélra nem 103 kor. M fillért,  hanem 
csak 20 koronát adott át kiadóhivatalunknak. 
mult számában tehát nem 109 kor. 14 fillért,  hanem 
csak 25 korona 70 fillért  kellett ngugtatványozni, a 
mit hozzá számitva az azelőtt gyűjtött 76 koronához, 
összes gyűjtésünk 100 korona 70 fillér.  Ezen összeget 
rendeltetési helyére juttattuk. 

— A dél-afrikai  béke. Londonból érke-
zett meg a hlr, hogy a több mint két év Őtt) folyó 
dél-afrikai  háborút, mely oly sok ártatlan ember-
nek életébe került befejezték  és as angolok és 
burok kösött a béke megköttetett A nevezetes 
hirt Kitehener lord, a követkeső távirattal jelen-
tette: A jegyzőkönyvet, mely a bnrok megadá-
sának feltételeit  tartalmazza, tegnap este 6 óra 
30 pereskor irták alá a burok öeazes megbízottai, 
Milner kormányzó éa én. — A békefeltételek 
még ismeretlenek, de nagyon valóninfi,  hogy 
miután a bur csapatok vezérei elfogadták  az alkut, 
abban a bnr nemzet jövője éa önkormányzati sza-
badsága iránt biztosítékok foglaltatnak. 
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i pénatári kSigyftlé*.  A ke-
rületi betegsegilyiâ pénztár folyó  1-én tiltotta meg 
I városkái nagytermében másodízben Összehívott kOz-
gyOMsit Igen kevés érdeklódés mellett. A közgyűlé-
sen a lelolv»sott jelentéseket tudomásai vették, a 
siÁmadáat elfogadták  és a felmentvényt  a felügyelő 
bizottságnak, igazgatóságnak és a tisztviselőknek meg 
adták, végOl megválasztattak az igazgatóságba: Grüo-
wald Albert munkaadót, Oprls Demeter, Ambrus 
GySrgy, Sándor Géza, Kocsis Pál, Bakcsi Ferencz, 
Kovács Gergely, Schmidt Károly alkalmazottakat 
rendes, Péter Antal és Bartis Sándort póttagokká; 
a felügyelő  bizottságba: Székelyhidy Sándor munka-
adót, GyOnOs Gyula, Szwoboda Miklós, Solymossy 
Károly alkalmazottakat; a választott bíróságba: Po-
toczky Márton munkaadót, Barta András, Kukuly 
József  és Tordal Albert alkalmazottakat. 

— Életunt honvéd. A helyben állomá-
sosé honvédzászlóalj egyik közlegénye, még eddig 
ki nem derített okból folyó  hó 3-áo a hajnali 
órákban • gosdoiági felsőnépiskola  birtokán egy 
virágzásban levó orgona bokorra felakasztotta  ma 
gát • még mlelótt végletes tettét észrevették 
volna, kiszenvedett. 

— Állami ösztöndíjak akolossmo-
nostorl gaadaságl tanintézetben. A ko-
lozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézet igaz-
gatósága a tanintézet konviktuaában az 1002. 
19Cfâ.  tanévben betöltendő 8 állami alapítványi 
ösztöndíjas (ingyenes) helyre ezennel pályázatot 
hirdet. Ezek a helyek a tanintézetbe belépő 
I-8Ö éves hallgatóknak vannak első sorban 
fen  tartva és azokat az alapítvány értelmében 
kizárólag csak az enlélyrészi megyékben (a 
tulaj donképeni erdélyi megyékben és a volt 
.kapcsolt részekben*, azaz a volt Kraszna-, 
Közép-Szolnok és Zarándmegyékben a Kővár-
vidékén) Bzliletett, iskolai tanulmányaikat jó 
Bikerrel végzett, vagyontalan ifjak  nyerhetik el. 
Az ösztöndíj áll: teljes élelmi ellátásból, az 
intézetben lakásból, fűtéssel  és világítással, 
ágyneműkkel és ezek mosatásával és betegség 
esetén ingyenes gyógykezelésből. A bélyeg-
mentes folyamodványhoz  melléklendő: 1. Is 
kolai bizonyítvány legalább 6 gimnáziumi, 
reáliskolai, vagy polgári iskolai osztályról, 
vagy a kereskedelmi iskola (akadémia) végbi-
zonyítványa. A kik több osztályt végeztek, 
vagy érettségi vizsgát tettek, előnyben része-
sülnek. 2. Keresztelő levél a születési hely 
s betöltött 16 éves kor igazolására. 3. Szegény-
ségi bizonyítvány (melyet a főszolgabíró,  ille-
tőleg városban a rendőrkapitány kell látta-
mozzon). 4. Orvosi bizonyítvány az egészséges, 
ép testalkat és a bimló ellen való védoltás 
igazolására. 5. Szülői vagy gyámi nyilatkozat 
arról, hogy a folyamodó  részére a szükséges 
és az első félévben  körülbelől' 90 koronára 
menő összes dijakat lefizetik  és a folyamodó 
egyéb szükségleteiről, taneszközökről, ruházat-
ról, (szükség esetén tűzoltó zubbonyról) kellőleg 
gondoskodnak. A folyamodványban  felsorolan-
dók méjj: a folyamodó  illetőségi helye, szülei-
nek állasa, tartózkodási helye, testvéreinek 
uáma és kora, továbbá, hogy árva-e, vagy nem. 
A folyamodványokat  a fóldmiveléaügyi  m. kir. 
Miniszter nr 0 Nagyméltóságához uzimezve f. 
év julius hó 15-ig a m. kir. gazdasági tanin-
tézet igazgatóságához — Kolozsvár — kell be-
nyújtani. A tanintézet uj konviktusába 24 hall-
gató vétetik fel  fizető  helyekre a következő 
feltételek  mellett: 1. Lakásért — fűtéssel  — 
teţjes élelmi ellátásért és ingyenes gyógyke-
zelésért félévenkint  előre 225 korona fizetendő 
a tanintézeti pénztárba a tandíjon és egyéb 
dijakon kivlil, melynek összege félévenkint 
50—90 korona tankönyvekkel együtt; 2. ezekre 
a helyekre a tanintézeti igazgatósághoz kell 
folyamodni,  kötelező nyilatkozatot mellékelve 
a folyamodványhoz  a szülök vagy gyám ré-
széről arról, hogy a hely elnyerése esetén u 
befizetendő  összeg a beiratáskor befizettetni 
fog;  3. a folyamodványok  folyó  évi szeptember 
hó 10-ig beküldendők; 4. a folyamodok  folyó 
évi szeptember hó 20-ig értesíttetnek, bogy 
kaptak-e helyet; 5. jó iskolai bizonyitványnyal 
— .6 gimnáziumi, reál avagy polgári iskolai 
bizonyítvány — és vagyontalansági bizonyit-
ványnyal folyamódók  előnyben részesülnek. 

