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Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak 

Segítsünk magunkon. 
A ki mindig mástól várja a segítsé-

get, a ki még manapság is azt hiszi, hogy 
a sitit galamb a szá|áka röpül, az nagyon 
ritkán és csak igazán kivételes esetekben 
fog  boldogulni. 

Azon nagy mozgalom, melyet a szé-
kelység érdekében indítottak s melynek 
— a mint hisszük és reméljük — méltó 
és eredményes betetőzése lesz a Székely 
kongresszus, élénken foglalkoztatja  az or-
szág összes társadalmi köreit, csupán csak 
itt vármegyénkben van kisértetes, mély 
hallgatás. Ugy tűnik fel  előttünk, mintha 
ez a mozgalom a legtávolabbról sem ér-
dekelné a csíkiakat, mintha itt minden a 
legnagyobb rendben volna és a legjobban 
és a legékesebben folynának  dolgaink. 

A Székelyföld  többi részein megmoz-
dult a társadalom minden osztálya, min-
den rétege, itt ez irányban nem igen 
történik semmi; sera a vezetőkörök, sem 
pedig mások nem gondolnak a Székely 
kongresszussal. 

A mint nap-nap mellett a lapokból 
olvassuk, egyéb helyeken a Székely Tár-
saságok tartják felszinen  ez ügyet, nálunk 
a Székely Társaságok is, melyek hat-hét 
hónappal ezelőtt a vármegye különböző 
pontjain nagy lelkesedéssel, boros poharak 
csengése közepette megalakultak, ma már 
semmi életjelt nem adnak magukról. 

Azt kell következtetnünk, hogy az 
a lelkesedés, a mely ezen társaságokat, 
a megalakuláskor bevitette, nálunk már 
nem ismeretlen, vagy hogy találóbban 
fejezzük  ki magunkat, igen is jól ismert 
szalmatüz volt, mely hirtelen fellobbanás 
után rövid ideig Bzórta a fényes  szipor-
kákat, azután még itt, meg ott még pár-
szor iellobogott, s végre — ugy látszik — 
teljesen kialudt. 

Pedig ha már megalakultak ezek a 
társaságok, akkor azt hisszük, hogy itt 

is lett volna számukra munka és foglal-
kozás, ha más irányban nem is, legalább 
mint a hogy az más helyeken történik, 
a székelyek érdekében indított és a segítésre 
hivatott akczió eszméjének felszinen  tartá-
sában és terjesztésében. 

Igen szép és hálás munkakör kínál-
kozott volna és kínálkozik jelenleg is a 
székely társaságok részére azon intézmé-
nyek ismertetésében, népszerűsítésében és 
megkedveltetésében, melyekkel a kormány 
a népnek segítségére siet, melyeknek azon-
ban üdvös czélzatai és intencziói csak akkor 
érvényesülhetnek, csak akkor valósulhat-
nak meg és csak is akkor lesz eredményük, 
ha a nép maga is igyekszik megragadni a ki-
nyújtott segítő kezets méltányolva, azokatH 
törekvéseket, melyekkela kormány a sanya-
rú állapotokon javítani akar, a nép maga is 
ezen törekvések támogatására áll és ki-
használva a kedvező alkalmat igyekszik 
önmagán segileni. 

A magyar nép általában, de külö-
nösen a székely nagyon konzervatív, ki-
mozdithatatlan természetű, bizalmatlanul 
togad és gyanakodással tekint minden 
olyan intézkedést, a mely felülről  jőn s 
nagy a hajlandóság benne arra is, liogy 
a kormány minden ténykedését mint olyant 
tekintse, mely nem az ő segítésére, hanem 
inkább további megterhelésére és kizsák-
mányolására irányul. 

Tehát a társadalom műveltebb részé-
nek kötelessége, hogy az ilyen intézmé-
nyeket megismertessék, népszerűvé tegyék 
s arra nézve mindent elkövessenek, liogy 
az ilyen intézmények a gyakorlati életben 
érvényesüljenek. 

A mi szerény nézetünk szerint az 
ilyen intézmények ismertetését a Székely 
Társaságoknak szintén fel  kell venni 
programmjukba s ez által olyan téren 
kezdenek munkálkodni, a mely a rnuii-
káldodás eredményét előre is biztositja. 

Ezen alkalommal olvasóink figyelmét 
a földmivelési  kormány egy korszakos in-

Sze rkesz tőség é s k ladúhivnta l : 
György Jakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
ÉLŐPATAK. 

Irta: Száva Qerö. 
Az erdélyi részek legrégibb fürdője,  gyó-

gyító vizei sz&zadok óla ismeretesek s mint gyó-
gyitóhely már nemcsak a hazai, hanem a külföldi 
tudományos orvosi körök figyelmét  is magára vonta. 
Ezrével zarándokolnak ide, még a kelet távoli 
országaibél is ai egészséget keresők, kik meg 
gyógyulva örömmel térnek vissza övéikhez B való-
ban csodálatos, hogy a ki egyszer használta e 
gyógy itóvizet, az évenkint föl  kell keresBe e he-
lyet. Aionban Elépatak turistasági tekintetben is 
rendkívül érdekes kirándulási hely. 

Mikor a legközelebbi földvári  vasútállomáson 
kiszállunk, s a rendelkezésre álló magán- vagy 
társas kocsikon ai innen 11 km. távolságra fekvő 
Élőpatak felé  indulunk, megragadó pompában tűnik 
fel  a terjedelmes látóhatáron a Barezaság, kör-
nyezve ai óriási magas Kárpátoktól, e mértfőlde-
kig terjedő határszéli havasoktól, melyeknek égig 
nynló aziklacsucsai, mint jéghegyek tündökölnek, 
a vetések zöld ssóoyegével takart messze terjedő 
sik téren, melyet kígyóivá szel át ai Olt vize. 
Festői szépségben látjuk a távoli erdők aljában 
Brassót, tovább mellette a délibáb tengerében Hét-
falut  s kőiben több más falvakat,  a még romjai-
ban is büszke Máriavárat (Marienburg, Földvár) 
B több középkori erőd maradváuyokat. Mig a he-
gyek aljában fél  érát igy haladva élvezzük eseu 
érdekes terméaaeti panorámát, addig Arapatakaál 
meghatott kebellel térünk be egy völgybe, mely-
nek lombos erdőségei között mindig rennebb jutva, 
'/, óra alatt esek egyszerre feltűnik  Élőpatak. A 
gyönyörű fenyveaek,  rendezett parkok között ki-
magasló villák, a minden irányban sétáló bel-és 
külföldi  vendégek, a nagy mozgás, élénkség egé 
asen meglepi az ide érkesőL Egy városi művelt 

társadalmat lát e festői  szép fekvésű  fürdőn,  hol 
ugy a vendéglőkben, mint a villákban örömmel 
fogadják  ai érkező vendéget, ha csak egy napi 
időre is. Szobák és étkezés olCBÓk, kifüggesztett 
árjegyzék szerint. 

Már reggel 6 órakor kezdődik a térzene; 
bel- és külföldi  vendégek tarka serege lepi el a 
sétatereket, látni itt hazai vendégen kivül Romá-
niából, Bulgáriából, Szerbiából is vendégeket, sót 
oroszokat, görögöket és arnautákat is. Különösen 
feltűnnek  a külföldi  nők as ó Bajatszerü arany-
hímzésű, keleties öltözetükben, érdekes látni, a 
mint iszszák a gyógyító kutakból az ásványvizet, 
a görög papok kék, piros, fekete,  magas süvege-
ikkel körül állják a fékutat  a éghez fohászkodva 
adnak hálát Istennek, hogy ihatnak e csodaliatásu 
forrásból,  A fiatal  nők üveg csöveken szijják esi-
uos poharaikból az ásványvizet, hogy fogaik  szé-
pek maradjanak. A mamák viszik gyerekeiket a 
kut közelében levő szép fehér  kecskékhez, s azok 
frissen  fejt  tejével elegyítve itatják a vizet. A 
kertésgleányok csokrokkal kínálják a sétálókat s 
rövid időn a fiatalok  már virágokkal vaunak de-
korálva. Kura végeitévei kezdődik a reggelizés, 
aiután a fürdőiés,  e közben megtelik az olvasó-
terem, hol hasai lapokon kivül külföldi  német, 
román és francsia  lapok is vannak, megteluek a 
zongoratermek gyakorlókkal, megnépesednek az 
erdei sétálók, emitt a csolnakázó tóban aranyha-
lak kösött eveznek a fiatalok  az árnyas Bziget 
körül, amott az erdők sűrűjében a szép fenyvesek 
köiött egy-egy padra letelepedve olvasnak, tovább 
egy szép erdei ligetben tornásznak, tenoiaseinek 
és ezélt lőnek a fiatal  nők, természetesen gaval-
lérok társaságában; egy réssé a vendégeknek a 
födött  aétálón gyönyörködik a bel-és külföldi  nők-
ben, kik a porcsellán és selyem festészetben  gya-
korolják magokat, kik nebány hét alatt oly mü-
véaiekké képződnek, hogy aaját festményeiket 
emlékül viszik haia. Sokan megtekintik a födött 
sétáló parkos udvarán a Klementféle  museumot, 

tézményére: az Országos Gazdasági Mun-
kás- és Cselédsegitő pénztárra hívjuk fői, 
m j v '.'I a mint egy tekintélyes fővárosi 
liip ni' íidja, életbevágóbb, fontosabb  ós 
humánusabb intézményt alig találunk a 
gazdasági politika történetében. 

Ez az intézmény az első évi jelentés 
szerint, már első alakjában is igen szépei; 
bevállott és most már megkorrigált és ki-
bővített alakjában valóságos jótétemény 
lesz népünkre nézve. 

