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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Ennek a kiváló lelki tulajdonságukkal 
liiró nagy embernek, Magyarország leg-
nagyobb, leghatalmasabb királyának szen-
telt Ünnepet szülő vítrosa: kincses Ko-
lozsvár és vele együtt az egész ország és 
az egész nemzet. 

Az egész ország, mert csaknem ki-
vétel nélkül, faj  és nemzetiség különbség 
nélkül részt vettek azon az ország összes 
törvényhatóságai. 

Az egész nemzet, mert ott volt a 
király képviselője, az orazág kormánya, 
méltóságai, fdrendei,  a nép képviselői, az 
ország védelmét képviselő hadsereg, hon-
védség, a tudomány, az ipar, kereskede 
lem, művészet és gazdálkodás képviselői, 
szóval az egész nemzet. S mindnyájan 
tisztelettel hajoltak meg a hatalmat, nz 
erőt, dicsőséget s népe rajongó szeretetét 
és lelkesedését hirdető művészi szobor 
elolt, hodolván ezzel a nagy és hatalmas 
király emléke előtt. 

A Fndruaz János szobra nem csak 
n legkiválóbb művészi alkotás, hanem egy 
darabja az ezer éves magyar történelem 
egyik legfényesebb  korszakának, kifor-
málva érezben, mely feltárja  előttünk a 
multat és egyben kitűzi a jövő czélját is. 

llégi nagyságunk és régi dicsőségünk 
e kiváló emléke legyen a magyar ifjú-
ságra nézve a lelkesültségnek és az erő-
nek századokon keresztül bőséges forrása, 
nevelje és tanítsa meg őket, hogy mikép-
pen kell a haza nagyságának megterem-
tésén munkálni és miképen kell megmű-
velni a magyar nemzeti dicsőséget, ugy 
a hogy azt Mátyás király megteremtette. 

Es hirdesse a kolozsvári főtéren  álló 
hatalmas érczalak hosszú századokon ke-
resztül, hogy 

Óh, nagy volt hajdan a msgynr. 
Nagy volt hatalma, birtoka : 
Magyar tenger vizében hunyt el 
Éjszak, kelet s dél hulló csillaga. 

= A képviselőház ülései. Folyó hó 
8 án tartotta meg a képviselőház megnyitó ülését. 
Az OnnepélyeB megnyitás ez alkalommal elmaradt, 
de a helyett nem remélt és nem várt óriási vihar 
zúgott fel,  melynek lecsillapítása nem csekély 