— Egy uj mezőgazdasági gépgyár 
.Budapesten. A n&lank már eddig is jó hírnév-
nek örvendi Hofherr  és Sehranti ezég Kispesten, 
az OllAi-ut mentén, nagyszabású, modern beren-
deiésu mezőgazdasági gépgyárat építtetett, melyet 
Jelen évben fisembe  is helyezett. Neveseit őség 
eddig aak bécsi gyártelepén késsült gépeit hozta 
hozzánk, melyek jóságuk, jó anyag felhassnálá-
sávol véglett pontos kivitelük és honi viszonyaink-
ból alkalmason helyes szerkezetük miau külföldi 
voltak dácsára is általánosan elterjedtek és ked 
veitekké váltak. Annál örvendetesebb as a körül-
mény, bogy e gépek most már itthon késsülnek. 
Magyar munkátoknak ad kenyeret a gyár és ma-
gyar anyagot dolgozva fel,  valódi hasai iparcik-
ket termel. A gyártelep minden egyes műhelye 
és felszerelése  mintaszerű, épületei ssépek, egy 
awrflek  é* világos helyiségekkel bírnak. A gyár 
000 munkás foglalkoztatására  van számítva a je-
lenleg 800 munkással dolgozik. Hint tisztán meló-
gazdasági gépgyár ezen Hofherr  ás Schrantiféle 
•U gyártelep a legelnék költ foglal  helyet és a 
jó kezekben levó vezetés, valamint a mintoaierO 

' modern berendelés elég biztosítékot nyújtanak jó 
gyártmányok aMálHtáiára a a magyar gaidakö-
sönség részére ezen uj bazai gépforrás  határozott 
nyereséget Jelent 

— Hollandia fénykora.  Minden nem-
zetnek értéke az emberiség kifejlődésének  tett 
szolgálatától függ.  A legkisebb országok, melyek 
nagy szolgálatot tettek az emberiség kifejlődésé-
nek, bevésték nevüket az emberiség történetköny-
vébe. Görögország már régen elpusztult, de mű-
veltsége ma is él, mert a görög nép élete beolvadt 
az emberiség szerves kifejlődésébe.  Tirus és 
Velencze már csak árnyékai lettek régi finmagak-
nak, de Veronese képei, a dozsé-palota csodálatos 
művészi hangulata még ébren tartják Velencze 
fénykorát  s a piazzára még mindig azzal a tisz-
telettel lépünk, mint mikor az aranyos Bucrntnro 
szilt ki az Adriára s ormáról a dozsé arany gyOrüt 
vetett a habokba, eljegyezni a tengerrel a tenger 
szép királynőjét, Velenczét, a tenger álmát, Olasz-
ország legszebb leányát. S fönt  északon egy 
ki* ország épen így irta be nevét az emberiség 
történetkönyvébe. Van Ostade csodálatos művé-
szete megrögzítette Hollandiának a lénykorit. 
A politikai Hollandia szenvedhetett vereséget, 
gyászt és baltörténeteket, a művészi Hollandia 
mindig azon a fokon  maradt, a hova Rembrandt, 
Rubens, Van Dyk emelte. Hollandiának egyszínű 
földje,  ködös levegője és szürke ege művészi 
témává lett a holland mesterek tájképein. Erről 
a fényes  korról szól a Nagy Képes Világ történet 
most megjelent 159. füzete.  A 12 köteles nagy 
munka szerkesztője Maiczali Henrik, egyetemi 
tanár, ki egyúttal a kötet irója is. Egy-egy gazda-
gon illusztrált kötet ára díszes félbőrkötéslien 
16 korona; füzetenként  is kapható 60 fillérjével. 
Hegjelen minden héten egy fűzet.  Kapható a 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság Budapest, VIII, Üllői ut 18 sz.) 
s minden hazai könyvkereskedés utján, havi rész-
letfizetésre  is. 

— Vállalkozók ós építészek figyel-
mébe I Az Országos Pályázati Közlöny a szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, liökk-Szilárd-utcz»27. szám. 

— Ingyenes díszmü-ajándék. Aki e 
ősimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a kép-
telenség hazijira gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szirnyra e hír. A 
Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, pártoktól 
klikkektől teljesen független,  szabadelvű és szóki-
mondó uapilapja lepi meg vele karicsouyra olva-
sóit, ajáudékul adván — teljesen ingyeu — a 
gyönyörű kötésű, remek illuaztricziókkal díszített 
Zichy Mihály Album-ot. E valóban értékes és nagy 
irodalmi becscsel biró müvet — melynek az Athena-
eum kiadásiban megjelent eredetije 00 koronába 
kerül — a Pesti Napló uj kvirt kiadásában kará-
csonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden 
állandó előfizetője.  És magkapjik díjtalanul azok 
az uj előfizetők  is, akik egész éven át fél,  negyedév 
vagy havonkiut, de megszakítás nélkül flzetnek 
eló a Pesti Napló-ra. 

— Eladás vétel éa bérlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvilágasitúst nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra néne, hogy ugy a lap bei-
tartalma, mint annak kiállítása kielégítse a lap 
mélyen tiszteit előfizetőit,  ennek tudatában biza-
lommal fordul  a közönséghez szives támogatásért 
s felkéri  azon tisztelt előfizetőket,  kllţ előfizeté-
seikkel hátralékban vannak, hogy a hátrálékokat 
posta fordultával  beküldeni szíveskedjenek. 

Laptulajdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 
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Hirdetmény. 
K.-Ujfalu  község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következtében átalakitatott s ezzel egyi-
dejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a me-
lyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, éa 
az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1902. 
évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé : 
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 

t.-cz. 15. és 17. §§-ai alapján — ideértve e 
i - o k n a k a z 1 8 8 9 . X X X V I I I , t . - c z . 5 . é s 6 . 
í - a i b a n é s a z 1 8 9 1 . é v i X V I . t . - c z . 1 5 . § . a ) 

p o n t j á b a n f o g l a l t  k i e g é s z í t é s é t i s — v a l a m i n t 
a z 1 8 9 9 . X X X V I I I . t . - c z . 7 . § - a é s a z 1 8 9 1 . 
X V I . t . - c z . 1 5 . § . b ) p o n t j a a l a p j á n e s z k ö z ö l t 
b e j e g y z é s e k , v a g y a z 1 8 8 6 . X X I X . t . - c z . 2 2 . 
§ - a a l a p j á n t ö r t é n t t ö r l é s e k é r v é n y t e l e n s é g é t 
k i m u t a t h a t j á k , e v é g b ő l a t ö r l é s i k e r e s e t ü k e t 
h a t h ó n a p a l a t t , v a g y i s a z 1 9 0 2 . é v i d e o z e m -
b e r h ó l - s ő n a p j á i g b e z á r ó l a g a t e l e k k ö n y v i 
h a t ó s á g h o z n y ú j t s á k b e , m e r t a z e z e n m e g n e m 
h o s s z a b b í t h a t ó z á r o s h a t á r i d ő e l t e l t e u t á n i n d í -
t o t t t ö r l é s i k e r e s e t , a n n a k a h a r m a d i k s z e m é l y -
n e k , a k i i d ő k ö z b e n n y i l v á n k ö n y v i j o g o t B z e r -
z e t t , h á t r á n y á r a n e m s z o l g á l h a t ; 

2. hogy mindazok, akik az 1886 évi XXIX. 
L-czikk 16. és 18. §-ainak eseteiben — ideértve 
az utóbbi 8-nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. 
5§-aiban foglalt  kiegészítéseit is — a tényleges 

birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis az 1902. 
évi deezember hó l-ső napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nynjtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nemkülönben azok, a kik az 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kívül az 1892. XXIX. t.-cz. 
szerinti eljárás és az ennek folyamán  történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely iránnyban sértve vélik — ide-
értve azokat is, n kik :i tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII. t.-ez. 16. §-a alapján történt 
bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintet-
ben felszólamlásukat  tartalmazó kérvényüket 
a telekkönyi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
az 1902. deczember hó l-ső napjáig bezá-
rólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszab-
bítható záros határidő elmulta után az átala-
kításkor közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányábau többé nem érvényesíthetik, 
a7. említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben telekkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok :t felek,  n 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

KeltCsikszentinártonban, 1901. movember 
hó 20-án. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Dr. Szabó, 
kir. nlbiró. 
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Versenytárgyalási hirdetmény. 
Telepetiliásftk  asztalon-  lakaton-  ttveye*-

é*  mázoló  munkáira. 
A karai (Kolozs vm). felsö-detrehemi 

(Torda-Aranyos vrn.) maros-ludasi (Torda 
Aranyos vin.) és fehéregyházai  (Nagy-
Küküllő vm.) kincstári birtokon folyó  év-
ben felépítendő  31, illetőleg 50, 100 és 
30 telepesházon teljesítendő aszta!os, 
lakatos, Üveges mázoló munkáknak válla-
latban leendő biztosítása czéljából folyó 
évi junius hó 16-&n d. e. 11 órakor 
a karai, alsó detrehemi és maros-ludasi 
m. kir. kincstári birtokkezelőségeknél, 
továbbá a segesvári ra. kir. kerületi állat-
tenyésztési felügyelőségnél  írásbeli aján-
lati versenytárgyalás fog  tartatni. 

Ajánlatok az összes telepesházak és 
a minden egyes kincstári birtokon fel-
építendő telepesházak asztalos-, lakatos-, 
Üveges és mázoló muukáira, esetleg a 
munkák egy részére tehetők. 

Az ajánlati összeg 5°/u-ának megfe-
lelő bánatpénzzel, vagy a bánatpénz le-
tételét igazoló adóhivatali nyugtával fel-
szerelt zárt ajánlatok az emiitett határ-
időig a fent  megnevezett birtokkezelő-
ségekhez, illetőleg felügyelőséghez  nyúj-
tandók be, a hol a vállalati feltételek 
a rendes hivatali órák alatt megtekint-
hetők és az ajánlati költségvetés mintái 
kitöltés végett díjtalanul átvehetők. 

A vállalati feltételek  u m. kir. gaz-
dasági műszaki hivatalnál (Budapest, V. 
ker. Vécsey-utcza 3. szám) is fel  vaunak 
fektetve  s ugyanott a költségvetési minták 
is átvehetők. 

Fentartom magamnak a jogot, hogy 
a beérkezet ajánlatok közlll, az ajánlati 
összegre való tekintet nélkül szabadon 
választhassanak. 

Táviratok, elkésetten, vagy a fel-
tételeknek meg nem felelő  ajánlatok 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

Budapesten, 1902. évi május hó 24. 
M. kir. főldmivelésügyi  miniszter. 

Mindennemű ruggyanta, rés és aesél 
bélyegző, kelet bélyegső, peosótnyomó, 
számozó és lapssámoEÓ gép, peosét bélyeg 
dombor nyomó sajtó sth. továbbá öntött 
ás vésett osimtábl&k, monogramok minden 
nagyságban, ki urm mosható festékkel  való 
használatra. Stáuczák, aczél és sárga rézbe 
vésve, ragékony jelaő készletek, égető 
vasak, lyukasato gépek és minden n vésnöki 
szakba vágó munkák, megrendelhetők és a 
budapesti árak szerint legrövidebb id£ 
alatt szálitattnuk 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
DBESZNÁNDT VIKTOR 

könyvkereskedése által. 