Erről a humánus intézményről már 
több alkalommal szólottunk, mindazonáltal 
nem tartjuk feleslegesnek  a következőket 
ismételni: 

ö t fajtáját  különbözteti meg a tör-
vény a gazdasági munkások és cselédek 
biztosításának, a szerint, liogy a rendes 
tagok első, második, harmadik, negyedik 
osztályába tartozik az illető, avagy pedig 
rendkívüli tag, vagy olyan, a ki nem 
tag, mert maga nem fizet  magáért, de a 
gazdája mégis biztositja. Az első csoport-
beli rendes tag hetenkint liusz fillér  dijat 
fizet  s kap ezért, ha baleset éri, orvost 
és gyógyszert s két hónapig napi egy 
korona segítséget, azontúl pedig, a mig 
munkára képtelen, esetleg élete fogytáig 
hónHponkint tíz koronát. Ha baleset kö-
vetkeztében meghal, családja négyszáz 
koronát kap, vagy ha nincs családja száz 
koronát utalványoznak ki eltemetésére. 
Heti tizenegy fillért  fizet  a második cso-
p.-rtbsli rendes tag s csekély különbség-
gel ugyanazt a segítséget kapja. Mind a 
két csoport tagja lehet minden férfi  vagy 
női munkás, tizennégy éves korától ötven 
esztendős koráig. A rendes tagok harma-
dik csoportjába azokat veszik föl,  a kik 
csak haláluk esetére biztosítják a család-
jukat. Ezek hozzátartozói hatvan koroná-
tól kétszáz koronáig kapnak segítséget, a 
szerint, hogy hány éves volt az elhunyt, 
a mikor tagnak beiratkozott. A negyedik 
csoport állításával a házasulást akarja 
megkönnyítet)! a törvény, mert tagjainak 

ezen érdekes természetiek tárát, hol az 5 világ-
részből láthatni tudományszerüen reudezett rova-
rokat, lepkéket, kagylókat, kígyókat, kitömött szár-
nyasokat s más állatokat, ugyaucsak itt van a 
Kleinent-féle  fényképészeti  műterein, hol egyesek 
ugy, miut egész társaságok fényképeztetik  magu-
kat s viszik emlékül. Közeledvén az ebéd ideje, 
csakhamar megtelnek a sétatér bosszábap levő 
veudéglók, van itt magyar, franczia  és életrendi 
konyha, kiki étkezhetik tetszése szerint, zene mel-
lett. Pár órai pihenés után kezdődnek a délutáni 
időtöltések, a vendégek újból ellepik az erdei sé-
tálókat, a találka liget sűrűjében elmerengve re-
gényt olvasnak a fantasztikus  ifjak,  megkezdődik 
a tennisz, ezéllövészet. A turisták pedig igyekez-
nek feljutni  a Májláth-tetóre, hova '/< óra alatt meg-
érkeznek. Azt a felséges  látványt, mely itt sze-
münk elé tárul, lehetetlenség leírni, ehhez hasouló 
felséges  panorámát sem hazánkban, sem külföldön 
látni nem lehet, e tetőről ugyanis a maga nagy-
szerűségében szemlélhetjük alant a messzeségben 
elterüld síkságon Brassómegyét az ó falvaival  s 
Brassó várossal. Időnként feltttunek  a közlekedő 
vouatok, melyeknek fütyölése  felhangzik  ide a 
magasba. A természetbúvár bámulva nézi a Kárpá-
tok csodaszerű formáját,  a még nyáron is uéha a 
hóval borított Bucsecs, Csukás éB Királykő óriási 
sziklacsucsuit B mig lelkünk elmereng e felséges 
mindenBégen, az alkony is közeledik. A lenyugodni 
készülő nsp sugarai megaranyozzák e gyönyörű 
tájat, a havasok ormai, mint jéghegyek tündö-
kölnek, kelet felöl  pedig a Kárpátokból kezd fel-
tűnni a magaaba törekvő hold; e bűbájos ábrán-
dunkból a távolból felhangzó  fürdői  térzene halk 
hangjai ébresztenek fel,  még egy pillantást vetve 
e feledbellen  ködfátyol  képre, mély sóhajjal térünk 
vissza as erdők lombjai között. Utunkban a rigók 
gyönyörű éneke kísér, bova tovább élénkebben 
hangzik a térzene a rövid idő alatt már a séta-
téren vagyunk, hol javában foly  ai élet. A bazá-
rok előtt keidődik a tombolajáték, melyben réBit 

— férfiaknak  s nőknek — hozományt ad 
heti tiz fillér  tagsági dijukért. Az összeg, 
a mit a biztosítottak kapnak, attól függ, 
hány éve tagok; a kiért például tizen-
nyolcz esztendeig fizettek,  száznegyven 
koronát kap, a kiért pedig huszonegy 
évig, kétszázötvenötön Ebben a csoport-
ban különben olyanok is biztosithatják 
magnkat bizonyos életkorra, n kik nem 
éppen hozományt akarnak. A rendkívüli 
tagok évi egy koronát fizetnek  s ugyan-
azt kapják, a mit a rendes tagok első 
csoportja,, de minden évben újra kell föl-
vételre jelentkezniök. Azok számára van 
ez a csoport, a kik munkájuk szerint 
gyakran változtatják lakóhelyüket. Vala-
mennyi rendes és rendkívüli tagnak joga 
van ahhoz, hogy több könyvet is váltson 
s akkor annyiszor több segítséget kap, de 
annyival többször fizeti  meg a heti fillé-
reket is, a hány könyvet váltott. Azok 
a munkások pedig, a kik nem tagjai a 
középponti segitő-pénztárnak, de segitséget 
mégis kapnak, azon a jogon részesülnek 
a gyámolitásban, hogy gazdájuk köteles 
értük évi egy korona husz fillér  dijat a 
pénztárnak fizetni.  A munkaadók különben 
ezt az összeget minden munkásuk után, 
a fölsorolt  csoportokba tartozók után is 
fizetik  a pénztárnak. 

Megjegyezzük és kiemeljük, hogy 
ennek a segitő pénztárnak nemcsak a 
szószuros értelmében vett gazdasági mun-
kások és cselédek lehetnek tagjai, hanem 
tagja lehel mindenki, a ki a gazdálkodás 
valamely ágával, ha nem is főkeresetképen 
foglalkozik. 

Nagy szüksége van erre a pénztárra, 
az egész magyar népnek, de különösen a 
csíki székely népnek, melynek nagy része 
gazdasági munkával keresi kenyerét a 
melynél egy pár egymásután következő 
terméketlen esztendő és a munka hiány, 
a mint közelebbről' is tapasztaltuk, óriási 
nyomorúságot okoz s kik között feles 
számmal vannak olyanok, kiknek kezéből 

veszuek ifjak,  öregek és gyermekek is, várva, 
hogy mi szép tárgyakat juttat nekik B szerencse. 
Igy lassanként beesteledik, vaosora után már kez-
dődnek az estéli mulatságok, színház, hangverse-
nyek, tánczesték, a zongora és báltermek tömve 
vaanak. Ez estéken is meglátssik a nemzetközi 
jelleg, az idegenek ugy tánczolják a csárdást, mint 
a magyarok as A nemzeti tánozaikat, e mulatsá-
goknak az éjjeli Arák vetnek véget, middu aludni 
megy mindenki. Igy telik itt a nap mindig. 

KövetkezA nap reggelén két igen érdekeshelyet 
látogathatnak meg a turisták, vagy a keleti részen 
levA hegymagaslatra sétálnak, hová rövid óra alatt 
feljuthatni  s a honnan Háromszékmegye néhány 
községe látszik alatt a mélységben, ugysainlén 
a csíki Kárpátok gyönyörű havasai, egy felséges 
panoráma ez is, vagy pedig északfelé  sürü erdők 
közepette a Súgás fürdót,  hová l'/i Ara alatt jut-
hatni, veudégeink is gyakran szoktak ide kirándnlni 
még pedig ökörszekerekan, nem lévén az erdei 
magaslaton Élőpatak felől  kocsiút. Súgás egy erdő-
völgyben fekvő  kies hely, hol néhány szép villa, 
vendéglő, fürdők  s egy nevezetes szabad szénsav 
üreg van, mely gyógyító czélból rbeumatikna be-
tegek részére egy faépületben  át van alakítva. Itt 
kiránduló vendégeink megtürdenek, zene mellett 
ebédelnek, pár órát tánezoluak is, ezután kezde-
tét veszi a visszautazás, érdekes látni kényes 
úrnőket és urakat a felkoszorúzott  ökörszekereken 
utazva. Az erdő oseng a fiatalok  dallamaitól, igazi 
eredeti havasi jelenet, a karaván rendesen alko-
nyatkor érkezik vissza, természetesen a zenekar 
hatalmas indulóval fogadja.  A kirándulók a bálte-
rem előtt szállanak le s hozzájuk csatlakozva a 
honn maradt vendégek fiatalsága,  ugy a mamák 
is, megkesdAdik a táuez. Ugyan lehet-e turisták-
nak érdekesebb s élvezetesebb kirándulási helyük, 
mint Élőpatak? Hisz innen egy feledhetetlen  ked-
vea emlékkel tér viaasa mindenki. 
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ha ki hall a kenyérkereső szerszám, ma-
guk is, meg családjnk is a legnagyobb 
nélkülözéseknek vannak kitéve. 

Most már itt van az alkalom, még 
pedig igen jó alkalom, hogy a segítő 
pénztárba való beiratkozással, ki-ki bizto-
sítsa magát éa családját a minden órán 
bekövetkezhető nyomorúság avagy munka 
képtelenség esetére. 

Felhívjuk tehát népünket, hogy ra-
gadja meg a kormány által nyújtott se-
gitő kezet és minél tömegesebben iratkoz-
zék be a segítő pénztárba. 

Felkérjük lelkészeinket, tanítóinkat 
éa különösen a Székely Társaságokat, hogy 
ez intézményt minél szélesebb körben is 
mertessék s legyenek rajta, hogy népünk-
ből, különösen a szegényebbek minél na 
gyobb számban legyenek a pénztár tag-
jaivá. 

Segítsünk magunkon és akkor az 
Isten is meg fog  segíteni. 

— Miniszterek szabadságon. Lukács 
László pénzügyminiszter négy hétre elutazott 
Budapestről. Ez a négy bét lesz a miniszter idei 
szabadsága. Egyelőre Ansseeba ment, onnan 
Gaateinba utazik, a hol szabadságának nagy 
részét tölteni fogja.  Távollétében Grânzenstein 
Béla államtitkár intézi a minisztérium ügyeit, 
a fontosabb  aktákat azonban napról-napra ntána 
küldik a miniszternek. Wlassics  Gyula kul-
tuszminiszter is hosszabb időre elutazott a fő-
városból. Távolléte alatt Zsilinszky  Mihály 
államtitkár fogja  ellátni a miniszter teendőit. 