fáradságába  került az elnöknek, a ki csaknem 
szüntelenül használta érczes haugu uj csöngety-
tyüjét s csak az Ulós felfüggesztésével  való fe-
nyegetéssel tudta némileg helyreállítani a rendet. 
A megnyitó ülésen Apponyi elnökölt, a kormány 
részérói jolen voltak: Széli Kálmán, Lukács 
László, Darányi Ignácz, I'Vjérváry Oéza báró, 
Wlassics Gyula, Láng Lajos, I'lósz Sándor. Cseh 
Ervin. A szokásos elnöki megnyitó után Nyegre 
László jegyző olvasta föl  nz országgyűlést juuius 
20 tói elnapoló és az uj ülésszakot megnyitó 
királyi kéziratot. Erre linrubds Béla szólalt fúl. 
Kifogásolja,  hogy a király nem jött el a meg-
nyitásra s ismét illiija, hogy a királyi kézirattal 
való elnapolás uz ellenzék kijátszására történt, 
Felpauaszolja, hogy nem tudják méltányolni ok-
tóber (i-ikának jelentőségét, nein vi-sszik figye-
lembe a nemzet érzelmeit. Támadja a kormányt, 
hogy nem vett részt a Kossuth-üniiopen. Klóhoza 
kodik a tengerszem ügyével is s végül a kiegyezés 
ügyére vouatkozó tárgyalások meddőségére hivat-
kozván, kijelenti, hogy .Magyarország tönkre jut-
tatására első sorban ott van a király akHrata s 
pártja nevében kijelenti, hogy nincs az a hatalom, 
mely ezt a kiegyezési itt, ebbau a parlamentben 
keresztül vigye. Uarabást az elnök kétszer rendre 
utasította, hogy a király szoinélyét belevonta 'a 
vitába. A szélsőbal Barabás beszéde alatt folyton 
éljenzett s mikor Széli Kálmán Telállott olyan 
zaj támadt, hogy a miniszterelnök alig juthatott 
szóhoz s az elnök csak az ülés felfüggesztésével 
való fenyegetéssel  tudott cseudet csinálni. Széli 
Kálmáu kijelentette, hogy az országgyűlésnek kir. 
kézirattal való elnapolása uem szokatlan dolog, 
van rú 15 viigy 10 preczedens s ez is azért tör 
tént, hogy a kormánynak legyen meg a kellő 
uyugalina a kiegyezési tárgyalásokhoz. Október 
ö-dikának jelentőségét tudják méltányolni b épen 
ezért halasztották az ülésszak megnyitását október 
8 ru. A tengerszem ügyében független  bíróság 
itilt. Neki is fáj,  hogy a kérdésbeu nem a uii 
felfogásunk  érvényesült, de a birói függetlenséget 
respektálui kell, mert az az alkotmány egyik sark-
köve. Végül kijeleuti, hogy a tengerszem ügyé-
ben sein Körberrel, sem (iolucliovszkyval, sem 
szóval, sem írásban uem tárgyalt. A kiegyezésre 
sem a király, sem a külügyminiszter be nom folyt, 
pressziót gyakorolni egyik sem akart. A király a 
ránehezedő végtelenül súlyos feladatoknak  és kö-
telességeknek teljesítését oly fenkölt  szelemmel, 
oly pártatlansággal és oly lélekemelő gondosság-
gal végzi, hogy azért uem csak gáncs nem ér-
heti, hanem a leguagyobb hála, elismerés és 
dicsőítés. Hogy az ellenzék a kiegyezést nem 
eugedi keresztül viuni, arra azt válaszolja, hogy 
ai ellenzéknek is tisztelni kell és meg kell tartani 
a törvényt. Azt nem lehel, uem szabad kimon-
daui, hogy a mit az ország törvényes kormánya 
benyújt, a mit a háznak többsége támogat, azt 
megakadályozzák. Ez forradalmi  térre vezet. S 

ha odáig viszik a dolgot, kénytelen less a nem-
zetre appellálni s hiszi, hogy a nemzet mellette 
fog  állaui. A miniszterelnök beszédét szűnni nem 
akaró tapssal, zajos tetszéssel, helyesléssel éa 
élj önzéssel fogadták  a jobboldalon. 