Sz. 4386/1902. tlkvi. [183| l - l 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszentmártoní kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ambrus 
Lajosné, szül. Csfirös  Apollónia végrehajtatónak 
Vitos Marton végrehajtást szenvedő elleni 1000 
korona tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, 
a csik-szentmártoni kir. járásbíróság területén 
lévő, kászon ajtain közBég határán fekvő,  a ká-
szonnjfalvi  291. sz. tjkvben foglalt  éa a Vitás 
Uo/.Alia kiskorú, Vitos Márton, Vitos Anna kis-
korú, Vitos Lajos kiskorú, Vitos Dénes kiskora, 
Vitos Imre kiskora tulajdonát képező A f  S. 
rendsz. 3171. hisz. ingatlanra 4 korona, 1576., 
7577., 7578. hrsz. ingatlanra 1 korona, 1320. 
hrsz. ingatlanra 7 korona, továbbá a kászon-
uifalvi  I. rész 961. az. tjkvben foglalt  a Vitos 
Rózália kiskora. Vitos Juliánná kiskora, Vitos 
Márton nagykorú, Vitos Anna kiBkora, Vitos 
Lajos kiskorn. Vitos Dénes kiskora és Vitos Imre 
kiskorú tulajdonát képező A f  4396., 4297. 
Iirs/.. ingatlant a 18 korona, továbbá a kászon-
ujfalvi  9G2. sz. tjkvben foglalt  s a Vitos Már-
ton nagykora, Vitos Anna kiskora, Viöos Lajos 
kiskora, Vitos Dénes kiskorn, Vitos Imre kisk. 
tulajdonát képező A + 174., 176. hrsz. ingat-
lanra 350 korona, 206. hrsz. ingatlanra 7 kor., 
1655. Iirsz. ingatlanra 39 korona, 4066. hraz. 
ingatlanra 6 korona, 5747. hrsz. ingatlanra II 
korona, 6705. hrsz. ingatlanra 25 korona, 6818. 
hrsz. ingatlanra 4 korona, 8199/1. hssz. ingat-
lanra 6 korona, 8202. hrsz. ingatlanra 6 kor.. 
8227. hrs7. ingatlanra 3 korona, 8236. brszámo 
ingatlanra 5 korana, 9918/2. hrsz. ingatlanra 
9 korona, 10170., 10171. hrsz. ingatlanra 1 kor., 
10556. hrsz. ingatlanra 20 korona, 10790. hrsz. 
ingatlanra 18 korona, 10961. hrsz. ingatlanra 
7 korona, 11040. hrszánia ingatlanra 3 korona, 
12859. hrsz. ingatlanra 11 korona, továbbá a 
kásy.on-ujtalvi I. rész 1408. sz. tjkvben foglalt 
s a fent  nevezettek tulajdonát képező A f  3104. 
hrsz. ingatlanra 6 korona. 4023. hrsz. ingatlanra 
3 korona, 7509., 7510., 7511. hrsz. ingatlanra 
41 korona, 9223. hrszáma ingatlanra 2 korona, 
9741/1. hrsz. ingatlanra 18 korona, 9792. brsz. 
ingatlanra 2 korona, 10644. hrsz. ingatlanra 4 
korona, 12217. hrsz. ingatlanra 14 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elivndelte ís hogy a fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1902. Avi julius hó 28-ik és következő 
napján délelőtt 9 órakor Kászon-Ujfaln  község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni Bzándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagyis nyolczvanhá-
rom korona 90 fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. íj-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hé 1 én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt évadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1902. májas hé 21-én. 

Dr. Szabó, kir. albiri. 
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Hirdetmény. 

Kászon-Jakabfalva  község egy két 
tantermes, egy tanítói és szolga lakással 
biró elemi iskolát szándékozik épiteni. 
Az építés végrehajtását az összes szük-
séges termés kőanyag, homok és fa-
anyag szállítása, továbbá az összes szük-
séges kézi és igás munka kivételével 
vállalat utján akarja foganatosíttatni  mi 
czélból az 1902. évi junius hó 14-ik 
napjának d. e. 10 órájára Kászon-
Jakabfalva  község házánál tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentnevezett  munkálatok végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat a kitűzött óráig Kászon-Ja-
kabfalva  község elöljáróságához, vagy 
a kászon-ujfalvi  körjegyzőséghez annál 
inkább adják be,mert később érkezett 
ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz 200 korona bánatpénz 
csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatokra vo-
natkozó műszaki művelet a kászon-qj-
falvi  körjegyzőségnél a hivatalos órák 
alatt megtekinthető, ugyanott a munká-
latokra vonatkozó összes felvilágosítások 
is megadatnak. 

Kászon-Jakabfalva,  1902. junius 1. 

Szaniszló KfllmAn,  Orbai ígnácz, 
körjegyző. községi biró. 
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Versenytárgyalási hirdetmény. 
Alulírott kincstári birtokkezelöség 

a fflldmivelésügyi  Miniszter ur ő nagy-
méltósága folyó  évi május hó 24-én 
48663—Vl/2. számú magas rendeletére 
a folyó  év október 11-ig Maros-Ludason 
felépítendő  100 telepes báz ács munkái-
nak biztosítására a birtokkezelöség iro-
dájában folyó  évi junius hó 13-án 
d. e. 10 órakor zárt írásbeli verseny-
tárgyalást fog  tartani. Felhívatnak ver-
senyezni kívánok, hogy az egy-egy ko-
ronás bélyeggel ellátott saját kezűleg irt 
borítékba zárt ajánlataikat és az ajánlati 
költségvetést az ajánlati összeg 5°/<>-ának 
megfelelő  bánatpénzzel együtt az irt időre 
a birtokkezelóséghez nyújtsák be, a hol 
a bővebb feltételek  és a telepes házak 
tervrajzai is megtekinthetők. 

Az ajánlathoz a birtokkezelöség költ-
ségvetési mintát ad a melyben az egyes 
munkálatok összege tüntetendő ki. Az 
ajánlatban kiteendö az ajánlatevő neve, 
lakhelye, polgári állása, továbbá tisztán 
kiirandó számokkal és betakkel is azon 
egység ár, a melyért az ajánlati költség-
vetés összegének alapul vétel mellett a 
vállalkozó egy telepes ház ács munká-
jának elvégzését felvállalja. 

Az ajánlatban kittendő, hogy vállal-
kozó a tervet az építési feltételeket  és 
helyi viszonyokat ismeri. 

Ajánlatok nemcsak az összes házakra 
hanem azok egy részére is elfogadtatnak. 

Maros-Ludason, 1902. május 29-én. 
Maros-Ludasi és Maros-Bogati 

m. kir. kincstári birtokkezelöség. 
Szám 304/1902. |176| l - l 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Alulírott kincstári birtokkezelöség a 

földmivelésügyi  Miniszter ur Ö nagymél-
tósága f.  évi május hó 23-án 48831 —VI/2. 
számú magas rendeletére a folyó  év 
október 1 l-ig Maros-Ludasan felépítendő 
100 telepes ház föld  és kőmives mun-
kájának biztosítására a birtokkezelöség 
irodájában folyó  évi jnnius hó 10-én 
d. e. 10 órakor zárt írásbeli verseny-
tárgyalást fog  tartani. Felhivatnak ver-
senyezni kívánók, hogy az egy-egy ko-
ronás bélyeggel ellátott sajátkezQleg irt 
borítékba zárt ajánlataikat és az ajánlati 
költségvetést az ajánlati összeg 5°/o-ának 
megfelelő  bánatpénzzel együtt az irt időre 
a birtokkezelóséghez nyújtsák be, a hol 
a bővebb teltételek és a telepes házak 
tervrajzai is megtekinthetők. 