= A jövő évi költségvetés. Az ösz 
szes minisztériumokban nagy serénységgel dol-
goznak a jövő esztendei költségvetés összeállítá-
sán. Az itthon levő miniszterek naponta hosszabb 
tárgyalásokat folytatnak  az egyes referensekkel, 
mig a távollevő miniszterek helyett az államtit 
károk végzik e terhes föladatot.  Minden resszort 
nál az idén különösen szem előtt tartják a taka-
rékosság elvét, a mire Lukács László pénzügy-
miniszter még elutazása előtt fölhívta  miniszter' 
társai ügyeimét. Ez azért történik, mivel a laka 
rékosaágtól függ  nemcsak a pénzügyi egyensúly 
további fönntartása,  hanem az állami tisztviselők 
rég óhajtott fizetésemelésének  nagysága is; igy 
tehát as egyea költségvetési tételeket a legszi-
gorúbban mérlegelik. Az egyes minisztériumokban 
a költségvetéssel legkésőbb jövő hóuap végéig 
elkészülnek, melyet azután beterjesztenek a pénz-
ügyminisztériumba, a honnan a büdzsé előirányzat 
egy később tartandó miniszteri tanács elé kerül 
jóváhagyás ciéljából. 

- Az országgyűlési képviselőt vá-
lasztók név jegyzéke . A vármegyei központi 
választmány az összeírás után közszemlére kitett 
képviselő választók 1903. évi névjegyzéke elleu 
beadott felszólalásokat  e hó 0-én tartott ülésében 
vette tárgyalás alá. A névjegyzékből faló  kiha 
gyás miatt a csíkszeredai és gyergyé-szentmiklÓBi 
választó kerületekből adatott be 5 felszólamlás, 
mig a más két kerületből felszólamlás  nem történt. 
A felszólamlások  közül kettőnek hely adatott és 
annál fogva  csíkszeredai Erőss Ferencz és ditrói 
Puskás Tamás nyugalmazott lelkész a uévjegy-
zékbe felvétetett;  ellenben zsögödi Csiszér Lajos 
és László Ignácz, valimint ditrói Nagy Ágoston 
kérésükkkel elutasittattak, mert választói jogukat 
B azt, hogy 187*2. óta a névjegyzékbe valamelyik 
évben régi jogon bejegyezve lettek volna, mivel 
sem igazolták. 

= Ünnepe l t főiapán.  Pétsa Józsefet, 
Háromszékvármegye nagyérdemű főispánját,  a 
.székelyek atyját" a háromszékvármegyei köz 
igazgatási bizottság megható melegséggel üune-
pelte a napokban tartott bizottsági gyűlés ntán. 
A bizottság pompás ezüstből vert kávés serviazt 
nyújtott át a főispán  urnák abból az alkalomból, 
hogy csak a napokban ünnepelte fóispánságának 
huszonötödik esztendejét. 

= A polgári perrendtartás életbe-
l é p t e t é s e ősaszel kerül a képviselőház igazság-
ügyi bizottsága elé s igy valószínű, hogy a jövő 
év elején már a ház asztalára jut. Az uj perrend 
tartás sok érvényben levő törvényünket érinti; 
réazben változtatja, részben hatályon kivül helyezi. 
Ezeket a kérdéseket majd az életbeléptetési tör-
vény siabályozia, a melyen egyidejűleg Bzintén 
dolgosnak. Fontoa újításokat is tartalmaz az uj 
törvényjavaslat. A tózsdebirósági intézményektől 
aa ügyek javarészét elvonja a a kereskedelmi 
törvényszékek és járásbíróságok hatáskörébe utalja. 
Szabályozza a tózsdebiróságok illetékességi kér-
dését, mig azt most bármely peres ügyre bárki 
kikötheti, jövőre a javaslat ezt a jogot csak a 
bejegyzett kereskedőknek akarja megadni. Megte-
remti ai uj perrendtartás keretében az utazóbirák 
intézményét. Ai utazóbirák a járásbirósági szék-
helyeken kivül és ásóktól távol eső helyeken, 
meghatároiott napokon megjelennek, panaszokat 
veainek fel,  tárgyalnak éa Ítélnek. 

= A rabipar szabályozása. Láng 
Lajos kereskedelemügyi miniszter Plósz Sándor 
igazságügyi miniszterrel egyetéitőleg megkezdte 
a tárgyalást a rabipar végleges szabályozásáról. 
Illetékes körök véleménye szerint ezt a régen 
húzódó kérdést végre sikerül megoldásra juttatni 
éa ezzel az ország kisiparosságának minden al-
kalommal hangoztatott panasza tárgytalanná 
lesz. A tárgyalásoknál azt a megoldást tartják 

szem előtt, mely a kisipar érdekeinek lehető 
védelme mellett nem hagyja figyelmen  kivül a 
modern büntetőjog elvét, hogy a hosszabb sza-
badságvesztésre ítéltek büntetésük kiállásának 
idejében hasznos munkával foglalkozhassanak  és 
ennek révén megjavíttassanak. 

Csíkszereda julius 12. 
A közigazgatási bizottság bavi rendes köz 

gyűlése a gyakorlattól eltéröleg tekintettel a hétfői 
országos vásárra, két nappal előbb, szombaton 
tartatott meg Mikó Bálint főispán  nr elnöklete 
alatt, melyen a tagok kevés kivétellel jelen voltak. 

Valami fontos,  közérdekű tárgya alig volt 
a gyűlésnek s azért gyorsan is végeztek a napi 
rendre került néhány tárgygyal ; mindazon ál-
tal a gyűlés folyamán  előadott ügyek közül főiem 
litendőknek tartottnk a következőket : 

Vallás és közoktatási miniszter urnák a 
magyar nyelv kötelező tanítását elrendelő 1879 
évi XVIII. t.-cz. szigorú végrehajtása tárgyában 
kibocsátott körrendelete a járási fdszolgablţâk' 
nak azon utasítással batároztatott kiadatni, hogy 
hivatalos kiszállásaik alkalmával főleg  a nem 
magyar tannyelvű iskolákat is látogassák meg 
s a magyar nyelv szempontjából a tanitás siker' 
telenségét illetőleg észlelt hiányokat mindannyi 
szor a közigazgatási bizottságnak jelentsék be. 

A vármegye magán javainak igazgató ta-
nácsa panaszt emelt a bizottság előtt, bogy az 
adókivető bizottság a péuzűgyigazgatóság kép 
viselője javaslatára a megye tulajdonát képező 
fűrészek  ntán III-ad osztályú kereset adót rótt 
ki, holott az 1875 évi XXIX. t.-cz. I. §-sa szerint 
ezen föld  adóval terhelt ingatlanok tartozékát 
képezd fűrészek  kereset adó tárgyát nem képezik 

A panasz tüzetes felvilágosítás  adás végett 
a pénzűgyfgazgatóságnak  azzal adatott ki, bogy 
a mennyiben az hatáskörében áll, a helyteleuül 
kivetett adók törlését rendelje el, azonban minden 
esetre ugy intézkedjék, hogy közegei a zaklatá-
soktól tartózkodjanak. 

Gyergyó-szentmiklósi Eránosz Miklós és tár-
sai felebbezéssel  élvén az odavaló főszolgabíró 
azon végzése elleu, mely szerint Márton Lajos 
ellen jogtalan legeltetés miatt emelt panaszokkal 
a bejelentett kár nagyságából származó illeték-
telenig okán elutasítottak, ennek a felebbezés-
nek a bizottság helyet adott, a neheztelt végzést 
feloldotta  s a főszolgabírót  az 1891 évi XII. t.-cz. 
95. § sa értelmében a bejelentett kihágási eset-
nek tárgyalás alá vételére s ítélettel való szabály-
szerű elintézésére utasította. 

Az alispán előterjesztette a Maros folyó 
mentén alakítandó halásztársulat ügyére {vonat-
kozó iratokat, hogy a bizottság adjon véleményt 
főldmirelésügyi  miniszter urnák Alfáin,  Salamás, 
Várhígy, Kilyénfalva,  Síárhegy, Remete, Újfalu. 
Gyergyó-Szentmiklós községeknek a társulatból 
való kihagyása ésbalászali joguknak öuállógyakor-
lásairánt atárgyalásalkalmávaltett kijelentéseire. 

A bizottság nevezett községeknek tett kije-
lentését elutasító javaslattal határozta főldmive-
lési miniszter urboz Kiterjeszteni, meil kérelme* 
községek semmivel sem bizonyították, hogy a 
halászat önálló gyakorlása az ők területükön a 
törvényben meghatározott korlátok közölt a szom-
széd birtokosok érdekeinek sérelme nélkül is ok-
szerűen helyei foglalhat. 

Rólh Albert tölgyesi lakós az odavaló Heim 
Simonnak adott építési engedély ellen beadott 
felebbezésével  elulasiltatott. 

Csató Ferencz csik-szentléleki lelkész roeg-
felebbezte  a megye alispánjának azon határoza-
tát, melylyel a felcsiki  főszolgabíró  által hozott 
s Balog Lajost és Antalt félkepe  tartozás értéké-
nek megfizetésére  kötelező határozatát feloldotta; 
de a bizottság az alispán határozatát helyben 
hagyta. 

Gyergyó-Ujfaln  község azon kérésével, hogy 
a vasláb—újfalvi  viczinális ut fentartási  kötele-
zettsége alól, melyet a megye alispánja elrendelt — 
felmentessék,  — a bizottság által elutasittatott. 

A szép vizi iskolaszék ismételt kérése foly-
tán, Szépviz község, mintán a szükséges telket 
is megszerzette, egy nj iskola építés előkészíté-
sére s az építésnek legtovább a jövő tavaszon 
való megkezdésére utasíttatott 

A menasági róm, kath. elemi iskola jelle-
gének megállapítására nézve elrendelt tárgyalás 
során igazolást nyervén azon körülmény, hogy 
az iskola fenntartó  eddig is a község volt, a 
bizottság az iskolaszék éa egyháztanácsnak, vala-
mint a képviselő testületnek az iskola felekezeti 
. ellegének községivé nyilvánítását kimondó hatá-
rozatát jóváhagyta s Antal József  lelkésznek 
eme határozat ellen beadott felebbezését  elvetette. 

Kovács Antal és Lázár Pál csik-szentmik-
lósi tanitók dijlevelét a bizottság megerősítette. 

A székely kongresszus. 
A székely kongresszus rendező bizollxága 

folyó  évi julins hó 7-én Budapesten, a köztelken 
Bedő Albert elnöklete mellett gyűlést tartott, 
melynek lefolyásáról  a következőkben emléke-
zünk meg. A gyűlésen résztveitek: Szakács 
Péter, mint a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara kiküldöttje, Nagy Károly teologiai 
tanár, mint az E. M. K. E. kiküldöttje, Buday 
Barna a központi iroda titkára, Jancsó Benedek 
dr., Bedő Sándor, Kovács Dániel, Ilubinek 
Gyula, Szilássy Zoltán, Brazovay Kálmán. 