= Darányi Ignácz m. kir. földmiveléa-
ügyi miniszter a székelyföldi  gazdasági viszonyok 
tanulmányozása czéljából magas látogatásával 
fogja  szerencséltetni a Székelyföldet.  A magas 
miniszteri látogatás utiterve a következőkép van 
megállapítva: A m. kir. földinivelésügyi  minisz-
ter ur ó nagyméltósága indul Budapestről, a 
kii/ponti pályaudvarról este 9 óra 15 perei-
kor. 1. nap. Érkezés vasúttal Marosvásárhelyre 
délelőtt 10 óra 30 peczkor Marosvásárhelyen 
ebéd, ezukorgyár, sörgyár, proteingyár megtekin-
tése. Meghálss Marosvásárhelyen. 2. nap. Reggeli 
Indulás Marosvásárhelyről kocsin reggel 7 órakor 
Xyárádszeredára. 23 k. ra. Érkezés Nyárádssere-
dára U órakor Vs órai tartózkodás után kocsin 
V, 10 órakor indulás Szóvátára 27 km. Érkeséa 
Szóvátára '/ , 12 órakor. Ssovátán ebéd 2 órai 
tartózkodással. Indulás Siovátáról Parajdra 
kocsin délután '/, 2 órakor 7 km. Érkeséa Pa-
rajdra délután 2 órakor. */% órai tartózkodás 
után indulás Parajdról Székelyudvarhelyre Kö-
röndön át kocsin V,3 órákor, 33 km. Érkezés 
Székelyudvirhelyre este '/»6 órakor. Vaoaora 
ineghálás Székelyudvarhelyen. 3. nap. Délelőtt 
Székelyudvarhelyen. Ugyanott villásreggeli V, 18 
órakor. Indulás Székely udvarhelyről Oláhfaluba 
délben '/s 1 órakor kocsin 20 km. V, órai tar-
tózkodás utáu indulás Oláhfaluból,  Csíkszeredába 
kocsiu délután 3 órakor. 30 km. Erkezéa Csík-
szeredába este 1/,6 órakor. Vaoaora, megbáláa 
Csíkszeredán, illetőleg Csikzsögödön. 4. nap. Dé-
lelőtt Csíkszeredán a földmives  iskola megtekintése. 
11 órakor villásreggeli az indóháznál. Indulás 
Csíkszeredáról vasúttal délben 1 óra 8 pereskor 
Sepsiszentgyörgyre. Érkezés Sepsiszentgyörgyre 
este 4 óra 31 pereikor. Vacsora, megháláa Sepsi-
szentgyörgyön. a. nap. Délelőtt Sepsissentgyör-
gyön. Méntelep, szövőgyár, árvahás megtekintése. 
Villásreggeli az indóháznál délben '/,12 órakor. 
Indulás Sepsiszentgyörgyről vasúttal délben 12 
óra 31 perczkor. Érkezés Brassóba 1 óra 63 
perczkor. Brassóban 52 peros tartozkodás alatt 
sétakocsizás a városban. Indulás Brassóból gyors-
vonattal 2 óra 45 pereskor, ö nagyméltósága 
Budapestre érkezik másnap reggel 7 Ara 60 
perczkor. 

= A közigazgatás egyszerűsítése. 
A közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvény 
végrehajtása iránti miniszteri intézkedésekről több-
ször tettünk említést, de most már véglegeaen 
szólhatunk arról, mert a minisztériumban végleg 
elkészültek a végrehajtási utasítások ngy a vár-
megyei éB járási, a községi és körjegyzői, a kos-
igazgatási bizottsági, az árvasséki és gyámbató-

Szerkesz tőség é s l t ladóhivntnl: 
Szroboda Testvérek könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Kolozsvár ünnepe. 
Nagy, magasztos és mindenekfelett 

fényes  Ünnepet ült e hó 12-én az er-
délyi részek metropolisa : kincses Ko-
lozsvár. 

A hadverő Mátyásnak, az igazságos 
királynak szülővárosa kezdeményezésére 
országos adakozásból készitett szobrát l ep 
lezték le, hogy még hosszú azázRdokon 
keresztül tartsa fenn  és hirdesse a nagy 
királynak dicső emlékezetét. 

Ez az ünnepély régi nagyságnak' 
régi dicsőségnek emlékezetét ujitja fel  lel-
künkben, olyan időkét, midőn az egész 
világra kisugárzott a magyar dicsőség 
féDye,  midőn félték,  rettegték éa tisztel-
ték a magyart, midőn a nagy királynak 
budavári fényes  palotája gyülőhelye volt 
az összea európai nemzeteknek, a legna-
gyobb tudósoknak, a világhirü művészek-
nek éa mestereknek. 

E i mindezeknek középpontja Hollós 
Mátyás, ki nem születése jogán iílt Ma-
gyarország trónján, lianem kiváló szellemi 
tulajdonaágai emelték e magas állásra, a 
ki hatalmát nem örökölte, hanem kivívta, 
a ki inint hadvezér, mint államférfi,  mint 
kiváló uralkodó dicsőséget szerzett nem-
zetének és az előtt éa az utáu soha el nein 
ért nagyságot és hatalmat országának. 

Mátyás királyt a történelem ugy is-
meri, mint a magyar állameszme legfé-
nyesebb képviselőjét, a kiben legéleseb-
ben kidomborodott a magyar királyság 
nagy hatalmi állásának, erejének, méltó-
ságának éa világtörténelmi fontoaBágának 
eszményképe. 