Az ajánlathoz a birtokkezelöség költ-
ségvetési mintát ad a melyben az egyes 
munkálatok összege tüntetendő ki. Az 
ajánlatban kiteendö az ajánlattevő neve, 
lakhelye, polgári állása, továbbá tisztán 
kiirandó számokkal és betűkkel is azon 
egységár, a melyért az ajánlati költség-
vetés összegének alapul vétele mellett 
a vállalkozó egy telepes ház föld  és kő-
mives munkájának elvégzését felvállalja. 

Az ajánlatban kiteendö, hogy vállal-
kozó a tervet az építési feltételeket  és 
a helyi viszonyokat ismeri. 

Ajánlatok nem csak az összes há-
zakra, hanem azok egy részére is elfogad-
tatnak. 

Maros-Ludason, 1902. május hó 28. 
MaroB-Ludasi és Maros-Bogáti 

m. kir. kincstári birtokkezelöség. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Telepeshássak  ács munkájára, 
A fehéregyházai  kincstári birtokon 

a folyó  évben felépítendő  harmincz drb 
telepesház ács munkáinak biztosítása 
czéljából folyó  évi jnnius hó 13-án 
délelőtt 10 órakor a segesvári m. kir. 
állattenyésztési kerületi felügyelőség  hi-
vatalos helyiségében zárt írásbeli ver-
senytárgyalás fog  tartatni. 

Felhivatnak tehát mindazon verse-
nyezni óhajtók, kik ezen munkálatokat 
elnyerni kívánják arra, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat, mely-
hez as ajánlati ár 5'/«-a készpénzben 

csatolandó, annál is inkább nyiţjtsâk be 
a fent  megjelölt határidőig az alulírott 
hivatalhoz, mert utóajánlatok, vagy távi-
ratok figyelembe  vétetni nem fognak. 

A sajátkezüleg aláirt ajánlatokban 
kiteendö az ajánlattevő neve, lakhelye, 
polgári állása, továbbá kiteendö tisztán 
és minden kétséget kizáró módon szá-
mokkal és betűkkel azon egység ár, a 
mélyért az ajánlati költségvetés össze-
gének alapul vétele mellett a vállalkozó 
egy ház ács munkájának elvégzésére 
magát kötelezi, kiteendö végül, hogy 
ajánlattevő a tervet, az általános és rész-
letes építési, valamint szerződési felté-
teleket, — melyek alulírott hivatalnál be-
tekinthetők — nem különben a helyi vi-
szonyokat, ismeri. 

Ajánlatok, nem csak az összes há-
zakra, hanem azok egy részére is el-
fogadtatnak.  Költségvetési mintákat, 
melyek sajátkezüleg, töltendők ki és 
szintén 1 koronás bélyeggel ellátva csa-
tolandók az ajánlathoz, — kívánatra ren-
delkezésre bocsátunk. Az ács munkákhoz 
szükséges faangyag  természetben fog 
váltakozóknak átadatni. 

A nagyméltóságú földmivelésügyi 
m. kir. Miniszter ur fentartja  magának 
azon jogot, hogy a beuyujtott ajánlatok 
közül, az ajánlati öszegre való tekintet 
nélkül szabadon választhasson ii77]i-i 

Segesvár. 1902. május hó 29-én. 
A segesvári m. kir. állattenyésztési 

kerületi felügyelőség. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Telejteshámak  föld-  és  kőmives  mun-

kájára. 
A fehéregyházai  kincstári birtokon 

a folyó  évben felépítendő  harmincz drb 
telepesház föld-  és kőmives munkáinak 
biztosítása czéljából folyó  évi junius 
hó 11-én délelőtt 10 órakor a seges-
vári m. kir. állattenyésztési kerületi fe-
lügyelőség hivatalos helyiségében zárt 
írásbeli versenytárgyalás fog  tartatni. 

Felhivatnak tehát mindazon verse-
nyezni óhajtók, kik ezen munkálatokat 
elnyerni óhajtják arra, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat, mely-
hez az ajánlati ár 50/o-a készpénzben 
csatolandó annál is inkább nyújtsák be 
a fent  megjelölt határidőig az alulírott 
hivatalhoz, mert utóajánlatok, vagy távi-
ratok figyelembe  vétetni nem fognak. 

A sajátkezüleg aláirt ajánlatokban 
kiteendö az ajánlattevő neve, lakhelye, 
polgári állása, továbbá kiteendö tisztán 
és minden kétséget kizáró módon szá-
mokkal és betűkkel azon egység ár, a 
melyért az ajánlati költségvetés össze-
gének alapul vétele mellett a vállalkozó 
egy ház föld-  és kőmives munkájának 
elvégzésére magát kötelezi, kiteendö 
végül, hogy ajánlattevő a tervet, az álta-
lános és részletes építési, valamint szer-
ződési feltételeket,  — melyek alulírott 
hivatalnál betekinthetők—nem különben 
a helyi viszonyokat ismeri. 

Ajánlatok, nem csak az összes há-
zakra, hanem azok egy részére is elfo-
gadtatnak, Költségvetési mintakat, me-
lyek sajátkezüleg töltendők ki és szintén 
1 koronás bélyeggel ellátva csatolandók 
az ajánlathoz, — kívánatra rendelkezésre 
bocsátnak. Az épületek nyers anyaga 
természetben fog  vállalkozóknak átadatni. 

A nagyméltóságú Minisster ur fen-
tartja magának azon jogot, hogy a be-
nyújtott ajánlatok közül, az ajánlati 
összegre való tekintet nélkül szabadon 
választhasson. [ITS] I - I 

Segesvár, 1902. május hó 28-án. 
A segesvári m.kir. állattenyésztési 

kerületi felügyelóseg. 

Sz. 4465—VI/2. [174| l - l 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Telepes  hásak faanynyának  szántására. 
A kolozs-karai (Kolozsvármegye) 

felső-delrehemi  (Torda-Aranyos várm.) 
maros-ludasi (Torda-Aranyos vármegye) 
és fehéregyházai  (Nagy-Küküllö várm.) 
m. kir. kincstári birtokokon a folyó  évben 

felépítendő  31, illetőleg 50, 100 és 30 
telepesházhoz szükséges összes épületi-
faanyagok  u. m. gerendák, deszkák, lé-
czek és zsindélyek szállításának válla-
latban leendő biztosítása czéljából folyó 
évi junius hó 12-én d. e. 11 órakor 
a karai, alsó-detrehemi, maros-ludasi m. 
kir. kincstári birtokkezeleségeknél to-
vábbá a segesvári m. kir. állattenyész-
tési kerületi felügyelőségnél  és a m. kir. 
földmivelésügyi  minisztérium gazdasági 
műszaki hivatalánál (Budapest, V., Vé-
csey u. 3. sz. a.) zárt ajánlati verseny-
tárgyalást fognak  tartani. 