Az ülést Bedő Albert megnyitván, Buday 
Barna azon indítványt terjesztette elő, bogy az 
Udvarhelymegyei Gazdasági Egyesület lapunk 
mnlt számában közölt indítványának ismerteté-

sére Hegedűs Lóránt dr. kéressék föl.  Az in-
dítványt az értekezlet elfogadta  és Hegedűs Ló-
ránt országgyűlési képviselő felkérésével  az el-
nökséget bízta meg. 

Ezután tárgyalás alá vette az értekezlet 
Molnár Józsiás székelyföldi  orsz. képviselőnek 
a Székelyföldi  arányosításról  irt mnnkáját. Az 
értekezlet elhatározta, hogy a mnnkálatot kinyo-
massák és a kongresszusi tagoknak megküldjék. 

Szakács Péter a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara titkára, az azon iparka-
mara által képviselt ipari szakosztály javaslatát 
terjesztette elő a fa,  főnő  és szövőiparról vala-
mint a kő és agyagipar föllenditéséről. 

A bizottság alapos megvitatás után az elő 
terjesztett javaslatokat némi módosításokkal el 
fogadta. 

Azután Nagy Károly teologiai tanár adta elő a 
közművelődési szakosztály javaslatait, a melyeket 
a bizottság szintén elfogadott  és megállapított. 

Hosszasabban foglalkozott  a bizottság a 
hilelűgyi kérdésekkel, melyeket Buday Barna 
ismertetett a bizottság előtt. 

Végre megállapodott a bizottság abban ie, 
hogy a beérkézelt nagys/ámu javaslatokat mi-
nél előbb és lehetőleg minél inkább össze kell 
foglalni  s minél kevesebb előadó kezébe kell 
összpontosítani, hogy a kongresszus rendelke-
zésére álló bárom nap alatt a tárgyalások be-
frje/hetok  legyenek. 

A bizottság müködés'-t még e hó folyamán 
tartandó ujabb ülésen folytatni  fogja. 

A mint annak idején megírtuk volt, s szé-
kely kongresszás rendező bizottsága a kong-
resszus helyét és idejét Tusnád fürdőre  folyó  évi 
augmzlus hő 28., 39. és 30. napjaira tűzte ki. 
Arról is volt szó már lapunkban, bogy folyó  évi 
augusztus hó második felében  a kongresszust 
megelőzőleg az egész Székelyföldön  a székely-
ség viszonyainak, valamint a Székelyföld  szép-
ségeinek megismerése, illetőleg megtekintése czél-
jából tanulmányutak rendeztetnek. Az ilyen ki-
rándulások rendezésére az illető vármegyék in-
téző férfiai  kérettek fel. 

Jelen alkalommal két ilyen tanulmány ut 
programmját tudjuk közreadni, az udvarhely-
megyeit és a báromszékmegyeit. Az előbbit Hol-
laky főispán  által, az utóbbit pedig Pótsa József 
főispán  által Összehívott értekezlet állapította 
meg a következőkben. 

Udvarhely vármegyében : Augusztus hó 22. 
Érkezés reggeli 4 óra 40 p. Fiatfalvára,  Ugrón 
Zoltán gazdaságának megtekintése czéljából, vil-
lás reggeli, innen indulás délelőtt 8 órakor Szé-
kely -Kereszturra (3 km,) a lenkészitőgyár meg-
tekintésére, valamint egyéb ipari termékek u. m. 
szitakőlés, székely-szőttes bemutatása; indulás 
10 órakor K.-Demeterfalván,  Malomfalván  át 
Farkaslakára (23 km.), itt ebéd 12 órakor, azután 
a pálfalvi,  kecseli, siklódi és malomfalvi  bemu-
tatott faipari  termékek megtekintése. Indulás d. 
n. 2 órakor Korondra (12 km.), itt a róm. kath 
lelkészi-lak udvarán a fazekas  iparnak megte 
kintése. Azután Korond fürdőn  (1-5 km.) vacsora 
és meghálás, (díjtalan elszállásolásról gondos-
kodva van). Augusztus hó 23-án. Korond fürdő-
ről indulás reggel 7 órakor a parajdi sóbánya 
(12 km.) és a sóvídékí ipari termékek megte-
kintésére, villásreggeli Pitrajdon, innen délelőtt 
11 órakor indulás Sz.-Udvarhelyre (36 km.) 3 
órakor ebéd tetszés szerinti helyen, il. n. fél  5 
őrskor az udvarhelyi iparosok által a vármegye-
ház dísztermében kiállított ipari termékek meg-
tekintése; vacsora a Koronkay-kertbelyiségben. 
M'-ghálás (díjtalan elszállásolátról gondoskodva 
van). Augusztus 24-én. Székely-Uovarl i'yről in-
dulás reggel 7 órakor Homoród fürdőre  (17.6 km.), 
az utbaeső Czekend tetőn a havasi legelő meg-
tekintése, villásreggeli Homoród fürdőn,  a fürdő 
megtekintése után utazás Szentegyházas-Oláhfa-
Inba (4 km.), itt a havasi marhaállomány, vala-
mint egyes gazdaságok megtekintése ntán uta-
zás Lobogó, Dobogó fürdőkön  át Lövéte köz-
ségbe (10 km.), ismét vissza Szent-Keresztbá-
nyára, a vasgyár megtekintése; ebéd délntán fi 
órakor Lánczki Sándor bányatulajdonosnál, meg-
hálás Szent-Kereszlbányán és a 2 kimre fekvő 
Szent-E.-Oláhfaluban  (díjtalan elszállásolásról 
gondoskodva van). 

Háromszékvármegyében: Augusztus 23-án. 
Indulás kocsikon reggel 6 órakor Sepsiszent-
györgyről, Élőpatak, Árapatak, Hidvég Bölőn, 
Nagy-Ajta, Miklósvár, Köpecz községeken ke-
resztül Baróthra, a hol megebédelnek. Innen d. 
u. Bibarczfalva,  Nagy-Baczou községeken keresz-
tül estére Málnás fürdőre. 

Augusztus 24-én. Indulás Málnás-fürdőről 
reggel 7 órakor Mikó-Ujfalu,  Bükszád közsé-
geken keresztül Bálványos fürdőre.  Ott ebéd 
Délntán innen Torjára és Kézdivásárhelyre. Ott 
meghálás. 

Augusztus 26-én. Kézdi-Vásárhelyről indu-
lás reggel 6 órakor Oroszfalu,  Szászfalu,  Nyúj-
tód, Lemhény. Bereczkbe. Itt villásreggeli. Be-
reczkböl Osdola, Gelencze, Zabola, Kovásznára. 
Itt ebéd. Éjjelre Nagy-Borosnyóra. 

Angusztus 26 án. Nagy-Borosnyóról indulás 
reggel 6 órakor Egerpatak, Lisznyó, Bikfalván  át 
délre Uzonba. Délntán Uzonból Ilyefalva,  Aldo-
boly éjjelre Sepsi-Szentgyörgyre. 

Augusztus 27-én. Sepsi-Szensgyörgyről in-
dulás reggel 7 órakor Árkos, KőrOspatak, Kái-
nok, Zalánon át, Oltszem, Málnás községeken ke-
resztül Málnüsfürdőre  és délután Tusnádfürdőre. 

Ezzel a tanulmány uton résztvevők a kö-
vetkező napon megnyíló Székely Kongresszus 
helyére érnek. 

Uj templom Készonban. 
Szép és magasztoB czélt tiizött ki maga 

elé egy lelkes kis társaság, melynek tagjai : 
Koucz István csík-tusnádi plébános, Karácsony 
József  képezdei igazgató, Ráduly Simon és 
Erőss József  főgimnáziumi  tanárok. 

A ezél az, hogy Kászon-Altizb&n az Isten 
imádósára egy uj hajlékot építsenek, melyre ott 
égető szUkség van. 

Az ez iránti mozgalom megindítására Csík-
Tusnádon folyó  hó 13-án értekezletet tartottak, 
mely határozatban kimondta, hogy á templom 
építés kérdése most már elodázhatlan s miután 
egy alkalmas telek van Kászou-Altiz község 
közepén jutányos feltételek  mellett, azonban 
két évi határidőhöz kötve, felajánlva,  az érte-
kezlet azt is kimondta, hogy- folyó  évi augusz-
tus hó 10-én a nagy kászoui hitközségben egy 
általános gyűlést fog  tartani, a mely gyűlésben 
fogják  véglegesen megállapítani a kivitel mó-
dozatait és a további teendőket. 

Erre az általános gyűlésre meghívják az 
egyháztnnácsosokat, képviselőket, elöljárókat 
és a kiszármazott, kászoni illetőségű intelligens 
férfiakat  is. 

Az értekezlet tagjai a kászoni szülöttek-
hez intézett, következő felhívást  bocsátották ki: 

Szent és örökre elfeledhetetlen  az a hely, 
a hol születtünk és a legkedvesebb gyermeki 
éveket töltöttük. A szülő hely szeretete férfi 
életünkben is tűzként fellobogó  meleg érzelme 
az idegenben élő kebelnek s mint a gyermek 
anyja karjai közé, ugy kívánkozik a szivünk 
vissza az otthonba, érette cselekedni, szellemünk 
komoly nyomait hátra hagyni szülőhelyünk és 
véreink számára. 

Ezen eszmének ezen érzelemnek akarunk 
életet adni ezen intézett felhívásban,  valamennyi 
intelligens patriótánkhoz, hogy közös találkozóra 
gyűljünk össze testvéries viszontlátásra mind-
azok, ti kik egyhelyen születtünk, jóbarátok 
iskolatársak a 20—30 évi elszakadás után s 
hogy e napon vegyük fel  a templomépítés régi 
eszméjét, hogy Nagy-Kászon népe minél hama-
rabb megfelelő  templomhanimádhassa Alkotóját. 

A szép és nemes ezél kiviteléhez erőt, 
kitartást és teljes sikert kívánunk. 

I SCHLAUCH LŐRINCZ. I 1824-1902. I 
Nagyvárad  biboros püspöke, Schlauoh 

Lőrincz  folyó  hó 10-én este fél  10 órakor 
hosszas szenvedés  után elhalálozott. 

Halálával  nemcsak a nagyváradi  egy-
házmegyét,  melynek  egyik  legjelesebb  püs-
pöke volt,  borította  gyászba, hanem az egész 
országot  és az egész nemzetet  is, mert 
Schlauch  Lőrincz nemcsak  a nagyváradi 
egyházmegyéé,  hanem az egész orszógé az' 
egész nemzeté va/s. 