Igazi Isten kelgyelméből és önerejé-
ből való hatalmas fejedelem,  a ki nem 
fél  sem a szultántól, a kit visszaver, sem 
a császártól, a kitől elfoglalja  Bécset és 
és Ausztriát, sem a pápától, kit azzal 
fenyeget,  hogy inkább kettős kereszttel 
cseréli föl  az egyszerű keresztet, mintsem 
feladja  apostoli királyi jogát. 

Hős hadvezér, bölcs államférfi,  nagy 
államszervező, a tudomány és művészet 
pártolója s népét boldogító igazságos ki-
rály. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A nemaet palotája. 

A mnlt század első felében  a Pozsonyban 
tartott 1839—1840-iki, később az 1843—44-iki 
diétákon meggyőződtek arról, hogy különösen 
az alsó tábla tagjainak elhelyezése sehogysem 
felel  meg a kívánalmaknak. Az arra szolgáló 
terem szűk és czélszerütlen s a sokféle  igénye-
ket egyáltalában nem elégíti ki. E miatt töb-
ben felszólaltak  abból a czélból, hogy az el-
nökség alkalmasabb helyiségről gondoskodjék. 

A helyiség kérdése mellett az utóbb emii-
tett országgyflléa  ellenzékeinél az az eszme is 
felvettetett,  hogy az orszéggyOlés Pestre, mint 
az orszég politikai központjába tétessék át. 

Hintán e tárgyban a főrendi  táblával vál-
tott izenetek végre eredményre vezetek 1843. 
szeptember hA 14 én egy országos bizottságot 
küldtek ki, azzal az ntasitáasal. hogy Pest 
városával lépjen érintkezésbe, gondoakodjék az 
építésre alkalmas helyről, tegyen jelentést a 
költségekről és a beérkezendő tervekről, ngy 
hogy a pesti nj országház a legközelebbi orsz. 
gyűlésig felépíthető  legyen. 

A választmány küldetésében el is járt. A 
tervek elkészítésére pályázat kiírását határozta 
el, a két legjobb pályamfl  jutalmazására össze-
sen 1000 aranyat tűzött ki, a szükséges össze-
get egy millió forintban  állapította meg, az 
alakítandó országos pénztárból. Az országos 
választmány tervezetét 27 megye 21 ellen el-
fogadta,  de a hazafias  eszme a főrendi  táblán 
hajótörést szenvedett, mert itt nem jároltak 
hozzá az országos pénztár alapításához s így 
az országház építési költségeire nem lehetett 
fedezetet  teremteni. 

Ugyan ezen okon az 1848-diki törvény-
hozás sem ludta az eszmét reálizálni, inig végre 
az alkotmányos korszak kezdetén megszerezték 
Pest városától a Sándor-ulczai telket, a rajta 
lévő szekerész kaszárnyával s ez átalakíttat-
ván, 35 éven keresztül itt tartotta a képviselő-
ház filéseit. 

Az 1880. évi 58-dik s később az 1884. 
évi IX-dik törvényezikk elrendelte az ország-
gyűlés mindkét házát befogadó  állandó ország-
ház építését. 

Az építést Steindl Imre épitő művész, mű-
egyetemi tanár tervei szerint és vezetése mel-
lett az 1885. október hó 12 én kezdték meg. 

Az egész épület hossza 265 méter, leg-
nsgyobb szélessége pedig 123 méter Az épület 
által elfoglalt  terület 17,800 . négyzetméter, 
melyből az udvarokra esik £600 négyzetméter. 

A nagyszabású épület egyetlen összefüggő 
beton alapra van fektetve.  Ezen alap lerülete 
három és fél  kataszteri holdnak felel  meg, vas-
tagsága átla;<Han 2 méter. 

A törvényhozás két háza: a főrendiház  az 
épület északi, a képviselőház pedig annak déli 
részéből 4—4 sarok torony nyal emelkedik ki. Az 
épület középpontja a közös csarnok fölé  dom-
boruld 108 méter magas kupola. 