Minden telepesházhoz 6*037 m* ge-
renda, :1127 m' deszka és 1*149 m* lécz, 
a felső-detrehemi  minden telepes házhoz 
ezen felül  12750 darab fazsindely  szük-
séges. 

Az egyes kincstári birtokokon szük-
séges épületi faanyagok  három egyenlő 
részletben folyó  évi julius hó 15-éig, 
julius hó 31-éig és augusztus hó 15-éig 
szállitandók a m. kir. állami vasutak 
kolozskarai és maros-ludasi állomásaira, 
továbbá Felsö-Detrehemre és Fehéregy-
házára, esetleg a M. Á. V. aranyos-gyé-
resi és segesvári vagy hejásfalvi  állo-
másaira. 

Az ajánlati összeg 5°/o-nyi bánat-
pénzének letételét igazoló adóhivatali 
nyugtával felszerelt  zárt írásbeli aján-
latok folyó  évi junius hó 15-én délelőtt 
11 óráig a fentnevezett  birtokkezelősé-
geknél, vagy állami hivataloknál nyúj-
tandók be a hol a szállításra vonatkozó 
feltételek  a rendes hivatalos órák alatt 
megtekinthetők és az ajánlati költség-
vetés mintái az egység árra és a vállalati 
pénzösszegre vonatkozó rovatok kitöltése 
végett díjtalanul átvehetők. 

Ajánlatok az összes telepesházak 
épületi faanyag  szükségletére vagy min-
den egyes kincst. birtokon építendő házak 
faanyag  szükségletére esetleg a szük-
séglet egy részére is tehetők. A kitűzött 
határidőn tul érkező, vagy kellően fel 
nem szerelt ajánlatok és táviratok figye-
lembe nem vétetnek. Fentartom magam-
nak a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok 
közül, az ajánlati öszegre való tekintet 
nélkül, szabadon válaszhassak. 

Budapesten, 1902. évi május 23-án. 
M. kir. földmivelésügyi  miniszter. 

705. számhoz. [170] 1—1 
1902. 

Hirdetmény. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

Miniszter ur az 1902. évi április hó 2-án 
kelt 16,690. számú rendeletével a gyer-
gyó-borszéki állami elemi iskolai építés 
alkalmával teljesítendő munkálatokat 
24,656 korona 05 fillér  összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok kivitelé-
nek biztosítása czéljából az 1902. évi 
junius hó 18. napjának 10 órájára 
a csikvármegyei m. kir. államépitészeti 
hivatal helyiségében újból tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt ajánla-
taikat (az ajánlati költségvetéssel együtt) 
a kitűzött nap délelőtt 9 órájáig a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltéte-
lekben előirt, az engedélyezett költség-
összeg (illetve az ajánlati költségvetés 
végöszege) 5%-ának megfelelő  bánatpénz 
(vagy a bánatpénznek az állampénztárnál 
(adóhivatalok, vámhivatalok, sóhivatalok 
stb.) történt letételét igazoló pénztári 
nyugta) csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes fel-
tételek a nevezett m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. Az ajánla-
tokban külön feltételeknek  helye nincs. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. junius 1-én. 
Szabó Géza, 
kir. tanfelügyelő. 

i 

Sz. 3947/1902. [1801 1—8 
polg. 

Hirdetmény. 
Dr. Gattmann Hugónak mint a Baktey 

Gáspár elhalt kir. közjegyző irodája részére ka-
marailag kinevezett csíkszeredai Idr. körjegyző 
helyettesnek mliködése az újonnan kinevezett 
kir. közjegyző működésének megkezdése által 
megszűnvén, közjegyzői óvadékának, melyet a 
csik-zsögödi 1614. számú tjkvben felvett  s özv. 
Györgyjakab Mártonné szül. Dávid Juliánná 
tulajdonát képező ingatlanokra 4000 korona 
erejéig eszközölt jelzálogi bekebelezés által 
nyújtott a csik-zsögödi 1614. sz. tjkvben leendő 
kitörlése végett az ingatlanok tulajdonosa özv. 
Györgyjakab Mártonné igényét bejelentvén alul-
írott kir. törvényszék az 1874. évi XXXV. l-cz. 
44. §-a értelmében felszólítja  mindazokat, a kik 
e biztosítékra az 1874. évi XXXV. t-cz. 173. §-a 
illetve az 1886. évi VII. t.-cz. 40. §§-ai értel-
mében törvényes zálogjoggal birnak, hogy kö-
veteléseiket ezen hirdetménynek a hivatalos 
lapban való utolsó megjelenésétől Bzámitott 
három hó alatt jelentsék be, mert különben ások 
tekintetbevétele nélkUI fog  a jelzálogüag beke-
belezett biztosíték kitörlése iránt intézkedés 
tétetni. 

A kir.  törvényszéktől 
Csíkszereda, 1902. május hó 20-án. 

C s l p í c é o , 
kir. törvényszéki biró. 

358. vh. szám. [1721 1—1 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1B81. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel kOzhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 21B2. száma végzése következtében Nagy 
Sándor ügyvéd által képviselt csik-somlyói rém. 
kath. iskolák javára Ambrns Balázs és társai 
csik-szentmiklAsi lakósok ellen400korona s jár. 
erejéig 1902. évi április hó 5-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 2126 ko-
ronára becsült kővetkező ingóságok a. m.: I. 
Ambrns Balázsnál lovak, tehenek. IL Szakács 
Balázsnál széna, borjak, tehenek, lovak. III. 
Orbán Ignácznál tehenek, borjak, juhok, sertés 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V.384/2. száma végzése folytán 
400 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi májas 
hó 27-ik napjától járó 6% kamatai, váltó díj 
és eddig összesen 86 korona 20 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásain Csik-Szentmiklóson leendő 
eszközlésére 1902. évi junius hó 20-Ml napjának 
délelőtti 8 órája határidőm kitdzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érinlettt ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alal is el 
fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felQlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi májas hó 
21-ik napján. 

Ábrahám Márton 
kir. birósági végreh. 

Budapest 1000. állami érem. 

Állatok minden fajainak  klttméaáre váJJaftozIk 

KATONA MIHÁLY 
nyth. állatpraeparáló és tsnsserkAsritő lntésete 

BUDAFEST, Józsefkörut  13« Emlősök és madarak természethüen a legújabb 
módszerrel (modellirozással) készíttetnek: szebben 
jobban, olcsóbban, miut bármely hasonló intézetben. 