Nagy  tudományu,  mély bölcsességü és 
a Gondviselés  ritka  adományaival  felruhá-
zott  férfiú  volt  s nagy lelkének  összes ere-
jét és összes tehetségeit  az egyház és a 
haza érdekében  érvényesítette. 

Adjon  a kegyelmes  Isten  a főnélkül 
maradt  váradi  egyházmegyének  vigaszta-
lást,  a nemzetnek  e nagy csapásban eny-
hülést,  a nagy halottnak  pedig  csendes 
örökké  tartó  nyugodalmat!!! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Ó felsége  az igazságügy-

miniszter előterjesztésére Fekete Izidor nagy-
váradi ítélő táblai tanácsjegyző-albirót a csík-
szeredai törvényszékhez bíróvá nevezte ki. 

— Áthelyezés. A csíkszeredai kir. járás-
bíróságnál Bodó Farkas eltávozásával megürült 
albirói állásra Bodor Ödön sepsi-szentgyörgyi 
járásbirósági albiró lett áthelyezve. 

— Oróf  Majláth püspök Csik-Som-
lyón. Megírtuk lapunk mult számában, hogy 
püspök ur a mult bét első napján megkezdett 
szentgyakoriatokra szerdán érkezik meg. Ez 
meg is történt azzal az eltéréssel, bogy mintán 
a kolozsvári katonai ünnepélyen az isteni tisz-
teletet személyesen végezte, csak csütörtökön 
érkezhetett meg Somlyóra, hol az együtt volt 
mintegy 76 főből  álló papság lelkesedéssel fo-
gadta szeretett főpásztorát.  A papság rászére 
kijelölt szentgyakorlatok azon napon véget ér-
vén, a meggyónt és áldozásra előkészült pap-
ságnak másnap, azaz pénteken reggel a Klast-
romban csendes misét mondott s azután bucsut 
véve papjaitól, azokat haza bocsátotta. Szándéka 
volt püspök nrnak a hétfőn  reggel ugyancsak 
szentgyakorlatra bevonnló kántorokat és tanítókat 
bevárni, de Schlanch Lőrincz nagyváradi biboros 
püspök elhalálozása folytán,  miről már szomba-
ton táviratban értesíttetett, a temetéseni rész-
vétel miatt elkeltett utaznia Somlyóról, azonban 
ígérete szerint még a szentgyakorlatok befeje-
zése előtt oda ismét vissza tér. 

— Átutazó honvédség. Értesülésünk 
szerint a Brassói 24-ik bonvéd gyalogezrednek 
Segesvát t állomásozó 3-ik zászlóalja, mely állani 
log egy törzstiszt, 10 főtiszt  és körülbelül 160 
legényből folyó  évi augusztus hő l-én Csíksze-
redába s innen 2-án Kászon-Ujfaluba  érkezik s 
utóbbi helyen laktáborba száll. 

— Gyáaarovat. Özv. Bíró Pálné, szül. 
Qyörffy  Jozefin  élete 82-ik éviben Kolozsvárt 
elhalálozott. A megboldogultban dr. Györffy  Gyula 
orsz. képviselő és Györffy  8ándor ny. megyei 
levéltárnok nagynénjüket gyászolják. 
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— Egy kedvei jóravaló flatai  leány szo-
morú halála borította gyássba idea anyját Aa test-
véreit a keltette fel  minden ériA ember Aazlnte 
éa Igás réaivétét, kik a koréa elbunyt flatai  leányt 
éa családját ismerték. Orbán Éneikéről ssAlunk, 
ki e hé 10-ik napján este fél  10 órakor hosaiaa 
saenvedés után, a halotti szentségek felvételével 
elhalálozott. Saép éa nemea csélt tüsött maga elé, 
a társadalom haainos tagja, tanítónő akart lenni, 
magasztos pályájára bárom éven kereastiil laoka-
datlaa aiorgalommal késaitette magát elé a ko-
losav'ári taaitónóképsó intézetben, öivegy édea 
anyja és testvérei sok síép reményt fűztek  a azor-
galmas leányka jövójéhei és akkor, midóa már 
kösel volt a oxélhos, midóa a remények már-már 
teljesedésbe mentek, előállott a kegyetlen halál, 
megsemmisítette a sokat igéró életet s azzal együtt 
mindent, a mi ahoi fiiaAdött.  Folyó hó 18 én dél-
után 4 Arakor rövid gyász ssertartáa után a ro-
konok, barátok és ismerősök nagysokasága kisérte 
végsA pihenő helyére, a helybeli köztemetőbe a 
korán letört virágot. 

— Caik-sientmártoni Péter Baláza népisko-
lai tanítót súlyos veszteség érte, nejét, Csiaaér Ju 
liánnát hosszas szenvedés után felyó  bó 13-án 
ragadta ki a halál karjai közül; temetése tegnap, 
keddea történt meg, nagy részvét mellett. 

— - Aranyrnise ós templom szentelés. 
Folyó hó 20-án fogja  megtartani Both Ferencz 
gyergyó-szárhegyi kanonok-plébános pappá szen-
telésének ötven éves jubileumát. Az érdemes 
főpap  aranymiséje alkalmával Szárhegy és a 
szomszédos községek lakosai nagy szabású 
ünnepélyt fognak  rendezni. Az aranymisén Maj-
láth Gusztáv gróf,  erdélyi püspök is részt fog 
venni s pár nappal később fényes  ünnepségek 
között fel  fogja  szentelni a gyergyó-tölgyesi, 
most as idén épült szép templomot. Az arany-
mise alkalmával rendezendő ünnepélyek prog-
rammja a következő: Julius 19-én a hívek tisz-
telgő diszfelvonulása.  Üdvözlő beszéd Brassai 
József  által. Julius 20-án. A püspök ünnepélyes 
fogadása.  Templomi ünnepély. A testületek tisz-
telgése. Délután 4 órakor a szárhegyi tanító-
testület tart ünnepélyt a központi iskolában, 
gazdag műsorral. 

— Okleveles bittanár. P. Kóródy Ber-
nád a csik-somlyói róm. katli. tanítóképző in-
tézet helyettes hittanára folyó  hó 4-én a közép-
iskolai hittanári vizsgálatot igen szép ered-
ménynyel letette. Gratulálunk I 

— Egyetemi estély. A csikvármegyei 
egyetemi hallgatók folyó  évi augusztus hó 2-án 
tartandó estélyére nagyban folynak  az előké-
születek mind a rendező bizottság, mind pedig 
a részt venni kívánó közönség részéről is. A tö-
rekvő rendezőség mindent elkövet, hogy az idén 
rendezendő egyetemi estély is méltó legyen régi 
jó hírnevéhez s mint halljuk, kolönösen a hölgy 
közönség kellemes meglepetésben fog  része-
sülni. A csinos meghívókat most bocsátották 
szét. A rendező bizottság elnöke: Sándor Gá-
bor, alelnökei: Veres Domokos, Gaál Endre, 
Mánya Márton, titkár: Csedó András, pénztár-
nok: Balázs Andor, ellenőr: Pál Gábor. A ren-
dezők hosszú névsorában ott látjuk az első 
csikmegyei születésű egyetemi polgárnő: Kritsa 
Melitta nevét is. Az estélyt a .Csillag' ven-
déglő nagytermében rendezik s tiszta jövedel-
mét a gyergyó-alfalvi  tikkárosultak felsegité-
sére fordítják.  Belópő-dij: személyektől 2 kor., 
családoktól 6 korona. Kezdete este 8 órakor. 
Felkéretnek a nagy közönség mindazon tagjai, 
kik esetleg tévedésből nem kaptak és reflektál-
hatnak meghívóra, hogy ebbeli igényüket Veress 
Domokos alelnöknél (lakik Csíkszereda) jelent-
sék be. 

— A tanítók asentgyakorlatai Caík 
Somlyón folyó  hó 16-ik napján kezdődtek el. 

— villamos világítás. A .Budapesti 
Hirlap'-ban olvassuk a következőket: Brassó-
ból irják, hogy Feketehalom azász község a 
minap több külföldi  czéggel szemben egyhangú 
határozattal egy budapesti gyárat bízott meg 
a község vilamos telepének megépítésével. 
Ugyanekkor Gyergyó-Szentmiklós az olcsóbb 
és jobb magyar ajánlattal szemben egy osztrák 
czégnek adutt megbízást villamos telep építé-
sére. Ha ez a hír igaz, — a mit alig hiszünk — 
nem nagy dicséretére válik gyergyó-szentmik-
lósi véreinknek. 

— A Margit napi vásár. Városunkban 
a Margit napi országos vásárnak a barompiaczon 
lelolyó része rég nem tapasztalt élénk és láto-
gatott volt. Nagyszámú ló és szarvasmarha haj-
tatott fel.  A benn lévő kertek, rétek széna ter-
mése pár hét alatt a kedvező időjárás folytán 
legjobb minőségben nagyrészt betakarittatváa, 
ráért a gazdaközönség a vásár látogatásra, s 
miután vevő különösen Háromszékmegyéből igen 
nagy számban volt jelen, tömeges vásár kötte-
tett, még pedig elég kedvező árakon. A belsővá-
sáron nem látszott meg as állalvásárkedvező volta. 
UindensemB készára tömegesen állíttatott elö, 
de vevők esekély számban jelentkeztek. A sok-
szor ily alkalommal tele piseatér csak gyéren volt 
benépesülve. A termény üzletnél a vétel inkább a 
kukoricaára szorítkozott, minthogy a székely 
munkásnak a nyári dolog idő alatt legtöbb táp-
lálékát ez képezi s olcsóbb is aránylag a ke-
nyérnek való gabonánál. Lábbeliekből inkább a 
ezipőknek volt nagyobb kelendősége, minthogy 
ma már a legszegényebb székely nő is csizmá-
ban nem akar járni, hogy tetszetősebb bokát 
láttasson. Késs férfi  ruhák, asztalos árak, pléh, 
agyag ét faedények  gyenge kelendőségnek ör-

vendettek. Tnró kevés volt s az is 10 kilónkint 
6 koronán kelt. Hok eladó távozott üres zseb-
bel és elkeseredett hangulatban. 