A törvényhozási termekkel szemközt a 
mindkét házhoz egyaránt tartozó éttermek, tár-
salgó és olvasó termek nyertek elhelyezést. E 
helyiségeknek a Danára nézO nyílása előtt tágas 
loggia vonni végig. 

A főkapuzat  felett  van a delegácziók ülés-
terme és e körül csoportosulnak a miniszterek 
szobái és tanácskozó termei, a melyekhez külön 
lépcső vezet. 

Közvetlen az üléstermek mellett vannak 
az elnökök, háznagyok, iró-, fogadó-  és hivatal 
helyiségei. Az épület félemeletének  középső ré-
szét a könyvtár és levéltár foglalja  el. A fel-
emeletnek többi lészeit olvasó termek, a gyors-
írók és birlap tudósítók helyiségei, a posta és 
távíró hivatalok foglalják  el. 

A földszinten  és az első emeleten az iro-
dák és segédhivatalok vannak elhelyezve. 

A pincze soron vannak a fütő  éa szellőz-
tető berendezésekhez szükséges helyiségek, rak-
tárak, a cselédség, tűzoltók, rendőrök tanyái, 
aszolgák éskapu9ok lakásai éskonyha helyiségek. 

Az üléstermek mindenikének hossza 25 és 
fél  méter, szélessége 23 és fél  méter, a magas 
sága 17 méter, alapterülete 620 négyzetméter, 
köbtartalma 8840 köbméter. 

A főrendiház  üléstermében van 300, a 
képviselő házában 438 ülőhely, 10—10 minisz-
teri szék, azonkívül az elnöki, előadói 4—4 
jegyzői és 6—5 gyorsírói ülőhely. 

A képviselőház üléstermének karzatain 
400, a (őrendekén 414 ülőhelyet rendeztek be. 

Az ülés termek nappali világítását a kar-
zatok fölé  elhelyezett 12—12 óriási ablak szol-
gáltatja. Az éjjelit az üléstermek mennyezetére 
és karzataira elhelyezett izzó lámpák eszközlik. 

Az épület í3sszes helyiségeit gőzzel fűtik, 
a szellőztetést pedig gépekkel ezzközlik. 

Az összes tetőezerkezetek vasból készültek 
s palával és vörös rézbádoggal fedvék. 

Hogy milyen nagy terjedelmű az építkezés, 
arra nézve felemlítjük,  hogy összesen 40 milliA 
téglára volt szükség s a falhasznált  vasnemüuk 
összea súlya 28,368 métermázsa. 

Az ozszágbázba egy főbejáró  és két má-
sod rangú kapu vezet. A főbejárót  kényelmesebb 
bozzáférbetés  czéljából a város felőli  homlokzat 

közepére helyezték. Az egyik másodrangu kapn 
az épület északi, a másik a déli homlokzat 
közepéről nyílik. 

Az épület külseje és belseje szobrokkal 
és falfestményekkel  pazarul föl  van diazítve. A 
A szobrokban a magyar nemzet története hü 
kifejezést  nyer. Árpádtél V-ik Ferdinándig meg-
vannak az összes vezérek és királyok szobrai, 
továbbá az erdélyi fejedelmek,  kiváló nádorok 
hadvezérek éa állam férfiak  szobrai. 

A főbejáró  felett,  az ormozatban as ál-
lam nagy czimerét, alatta a Szent-István koro-
nájához tartozó országok külön czimereit, a 
többi homlokzatokon a törvényhatóságok czime-
reit alkalmazták. 

A falakat  és mennyezeteket legkiválóbb 
festőművészeinknek  képei diacitik a monda világ-
ból és a történelemből vett tárgyakkal. Ezek 
mellett feltűnnek  a különböző foglalkozásokat 
jelképező festmények  és gyönyör! tájképek. 

Az építkezés összes költségei 36,900,000 
koronára rúgnak, mely óriási összegből a szo-
bor müvekre és festményekre  700,000 korona 
esik Ebbe a költséges és díszes palotába köl-
tözött most be a törvényhozás. 