As állatok kltömóse nagyság nerint kerQl: 
EMLŐSÖK: MADABAK: 

Bgérugyaágn — 0 80—1 írt Pintyugyaági — 0-00—1 frt 
Menyét . a . Galamb . — 2 . 
Nyert B B a Briel bagoly — t , 
Róka . B . Nagy Mhaly (Uka) • . 
VaddiasnófeJ — 16—30 . B u (nagy) — — U . 
BaarvaifeJ — 86—40 . Kesely! — — — IS , 
Blkedfajdkaka* dQrgÖ belyietbea éfon fkldluOl — 10 . 
Nyír . . . erdO ifeiletet tttasd ál*. 7 . 
Siketfajd fej éa Cárok faragott tablettán — — — 6 . 

*yif  - . . . « • 
Az intézetbeu készülnek mindenféle  T l d á * 

ssatí t r o p h e á k , kisebb, nagyobb biológiai cBopor-
tok, ítlggó vadak, emlős fejek;  művészileg faragott 
tablettakon, mint szobadíszek, madarak, mint fal-
diszek, cmlósbörök tepicheknek természethüen 
u t á n z o t t fejekkel.  ö i , n a r r u , og&nosok mon-
dirozása tablettákra, levetett agancsok koponya-
utánzatokra helyezése és minden egyéb praeparatori 
munkák mQvészi és gondos kivitele jutányosán 
számit tátik. 

As intését UtŐmósl osélrs frissen  lőtt 
ritkább állatokat minden időben vásárol: sas-
fajokat,  fajdkakasokat,  uhu és túzokokat. Medvét 
és íredvc-bocsot, hiozt, vadmacskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve ls szállíthatók, a legmagasabb árakkal 
lesznek fizetve.  [188] 6—10 



Junius 4. C S Í K I L A P O K 23. szám. 

'Ml» Mi- >U/ vli/ \U/ vil» <U» <u< vil» îl!» >U< \U» xll» xll» \U» >11» >11»} l ^ ^ x l í / y U ' x U í x U / ^ x U / ^ y l i ' x i m i ' x U ' ^ ^ í l í / 
/tt* .m H* Itvftv  ff  'Jt* Tf  Ifi*  Ti* H* fTNUV̂ B̂ Ĥ .fK  fi*  TTV liciţi 

XJj s z a b ó - i i z l e t ! 
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomásár:! hozni, hogy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban egy a mai 

kornak teljesen megfelelő minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam meg s folyó  évi április hó 1-töl :i legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legeló-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes tiszteleti.1 
|93| 8— EÍSglE© l A M Á S , 

(Lakás és üzlet helyiség: Gál András-féle  hú?.. Csíkszereda.) 
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Bérmál  ás i állandó  értékű  ajándék  tárf/i/ak. 

Nem t e t u ó é r t 
B pém 

vimaadat ik . 
Schönwald Imre Három évi 

Írásbeli 
j ó t á l l á s ó l s s z e r g ^ r á x o s , ó r á s é s l á t s z e r é s z 

— i — P É C S . 
B ^ * Ne küldjük pénzünket külföldre! 

Haaai iparunkat előmozdító czégemnél mindennemű arnny és ezüst 
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó ezikkek sokkal olcsóbban, jobbanes 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföMün 

Valódi ezüst páncaél óralánczok 
m. kir. fémjelzéssel. 

15 gramm sulyhao frt  I.2>( Cl irramm >u)yl-;in fri  ;j> 
30 (rnram sulybao ín I.Jiu 70 pramin Mtlylmn í i -l."> 
30 frnmm  fulybio  írt J.JO ô r̂amm r-ulylan t'rl "i.-2 
40 imnn súlyban írt J.liO IO» gramm súlyban fri  n.r» 
50 gramm 6Ui"b&D frl  líiu r̂stmm ûlyliau frl  H V 

Valódi 14 kar. aranylánczok 40 féle 
divatos mintában. 

30 gramm fulyban  frt  2-1 — -fi  crannn .«iilyliiin frt  47 -
25 gramm nulyhaa frt  30,— • !>i cramrn ûlyl>an frl  .V.-
80 puDin íiilyban frl  37.— I tiil irrarum yuivkiu Irt 0'.'.-

köves lógok nélkül mcrvi*. 
h'ifif  '*•"> f/i'iimiiiii.t  n nini/Iá  in :h»z >'/.'/ I/I'iiiiiiiki 

Valódi ejOíl női remoDl. 
óra frt  6.— 

14 kar. arany peetétgyBrA 
frt 8.80 

l'J aranyból 6 kar. frt 3 50 
Itoable arany frt 1.50 
MértékB) eleţendft egy 

paplráullag. 
dupla fedéllel 8 frt. 

köces f'tijiji  ti'k  ri'n•  »".• 
HO  krujccái'lm  k'rriil. 

lo , Valinlí  . - z l l M n m . óra 
l ' i i p l a I V . 1 . I I . - I 
V a l ú d i i-íli.-l : n i k r o - r c m . 

.V/ / 
[14li| 4-MO Ugyanéi eröíebh 9 frt.  — l'tiyanpz jir.iny sirg. ]J fn.  — Tula .'íii-t ;inkri.-rrm«iii. dii[iln friU'11 

V a l ó d i 14 k a r . a r a o y a n k i u v r i - m u n t o i r ó r a f r l . - 1iü|iI;i rrilOMel :fTi I r t . 
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

3». 367-902. 
mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegje magánjavai kezelő hivatalánál 

rendszeresített s az igazgató tanács által válasz-
tás utján betfiltendö  könyvelői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A kfinyvelö  javadalmazása áll évi 1200 
korona fizetésből  s évi 300 korona lakpi'nzböl. 

Pályázhatnak mindazon Csikroegyében ille-
tékes és lakós székely honpolgárok, kik legalább 
a középiskola 6-ik osztályát vagy rnnek meg 
felelő  tanintézetet elvégezték s a könyvvitelben 
gyakorlati jártassággal bírnak. 

A pályázati kérések beadására végső ha-
táridőül folyó  évi junius hó 14-ik napjá-
nak délutáni 5 óráját tűzöm ki, azzal, bogy 
a később érkező folyamodványokat  hivatalbál 
fogom  visszautasítani. 
Csikmegye magán javai igazgató tanácsa elnöksége 

Csíkszeredán, 1902. májas 23-án. 
Becze Antal, 

[165J 2—2 igozg. tanács elnök. 