— A tusnádi fürdővendégek  száma. 
A jnlins 3—10-ike közötti szokatlan hűvös idő-
járás fürdőink  megnépesedésére nézve kedvezőt-
len hatással volt. Ez látszik ki a tnsnádi fürdő 
igazgatóság által közzé tett első számú névsor-
ból, mely szerint azt a kitűnő fekvésű  gyógy-
fürdőt  junius bó 15-től kezdve e bó első feléig 
rsak 146 vendég látogatta meg. A névsor sze-
rint a szomszéd Románia a jelzett időig 6 sze-
mélylyel volt képviselve, a többi 141 pedig a haza 
különböző részeiből kereste fel  ezt a kl'mátikus 
gyógyhelyet. A II. számú kimutatás szerint, 
melyet épen lapunk zártakor kaptunk az, összes 
vendégek száma 468, melyekből állandó 276, 
napos vendég 150, átutazó 48. 

— Az E. K. E közgyűlése. Az E. K. 
E. központi választmányának jnnins 16-án tar-
tott gyűlése határozatából az egyesület összes 
tagjait, valamint a testületeket és érdeklődőket 
a folyó  évi julius hó 20-án Sepsi-Szentgyörgyön, 
a városháza dísztermében délelőtt 11 órakor tar-
taudó közgyűlésünkre tisztelettel meghívjuk. A 
közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. Elnöki 
megnyitó. 3. Javaslat Pótsa József  v. b. t. t., 
főispán,  oszt. elnöknek tiszteleti taggá való meg-
választása iránt. 3. Jelentés az egyesület mult 
évi működéséről, kapcsolatosan a pénztári szá-
modásokkal. 4. Jelentés a székely mozgalomról. 
5. A módosított alapszabályok tárgyalása. P. 
Tisztújítás. 7. A folyó  évi költségvetés megál-
lapítása. 8. Elnöki zárszó. A közgyűlést meg-
előzőleg megkoszoru».znk a sepsi-szentgyörgyi 
honvédemléket. A közgyűlésen megjelenő t. tago-
kat és testfiieteket  hazafias  tisztelettel kérjük, 
hogy részvételűket f.  16-ig nekünk bejelenteni 
szíveskedjenek. A közgyűlés ntán turista ebéd 
lesz a városi vendéglőben. Egy teríték ára bor 
nélkül 1 koro.ia 80 fillér.  Kolozsvárt, 1902. juo. 
16-án. Br. Feilitzscb Árthur orsz. képv., elnök. 
Radnóti Dezső főtitkár.  Közgyűlés után délután 
3 órakor a közgyűlés tagjai kirándulnak a Sú-
gás fürdőbe,  junius bó 81-én pedig a Nagykő-
havasra. A közgyűlésre megjelenő tagok és részt-
vevők számára mérsékelt áru vasnti jegyekről 
gondoskodtak, ezért a részvételt minél előbb be 
kell jelenteni. 

— Élőpatak! fürdő  vendégek. Az 
elópataki gyógyfürdőn  a lapunknak is megküldött 
első számú kimutatás szerint 216 vendég van, a 
kik közül állaudó veudóg 114, átutazó 72. 

Zeueestély a Zsögödi fürdőn.  Csikai 
Gyuri koloiBviri jőnevü zenekara a osiki egyetemi 
hallgatóknak augusztus hó 2-án tartandó estélye 
folytatásául  Zsögüd fürdőn  augusztus hó 3 án dél 
után 5 órától kezdődóleg zene eatélyt fog  ren-
dezni. Jó idórAI, ételek és italokról gondoskodik 
a fürdő  kezelAség. 

— Wesselényi Miklós szobrának 
leleplezése. Hasink dicső emlékű fiának,  Báró 
Weaselényi Miklósnak Szilágy vármegye közada-
kotás utján szobrot emelt Zilahou. Ennek a szo 
bornak ünnepélyes leleplezése folyó  évi szeptem-
ber hó 18-án fog  megtörténni, mely ünnepélyre 
Szilágy vármegye a társtörvényhatóságot körle-
vélben hivta meg. 

— A osik-szentimrel zendülés feletti 
félbeszakított  főtárgyalás  kedden vette kezde-
tét Perjéssy Mihály törvényszéki elnök vezetése 
alatt a mi még hosszabb időt fog  igénybe venni 
mi előtt az Ugy Ítélet hozatal elé kerülne. Egy-
előre 183 tanú lett beidőzve. 

— A szerzetesrendek elterjedése. Az 
egész világon 270 millió katbolikus van, a kik 
közölt 251.610 világi pap. 109.049 fél  flszerzetes 
és 467.660 szerzetesnő működik. Enropa 180 
millió katolikusa 86.321 plébániára és lelkészeire 
van fölosztva,  184.634 világi pappal. Ezenfelül 
van 146.357 férflszerzetes  és 389.811 szerzetesnő. 
Európában tehát átlag minden 10.000 katholikns 
lélekre 36*44 szerzetes esik. A szerzetesek száma 
az egyes országok között a következőleg oszlik 
föl:  Ausztriában van összesen 39.936 férfi-  és 
nőszerzetes, tehát minden 10.000 lélekre esik 
12.62. Németországban van összesen 19,136.819 
katolikus közül 37.071 mindkét nembeli szerze-
tes, tehát minden 10.000 lélekre esik 17. Ez 
persze az egyes királyságok és fejedelmségek 
szerint különböző. Bajorországban 29-5, a pro-
testáns Poroszországban pedig 15*61. Hollandiá-
ban minden 10 000 lélekre jnt 95-13 szerzetes, 
Angliában és Skócziában 60 7, Írországban 35'76, 
Francziaországban Algírral együtt 64 68 (termé-
szetesen akongregácziós törvény behozatala előtt) 
Belgiumban 47*37, Olaszországban ellenére annak 
hogy sok szerzetházat beszűateltek, 15'9, Svájcz-
ban 20. Magyarországban — Horvátország és 
Finme leszámitásávsl — 8.830.770 lat. szert, 
katbolikusra 181 férfiszerzetház  esik 2079 szer-
zetessel és 447 női kolostor 6883 szerzetesnövel 
együttvéve tehát a mindkét nembeli szerzetesek 
száma átlag 10.000 léteknél 8. E statiszkai ki-
mutatásból kitűnik, bogy Magyarországban sokkal 
kevesebb a szerzetes, mint Earópa bármelyik 
államában, a protestáns államokat sem véve ki. 

— Érdekes számok. A m. kir. központi 
statisztikai hivatal most adta ki az idei májas 
hónapjáról szóló jelentését. A kimutatásból vesz-
szűk ezeket az adatokat: A magyar korona or-
szágaiban május hónapjában élve született 60.923 
gyermek, meghalt 46.992 ember a népség ter-
mészetes szaporodása tehát 13.931 lélek. A szüle-
tések arányszáma a legkedvezőbb volt a Tiszán 
tal, a megyék között Ugocaát, a városok között 

Kecskemétet illeti a dicsőség, a miért lakóságnk 
számához képest a legtöbb kis honpolgárral szapo-
rították a magyarságot. — Házasságot kötni 
szép május hónapjában 16.085 pár lépett az anya-
könyves elé. A legtöbb házasságot aráaylag a 
megyék között Turóczhan, a városok között 
Szatmárnémetiben kötötték. Vegyes házasság volt 
a 16.085 között 1771, ezekből keresztény-zsidó 
házasság 45. 25 esetben meg keresztény legény 
vett el zsidó leányt, 80 esetben meg keresztény 
lány ment zsidó vőlegényhez. A születendő gyer-
mekek vallására való megegyezés legnagyobb 
részben a katholikus vallásnak kedvez. — Nagy 
nnmerusokal mutat a kiadott útlevelek szomnrn 
statisztikája. A magyar anyaországban május 
hónapjában 9103 ember kért magának meg 2445 
útitársának külföldi  útlevelet, Hórvátországban 
meg 2407. A legtöbb útlevelet kérték Zemplén 
megyéből (1030). aztán Brassóból (617), Szeben-
ből (496), Máramarosból (478). Huszonegy olyan 
vármegyéje van az országnak, ezek között Csik-
megye is, a melyből csak ez egy hónapban száz-
nál több ember kért útlevelet, bogy hazáját el 
bagyvAn, idegenbe keressen jobb sorsot és sike-
resebb boldogulást. A 9103 ütlevélből Amerikába 
való utazásra szólott 4347, Oláhországba 3609. 

— Ingyenes diszmü ajándék. A ki e 
czimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a 
képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal 
sokkal közelebbről, Budapestről, kél szárayra e 
bir. A Pesli Napló Magyarországnak e legrégibb, 
pártoktól és klikkektől teljesen független,  szabad-
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará-
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen 
ingyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrá-
cziókkal díszített Zichy Mihály Album-ot. E va-
lóban értékes és nagy irodalmi becscsel biró művet 
— melynek az Atbenaeum kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a PeBli Napló 
uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul meg-
kapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. 
És megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők 
is, a kik egész éven át fél,  negyedév vagy ha-
vonkint, de megszakítás nélkül fl/.etnek  elő a 
Pesti Napló-ra. 

— Felhívás. Alulírott kir. adóhivatal, 
hivatkozással a nagyméltóságú m. kir. p. U. 
minisztériumnak f.  évi 1510 sz. rendeletére és 
kapcsolatban az 1902. évi V. t.-cz. 7. §-ában 
foglalt  rendelkezésekre közhirré teszi, hogy a 
városok, községek, úrbéres községek mint er-
kölcsi testületek tulajdonát képező 4V,"/0-os 
reg. kírt. kötvények uj 41/z'/o-knl kamatozó 
kötvényekkel lesznek kicserélve. Ennek alapján: 
I. Felhívatnak, tehát az érdekelt községek mint 
erkölcsi testületek, hogy a kézen lévő uévre 
szóló 4,/a"/o regal, kártalanítási kötvények után 
1902. juuius 30-ig esedékessé vált kamatokat 
vegyék fel,  de ugyanakkor az eredeti kötvényt 
és fizetési  ivet bevonás végett a kir. adóhiva-
talnál nyújtsák be. Ugyancsak benyújtandók azon 
községek kötvényei és fizetési  ivei is kik azokra 
az esedékes kamatot 1902. junius 30-ig már 
felvették,  de a felvételnél  azokat be nem nyúj-
tották. II. Felhivatuak továbbá azon egyes köt-
vény tulajdonosok is, kikuek alulírott kir. adó-
hivatalnál (óvadék, bánatpénz) szóval bármi czi-
men 4'/,"/<> közforgalmú  szelvényes kötvényeik 
vannak, hogy azokat ugyanannyi értékű 40/0 
magyar korona járadékkal mielébb cseréljék ki. 
tiz utóbbiak a kicserélést rövid Írásbeli bélyeg-
telen kérés mellett a kir. adóhivatalhoz czimezve 
eszközölhetik. M, kir. adóhivatal Csíkszeredán 
1902. julius hó 14-én Lajos Ferencz. 