Nincs ennél díszesebb épülete az egész or-
szágnak, sőt a külföld  épületei kOzOtt is kiváló 
helyet foglal  el. 

Ezzel tehát a nemzet egy századokra 
szAIA monumentumot építtetett magának. Hossza 
időkön keresztül ebben fognak  tanácskozni és 
határozni a nemzet sorairól 

őszintén óhajtjuk, hogy a hatalmas épü-
let legyen szabad nemzetnek büszke parlameatje, 
mely magának és másoknak törvényt szab, de 
senkitől törvényt és parancsot el nem fogad.  A 
ki pedig e házat látja, bámulja meg és a ki a 
magyar nemzetet figyeli,  tisztelje és süvegelje Is. 
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sági ügyvitelről, mint a megyei pénztárak és alám 
vevőségek államosításáról, valamint a járási ssám-
vevói intéamény behontaláról, melyek 1908. évi 
jannár elsején halaszthatatlanul életbe fognak 
lépni. Eseket a nagy jelentőségű minissteri ren-
deleteket és utasításokat, melyeknek alapján as 
egéaz közigazgatási ügyvitel, as egéss kciligaz 
gatási eljárás ax országöasaea törvény hatóságaiban 
egyforma  less, még oly időben teszik ktiizé, hogy 
aa érdekelt hatóságoknak elég idejök maradjon 
a rendeletek áttanulmányozására és a szükséges 
nyomtatványok beszerzésére, valamint a reform-
mal kapcsolatos előkészületek elvégzésére, ugy, 
hogy es as igen mélyreható njitáa minden akadály 
nélkfil  átmehet a közéletbe. Aa uj rend értelmé 
ben minden törvényhatóságnak hivatalos lapja 
kell hogy legyen, mely a vidéki hírlap irodalmat 
hivatva less fellendíteni.  Ai egyszerűsítési javas-
latok első csoportját, mely a megyei Ggyekre vo-
natkozik, már e hó végén közrebocsátják s a 
többi rendelet is ezntán rövid idő alatt közsé 
fog  tétetni. 

= AS n j náskoronás. As osirák ma-
gyar bank néhány nap mnlva : október 10-én meg-
kezdi as uj százkoronás bankjegyek forgalomba 
bocsátását. Essél együtt jár a százforintos  bank-
jegyek bevonáaa. Mint a hivatalon lap mai száma 
kösli a régi százforintos  bankjegyet 1904. ápri-
lis 30-ig fogadják  el fizetésképpen  s ugyanaz év 
október 31-én lejár e bankjegy bevonásának otolsó 
határideje. Attól kezdve a bankjegyet csak át-
váltás végett fogadják  el as Osztrák-Magyar Bank 
bécsi és budapesti fóintézetei,  1900 október Di-
diké után a régi bankjegyek érvényessége meg-
szűnik. 

Az nj száskoronás bankjegy, melynek min-
táját magyar művész : Hegudüs László készítette, 
165 milliméter széles és 110 milliméter magas. 
Vízjegy nélkül való papíron van nyomatva, egyik 
oldalán a magyar, a másik oldalán német szöveg-
gel. A jegykép zöldszinü és derékszögű keret-
ből áll a melynek felsó  része, valamint mindkét j 
oldalrésze goilieocheokkal van kitöltve A felső 
réss bárom guilloch on febér  Bzinben a 100 szá-
mot tünteti föl.  A keret alsó része talapzat, a 
melyen a magyar oldalon as érték kétszer e 
szavakkal száz korona van feltüntetve.  A német 
oldalon ugyanott az értékét nyolcz nemzetiségi 
nyelven tüntetik föl.  E keret közepe egy kidom-
borodó iráslemez, a melyen latin betűkkel a 