* » » » 
A ki B V bir tokára " V I rendkí-
vül k e d v e z ő f e l t é t e l e k  mellet t 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konver tá ln i 
forduljon  „Pénzintézet- jel ige alatt 
a „Csiki Lapok" kiadóhivatalához. 

„Magyar közélet" 
Politikai. Társadalmi, 

Közgazdasági, Jogi, Irodalmi és Művészeti Szemle 
HegjelenLk havonként kétszer, minden ló l-én és 15-én. 

Szerkeszt ik: 
Dr. Halmai Elemér és Zigány Árpád. 

Klűfizctési  áruk 
Kgész évre -JO korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre 5 korona. 

Előfizetéseket elfogad Györgyjakab M . 
utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedése Csíkszeredában. 

H s L - C L p t - v o g , e l X ^ e r e a a - c z 
férflsza.lsó-"Cizlete 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 
H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l t ' i l m i i l j r i k ; 

Kéespénsért ssállitok: 
1 liii. Ferenc/. József  öltönyt kók, szürke ós IVkote 

anpol Schcviot 70- ÍN) k. 
1 Hn. felöltőt  . . :U-f»o  k. 
1 lin. felöltőt  valódi aû rol szövet 5()-{Hi k. 
1 nailrúgot liuom H/.övelliől . 10—1,'» k. 
1 nadrágot (iiiom angol s/.örctből 10—22 k. 

1 szép zakó öltönyt különböző sziliben :í(J—4<) k. 
1 fin.  zakó öltönyt brflni  Schcviot szövet 42 —50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brűni kamgarn szövet 48—(W k. 
1 fin.  zakó öltönyt fiuoin  angol szövet (»H k. 
1 fiu.  zsaket társalgási öltönyt kamgarn őö— OH k. 
1 fin.  szalon öltönyt finom  kamgurn U5— Hí> k. 

J ó t d l l A e fcifofféietalaaa.  k i v i t e l é r t 

^ ^ 0 " " " ' Kiváló tisztelettel V^ynélküh árak. 

Hauptvogel Ferencz. [71] 10—40 

• e 
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Elvem kevés haszon, nagy forgalom! 

Van szerencséin n nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a T r a s z i i d - á u j r r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most is axt tűztem ki czélül, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását kérve maradtam mély tisztelettel 
Székelyhidy Sándor 

nöi és férfi divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 
i =i Elvem kevés haszon, nagy forgalom I 

ÍZ 
F e r e n c z p á l i n k : a 

(SÓSBORSZESZ) I!'l 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltótlen tisztasága 
következtében ngy ki'ilsö.  mint holsó használatra mindenek-
előtt logjobbun  tiiktilnius,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurőmődszcrre (massage1. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
kösy.vrny, inoghülésok  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gvu-
Imlnsok  ós krlósnól.  tovaliba a l'ejbör  erősítésére, valamint 
a s/új  tisztit:iş:ira : brlsülofr.  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fiijiix  stb. ellen. Katonaknak. vadászuknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat g.valogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi esak a nndlékclt védjegygyel. lígy üveg 30 fillér., 1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszerkereskedésekben. Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
ihán József és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

katok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
..SAS"-̂ .V(í<>ysz('rlárában Lúgoson. 

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL. 
Év- ArakiOü Év- 7fleci- 3'5 deci 

folyam F e h é r borok lilErenkiiil 
] -

folyam Borok üvegekben liter lller 
lioi'Uúkliun. 1 frt ínak iiv.-p-ţL-l. frt  kr frt  kr 

- 5ö — 81) IS! Ml Szászsebesi IS--L»0 IS! Hl I'ecsenye bor 
frt  kr frt  kr 
- 5ö — 81) 

ISIIT Szászsebesi ISIIM Kózsamáli — (15 — .15 
IS! Ml Szászxebesí 1SS!) Leányka — (ír, — ;l5 
lS'J.'j Szászsebesi •iö—'ili ISS'.I' Tramini — (»r> — :!5 
1 SOM Szászsebesi •Jlí—l'T 1S!)(, Kizliugi . . . . — tiü _ 35 
isíi;l. Házi jegy ->s IS'.III Muskatály legfinomabb  . . — (!.") - 35 

Kégiebb évfolyamok IS!);1 Iiurgunili — (iö — 35 
lS!i;t. Kükülló menti üti.— — IJuilai sashegyi — 70 — 35 
IS! KI Csemege bor 41).- — Carlienet noir — ü5 — 35 
IS! KI: Muskatály leglinomabl) 4Ő.- Vörös bor — 55 — 30 
ISS'.I Szászsebesi pecsenye bor 40,- ISS'.I Hácz ürmös (W'ermuth). - II5 — 35 
1 SS* 1 U'izling legfiiuimabb Aszú finom 'JO — 55 
1SS!I Leányka 4.->. -
ÍS'.IJ Tramini legfinomabb 45. 

— Aszú finom !H).— .1" »ír«A' S'jií.sz-,Sebeseit  !t huri 
is'.i;i Murgunili Ö").— rúltó  -mellett  értemlők,  rtn/ii fr J)éll~ 
l.S'XI Iiózsainali 55.— ligetesénél  n .f-ániltt  /.-eltétől  !tO IHIJI 

Vörös borok 
liurili'>kli;iri. 

Krdélyi vörös — 
Carlienet noir 4-").— 
K'ácz ürniiis . . . . . •'!•"].— 

iihitl  It  sváitiitús  mellett. 
líi'nJ<'lniL.|ivekcl kö/.V(Mit: 

G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N U T Ó D A , 
Csíkszeredában. 

O 
t e x x i e t l s e z é s l i n t é z e t e C s í k s z e r e d a . 

Ajánlja az előforduló halálesetek alkalmára dúsan berendezett raktárát, 
minden nemű és fajtájú fa- és érez utánzatu koporsóit, légmentes és elzárható 

ÉRCZ KOPORSÓIT 
N'agy választék sirkoszorukban és szalagokban, szóval miudennemü 

czikkekben, mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tudomására kívánom hozni a n. é. közönségnek, hogy miután a 

legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe vagyok, hogy a legjutá-
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hogy'a versenyképesség 
felülmúlhatatlan, mivel üzletem saját házamban vau, seiu bolt bért, sem kiszolgá-
lásért nem tízetek, saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyászkocsim van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély díjért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozást, diszitést is a legjutányosabban számítom. 
Segédkezem a hulla szükséges elhelyezésében is. 
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok kész szolgálattal 

iu?) s-m Filó Károly. 
Nyomatott Csik-Hzeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyniH íjAVu-. 