— Költészet és eszmék alkonyán át 
visszanézve a mull ködébe, csupa lelkesülés, má-
morittasság, nagy eszmék, vágy, nagy események 
ünnepélye, nagy csaták diadala vagy kétségbe 
esett vesztesége a mit látunk. Mintha nagyobb 
etylű lett volua az emberek élete, ugy tűnik fel 
nekünk. De ez csak látszat. Kezdünk rájönni 
lassanként, hogy a görög nép, a kikről mi azt 
hiszszflk,  hogy az emberiség boldog gyermekéveit 
élték az optimizmus karjai közt, tulajdonképpen 
egy komoly, sőt Bzomoru nép volt, a kiknek 
irodalmából váltak ki mind máig a legnagyobb 
tragikusok. A Közép-kor maga csnpa parádé 
ugyan, tronralépések, csalák lovagi játékok, de 
ma egyetlen napunkban több az eszméi tartalom, 
mint volt akkor 10 eszteadőben. De mégis pie-
tással nézték az ünnepélyeket, a diszmeneteket 
s egy-egy nagyobb csoportosulás történetét meg-
emlegették a nézőknek unokái is. A Világtörté-
netnek most megjelent 165. füzetében  két szép 
királyasszony tronralépte ünnepének diszmenetei 
és csődületei vannak egykorú képekben feleleve-
nítve. Katalin orosz czárnő és Mária Terézia 
koronázási ünnepélyének két részlete. 

— Iskola épitési munkálat A vallás és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter ur az 1902. évi 
márczius bó 31-én kelt 14592 számn rendeletével 
a csikgyimesbűkki állami elemi iskola építés alkal-
mával teljesítendő munkálatokat 12.034 korona 
66 fillér  összeg erejéig engedélyezte. A fentemli-
tett munkálatok kivitelének biztosítása czéljából 
az 1B02. évi jnlius hó 31-ik napjának 10 órájára 
a csikvármegyei m. kir. államépitészeti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. A versenyezni óbsjtók felhi-
vatnak, hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat 
(az ajánlati költségvetéssel együtt) a kitűzött nap 
délelőtt 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. Az 
ajánlathoz az általános feltételekben  előirt, az 

engedélyezett költségöasseg (illetve as ajánlati 
költségvetés végösszege) 5*/o-ának megfelelő  bá-
natpénz (vagy a bánatpénznek as állampénztár-
nál (adóhivatalok, vámhivatalok, sóbivatalok stb. 
történt letételét igazoló pénztári nyugta) csato-
landó. A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a neve-
zett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes 
hivatalos órákban naponkint megtekinthetők. As 
ajánlatokban külön feltételeknek  helye nincs. 
Kelt Csíkszeredán, 1902. julius hó 11-én. Szabó 
Géza kir. tanfelügyelő. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra néave, hogy ugy a lap bei-
tartalma, mint kiállítása kielógitee • lap 
mélyen tisztelt elöflietölt,  ennek tudatéban bla»> 
lommal fordul  a közönséghez szives támogatásért 
s felkéri  aaon tisztelt előfizetőket.  kik előfizeté-
seikkel hitrálékban vannak, hogy a hátrálikokat 
posta fordultával  beküldeni szíveskedjenek. 

Laptalaj dooos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 1202-1902. 
k. i. 

Pályázati hidetmény. 
Csikvármegye alispánjának 7578—1902. 

ai. sz. alatt kelt rendelete alapján Csíkszereda 
rendezett tanácsú városban lemondás folytán 
Üresedésbe jött polgármesteri állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A jelzett állással 2000 kor. törzsfizetés 
és 400 kor. lakbér illetmény élvezete jár. 

Törvényszerűen felszerelt  pályázatikéré-
Bek f.  évi julius bó 20-ig alulírott polgár-
mesterhez adandók be. A később beérkezett kér-
vények figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszereda, 1902. junius 23-án. 
Kováos János, 

[200] 4 - 4 polgármester helyettes. 

67—1902. |2191 1—1 
g>-

Árlejtési hirdetmény. 
A vármegyei gazdasági iskolánál egy ta-

karraánycsür felépítésére  a magánjavak igaz-
gató-tanácsa elnökségének megbízásából ezennel 
pályázatot hirdetek s felhívom  azon épitő vál-
lalkozókat, kik az építkezést el akarják vállalni, 
hogy a költségvetésileg megállapított 3091 ko-
rona 25 fillér  vállalati ösBzeg 10°/t-ának meg-
felelő  310 korona bánatpénzzel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlataikat hozzám folyó  julius hó 23-án 
délelőtt 10 óráig nyújtsák be. 

Az építkezést a rendelkezés alatt álló 
anyagból lehetőleg azonnal meg kell kezdeni és 
legtovább hat hét lefolyása  alatt bevégezni. 

Tervek és költségvetés a gazdasági egye-
sület irodájában naponta reggel 8 és 9 óra közt 
megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1902. julius 14-én. 
A gazdasági  felsőnépiskola  igazgatósága 

Nagy Imre, igazgató. 

Sz. G71—902. [210] s - s 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, 

hogy Csik-Taplocza község határán levő va-
dászterület az 1872. évi VI. t.-czikk értelmé-
ben 3 évi időtartamra folyó  hó 17-én dél-
előtt 8 órakor haszonbérbe adatik. 

Az árverezési feltételek  a hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. 

Kikiáltási ár 20 korona. 
Községi elöljáróság. 

Csik-Taploczán 1902. junius 29. 
Gegő István, Csedő Domokos, 

községi biró. községi jegyző. 

Árlejtési hirdetmény. 
A belügyminiszter ur ő nagyméltósága 

1902. évi junius hó 25-én 67509/V. b. szám alatt 
kelt rendeletével a helybeli csendőr laktanyá-
ban egy mosó konyhái s abban egy sütő ke-
menczét 845 korona 52 fillér  erejéig engedélye-
zett építtetni. 

Midőn erre zárt ajánlati verseny tárgya-
lást hirdetek, felhívom  a pályázni óhajtókat, 
hogy 5"/o bánatpénzzel felszerelt  zárt Írásbeli 
ajánlataikat folyó  hó 24-ig alólirott szárny-
parancsnoksághoz annál bizonyosabban adják 
be, mert a később érkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni 

Az építkezésre vonatkozó feltételek  a szárny-
parancsnokság irodájában megtekinthetők. 

A tárgyalás e hó 25-én a helybeli m. kir. 
államéiiitészeti hivatal irodájában fog  megtar-
tatni, tehát a pályázók e hó 25-én reggel 8 
órakor a nevezett államépitészeti hivatal irodá-
jában megjeleljenek. 

A m. kir. csendőr szárnyparancsnokság. 
Almáaay Zsigmond, 

[Í14] t - a főhadnagy. 
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_ Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására í 
É hozni, hogy minden az asztalos szakmába vágó munkát, ÉPÜLET és J) 

BÚTOR készítést, TEMPLOMOK FELSZERELÉSÉT, nevezetesen g 
elkészítését legízletesebb és ólcsób kivitelben P 

Továbbá elvállalok mindennemű disz-

2 b U T U K készítést, T ju iu i r j j 
J OLTÁROK, SZÓSZÉKEK 
I és meghatározott időre elvállalok 
_ fényezést,  aranyozást, ezűstözést, bronzírozást és a kívánalmaknak W 
ék  megfelelöleg  és minden igényt kielégitóleg készítem el. Oltárok kija- t 
2 vitását és ajra festését  a legrövidebb idő alatt és igen jutányos g 
( árért eszközlöm. fsBiJ  i - 6 Ş 

Í Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába  ajánlva vagyok kész fc 
^ tisztelettel - - — György Ferencz, műasztalos. 
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Sz. 217'J—íaoá. [21G| l - l 
közaégi. 

Pál vázali hirdetmény. 
Gyergyó-Kzentmiklós községében rendsze-

resített segédjegyzó-helyettes anyakönyvvezetói 
állásra ezennel pályázatot hirdetünk. 

Javadalmazása 200 korona a községi pénz-
tárból, 000 korona kilátásba helyezett állam-
segély. 

Felhívjuk mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérvényeiket 
hozzánk folyó  év julius hó 31-ig annyival 
is inkább adják be, mert a késóbb érkező kér-
vények figyelembe  nem vétetnek. 

Ezen állásra pályázhatnak első sorban 
jegyzői minősítéssel bíró, — másod sorban IV. 
középtanodai osztályt végzett, vagy a közigaz-
gatási teendőkben jártas egyének. 

AZ ELÖLJÁRÓSÁG 
Gyergyó-Szentmiklosón, 1902 julius 10-én. 

Márton Lajos, Puskás, 
bíró. jegyző. 

Szám. 2632/1902. 
tíkvK 
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Árverési hirdetmény kivonata. 
A csíkszeredai kir. (örvényszék mint telek-

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-
Csicsó község pénztára régrehajtatöDRk Sípos 
János csik-csicsóí lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 60 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő Csik-Caicsó község határán 
fekvő  a csik-csicsói 1697. számú tjkvben A f 
1. rendszám 2560. hrszám szántóra 33 korona, 
a 2. rendszán '3190. hrsz. szántóra 23 korona, 
a 3. rendsz 4085. hrsz. alatti szántóra 70 kor, 
a 4. rendszám 1510 ,. 1511,,. hrsz. szántóra 
42 korona, az 5. rendsz. 1625/,. hrsz. szántóra 
24 korona, a 6. rendsz. 7465/,. hrsz. kaszálóra 
177 korona, továbbá a Sipos Áron, Sipos János 
nevén álló csik-csicsói 444. száma tjkvben A j 
1. rendsz. 1195., 1198. hrsz. alatt foglalt  s 42. 
a ö. i. száma házas beltelekre nemcsak végre-
hajtást szenvedő felerészére,  hanem az 1881. LX. 
t.-ez. 156. §-a alapján a társtulajdonos fele-
részére is, tehát az ingatlan egészére 800 kor., 
végül a Sipos Áron, Sipos János, Kopacz Fe-
rencz és neje szül. Sipos Erzsébet nevére felvett 
csík csicsói 736. száma tjkvben A f  1. rendsz. 
7589., 7590/,. hrszám. alatt foglalt  kaszálóra 
210 korona vételárban ezennel megállapított 
kikiáltási árban és pedig a végrehajtást nem 
szenvedő társtulajdonosok jutalékára is elendelte 
és hogy a tent megjelölt ingatlanok az 1902. évi 
augusztus hó 19-ik napján délelőtt 9 órakor Csik-
Csicsó község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. íj ában jelzett árlolyammal 
számított éa az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságflgyminiszteri  rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-ez. 170. §-na értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1902. évi április hó 21-én. 
Qecző Béla, 
kir. trvszéki bíró. 

Egy jó forgalmú  vidéki 
F n a . s z e r - - 0 . z l e t 
eladó, átvételhez körülbelül 5000 
korona szükséges. Czim a kiadó-

hivatalban. [220] l - l 

Szám 8036—002. [211| 2 - 2 
II. aí. 

Pályázati hirdetmény. 
A magánjavak kezelésére vonatkozó alap-

szabály VI. §-ának 2 pontja, illetve XIV. S-a 
alapján a lóbeszerzési alap, illetve a havasi 
javak folyó  évi tiszta jövedelméből kiosztható 
ösztöndijak és segélypénzek elnyerésére ezennel 
pályázatot hirdetek. 

1. A lóbeszerzési alap jövedelme terhére 
két egyenként G00—600 koronás ösztöndíj van 
rendszeresítve a hazai egyetemeken, akadémiá-
kon, vagy felsőbb  tanintézeteken tanuló ifjak 
reszére; a jövedelemnek az ösztöndíjas helyek 
betöltése után fennmaradó  része pedig a gim-
náziumokat, reál-, ipar-iskolákat, tanitó-képez-
dét, továbbá az erdészeti, bányászati, gazdá-
szati, műegyetemi, miiipari, val.-imint n jogi, 
orvosi és bölcsészeti tanfolyamokat  szorgalmasan 
hallgató és kellő előmenetelt tanúsító tanulók 
közt 60—200 koronáig terjedhető összegben 
segélyképen osztntik ki. 

2. A havasi javak jövedelme terhére rend-
szeresítve van: 

a) 80 ösztöndíjas hely a megyében lévő 
felsőnép-  és polgári iskolákat látogató növen-
dékek rószére egyenkint 100 korona évi ösz-
töndíjak; 

b) Egy-egy  ösztöndíjas hely az erdészeti, 
bányászati, gazdászati, műegyetemi és müipari 
vagy művészeti felsőbb  tanfolyamot  hallgató 
növendékek részére  egyenként GUO— 600 korona 
évi ösztöndíjjal; 

c) Egy-egy ösztöndíjas hely a jogi, orvosi 
és bölcsészeti felsőbb  tanfolyamat  hallgató nö-
vendékek részére egyenként 600—600 korona 
évi ösztöndíjjal; 

d) A jövedelemnek az ösztöndíjas helyek 
betöltése után fennmaradó  része a b) és c) 
pontban felsorolt  l'elzóbb tanintézeteket hallgató 
növendékek között 200—400 koronáig terjedő 
összegben segélyképen osztatik ki. 

3. A lóbeszerzési alapból csakis esik me-
gyei huszár családok fiu  ágon való fiu  leszár-
mazói részére adható ösztöndíj vagy segély, s 
épen azért kik ezen alapból kívánnak ösztön-
díjban vagy segélyben részesülni, kérésükhöz 
leszármazási, előmeneteli és vagyoni bizonyít-
ványt tartoznak csatolni, azok pedig kik a 
havasi javak jövedelmei terhére rendszeresített 
ösztöndijak valamelyikét kívánják elnyerni, 
vagy pedig ezen alapból kívánnak segélyben 
részesülni: kérésükhöz előmeneteli és vagyoni 
bizonyítványt tartoznak csatolni s a mellett 
igazolni kötelesek, hogy a jelenlegi Csikvár-
megyében született székely származású és a 
megyében illetékességgel bíró apák gyermekei. 

Felhívom mindazokat, kik a rendszeresített 
s jelenleg üresedésben lévő ösztöndijak vala-
melyikét elnyerni óhajtják, vagy segélyben 
részesUlni kívánnak, hogy eziránti folyamod-
ványaikat a fenntiek  szerint felszerelve  hozzám 
folyó  év julius hó utolsó napjáig annál is 
inkább adják be. mivel a késóbb érkezó folya-
modványokat hivatalból fogom  visszautasítani. 

A magánjavak igazgatótanácsának elnöke 
Csíkszeredán, 1902. évi junius hó 30-án. 

B e c z e - A - n t a l , 
alispán. 

Sz. 477—1902. l - l 

Sz. 2703—1902. 1209| 2 - 3 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyói járásához tartozó 

Gyergyó-Alfalu  és Gyergyó-Csomafalva  közsé-
gekben alakult egészségügyi kör-ben a körorvosi 
állás (iyergyó-Alfalu  székhelylyel Üresedésben 
lévén — annak betöltése czéljából ezennel pá-
lyázatot hirdetek és felhívom  mindazon orvos 
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy törvényes képesítésüket valamint eddigi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
szabályszerű folyamodványaikat  hozzám folyó 
évi julius hó 25-ig adják he. 

A körorvos évi fizetése  1600 korona, 
lakbére 400 koronn. 

Fizetés javítás nincs kizárva. 
Gyó-Szentmiklós, 1902. junius hó 30-án. 

Lázár János s. k., 
főszolgabíró. 

végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. § a értélmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csikszentmirtoni kir. járás-
bíróságnak 1902. évi Sp. 96/,„. számú végzése 
következtében Dr. Nagy Jenő csik-szentmártoni 
ügyvéd által képviselt özv. Pál Mózesné k.-altui 
lakós javára András István és társai k.-altizi 
lakósok ellen 47 korona s jár. erejéig 1902. évi 
jonius hó 28-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1430 koronára becsült 
következő ingóságok, a. m.: marhák nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1902. évi V. 363/2. számú végzése 
folytán  bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Ká»zon-Altizben alperesek lakásán leendő 
eszközlésére 1002. évi julius hó 30-ik nap-
jának délelőtti 9 órája határidőül kitQ/.etik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alal is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat 
mátok is le és felalfoglaltatlák  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 18H1, 
évi LX. t.-cz. a 102. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1902. évi Jolius hó 
ll-ik nap|án. 

Zöldy Lajos, 
kir bírósági végrehajtó. 

395. vh. szám. [217] l—1 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.*cz. 108. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi V. 744/3. sz. végzése kflyelkeztében  Dr. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt Csik-Szépviz község 
javára ifj.  üeák György caik-szépvizi lakós ellen 
390 kor. 10 fillér  s jár. erejéig 1902. évi április 
hó 14-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1000 koronára becsült követ-
kező ingóságok a. m.: ökrök, tehenek, sertések, 
lovak, szekér nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 744/3. sz. végzése folytán 
390 kor. 10 fillér  tőkekövetelés, ennek 1900. évi 
május hó ll-ik napjától járó 5°/o kamatai, eddig 
összesen 65 korona 20 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szenvedő 
lakAsán Csik-Szépvizen leeudő eszközlésére 1902. 
évi julius hé 19-ik napjának délutáni 2 érája 
batáridőül kitüzetik és alioz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érialelt 
ingóságok «2 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő iugöságokat 
mások is le és Mülfoglaltatalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyeltek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. g-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi junius hó 
22 ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. liir. végn-hajló. 

„VÍhJBUY" 
F e r e n c z p á l i n k a 

(SÓSBORSZESZ) 

Yértes gyógyszerész-féle 
27-50 

VERTES 

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massnge;. Kitűnő sikkerrel használtatik csux, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gvu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztitilsára; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Kgy üveg 30 lillér., 1 
és 2 koroua. Kapható a gyógyszertárakban. droRiieriáklian és 
fiiszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

|hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-
kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

L. „SAS''-g;yógyszertárában Lúgoson. 

'Magyarnak Pécs, németnek Bécs!' 
Nem tetasöért 

a péna 
viaaaaadatik. 

Schönwald Imre Három évi 
Írásbeli 

j ó t á l l á s á l E S z e r g - s r á r o s , ó r á é á s l á t s z e r é s z 
v* P É C S . Í— 

Ne küldjük pénzünket külföldre!  "flM 
Hazai iparunkat előmozditó czégemnél mindennemű arany és ezüst 

tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanéB 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Válód 1 enllst D0I remoot. 

óra frt  6.— 
Ugy a nea dupla fedél  k-l 

frt  8.— Valódi 14 kar. arany oöl rem úrmfri'u.— Ugyanca du|ila fedéllel frt  lö.50 

14 kar. ariuy pecaéigvllrQ frt  6.80 UJ aranyból 6 kar. frt  8.50 
Donblc arany frt  1.60 
UerUkUI elegendő egy 

papi mailag, 
dupla fedéllel  8 fit. 

Valódi ezüst páncsél óraláncsok 
m. kir. fémjelzéssel. 

IS gramm súlyban frt  1.20 60 gramm *ulyban frt  3.80 
ÜO gramm eulybnn fit  1.50 70 gramm súlyban f.t  4 50 
80 gramm súlyban írt 2 >0 80 gramm snlyban ta 5.20 
40 gramm súlyban frt  2.U0 100 gramm aulyban frt  fl.60 
DO gramm aul- baa frt  B.25 150 gramm eulyban frt  9.60 

Valódi 14 kar. aranyláncsok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm vulybts frt  24— 40 gramm sulvbaa frt  47.— 
25 gramm sulybaa frt  80 50 gramm súlyban frt  58.— 
30 gramm súlyban frt  87.— 60 gramm súlyban frt  69.— 

köves lógók uélkiil mérve. 
Kyy  'Jó  yrumnios uruHyhimshoz  ryi/  /.">  yiiunnios 

körvs  /ügyelik  réce öx*zexcn 40 tjrumin nálam :S4 frt 
'>0 krttjrsthbu  brill.  [l- ĵj 9-30 

Ugyanéi cr6»cbb 9 frt.  — Ugyanén arany nscg. 12 fit.  - Tuia «Ost ankre-remon. dupla fedéllel  12 frt-Valódi 14 kar. arany ankre.remontoir óra 24 frt.  — Dopla fedéllel  85 fru 
Nagy képes ár jegy sók ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

Valódi esUöt rem. óra frt  5 — Dupla frdélkl  frt  7 — Valódi etUtit ankre-rem. 

£ Elvem kevés haszon, nagy forgalom  1 

Van szerencsém a uagyérdeinii közönség szivea tudomására hozui hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIYAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i i d á n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeltem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czéllil, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő  czikkekkel Bzolgálhassak 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 

[304] 29-52 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

XX) 
Elvem kwés hauon, nagy forgalom  I 

Nyomatott Caik-Sieredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 
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