. magyar oldalon magyar, a német oldalon német 
nyelven olvasható a reudes büutetó-batározat a 
bankjegyek utánzásáról. Ettől az írásiaméitól 
balra mindkét oldalon felöltözött  nói és meztelen 
gyennekalakból álló csoport látható. A nói alak 
kőpadon fii,  melynek jobb támlája griffmadár  fej 
és láb alakjával emelkedik ki. A inagyar szövegű 
oldalon a nói alak beljebb ül, fejét  szilárd tekin-
tettel kifelé  fordítja,  öliben pedig balkezéből 
nyitott könyvet tart. Jobbfelól  a könyvbe tekintő 
gyermek támaszkodik, kit a női alak jobb kar-
jával átkarol. Jobb keze tol Int tart, bal keze a 
nói alak lábára támaszkodik. A német oldalon a 
núi alak közelebb öl a jegy széléhez, tekintetét 
pergament lapra szegezve, melynek végét jobb 
kezével ölében tartja, mig másik keze a hozzá 
simuló gyermek vállán pihen. A gyermek ki bal 
kezével tartja a pergamentlapot, arra ir»i készül 
és fejét  kérdő tekintettel a nói alakhoz emeli. 
A gyermek lábainál röldgömb látható. E csoportok 
háttere rügönydisz, mely ránciokban hull az előbb 
emiitett kőpadra és felső  részén, a jegykép bal 
szögletében a magyar képoldalon a magyar ko-
rona oiszágainak ozimerét, a német képoldalon 
pedig az ausztriai császári sast viseli, mindkettőt 
főzéralakbao  gyümöloskoszoruval övezve. A belső 
rész jobb oldalán egy-egy férfi  alak van; a ma 
gyar képoldalon a szemlélő felé  háttal fordított 
arató, ki felegyenesedve  kaszájára támaszkodik ; 
lábainál a mezőgazdaság jelvényei fekszenek.  A 
német képoldal férfi  alakja kovácsot ábrázol, a 
szemlélő felé  fordított  egyenes állásban; a kala-
pácscsal az üllőre támaszkodik s e körűi a kovács 
mesterségnek megfelelő  jelvények vannak. A jegy 
közepe flnom  guilloche rozettától övezett egy-
öntetű domborműves alapon a jegy szövegét tar-
talmazza. 

= Olcsóbb marható. Régi óhajtását 
kívánja legközelebb megvalósítani a pénzügy-
miniszter agazdakösönségnek azáltal, hogy olosóbb 
marhasót bocsát as állattenyésztők rendelkezésére. 
A miniszter e tárgyban több szakközegét küldötte 
ki tanulmányútra a es alapon a jelenlegi porsserű 
marbasónak (vörös marhaső) brikettekké préseié 
aét tervezi. Ebben as irányban nemcsak technikai 
kísérleteket végeztetett, (<e az Ily marhaső briketteket 
kiadta lanulmányosás végett a gazdasági taninté-
seteknek, a hol az uj marhaaó teljesen bevált. 
Különben pedig a kiegyezési tárgyalások során, 
a mint hallatszik, a magyar kormány megállapo-
dott aa osztrák kormánynyal a marhaaó méter-
mássájának 10 koronáról a koronára való leasál-
litásában. Ha tehát e kettős reform  életbe lép, a 
gazdaközönaég métermáaaánkint 6 koronáért jó 
marhasóhoa Jut 

A külön lajBtromos jegyzékek szerint ki-
adott: 3193 drb. egy egy éves ntlevél, 837 drb. 
15 napos határszéli igazolvány, 79 drb. fegyver 
szabadalom és végül kisdatott 73200 barom-
ntlevél. 

Ezek szerint a mult év hasonszakához 
mérten az ügyforgalom  ismét emelkedett, mi 
nem is lehet máskép, minthogy minden ujabb 
törvény ujabb intézkedést kiváu, az pedig ter-
mészeténél fogva  mnnkaszapornlattal jár. Ez 
azonban fennakadást  nem idézett elő és az ügy-
menet folytonosságára  zavarólag nem hatott, s 
ha egyes ágakban merültek is föl  némi torló-
dások. inkább csak. némely tisztviselők más 
irányú kötelesség teljesítéséből folytak  s mint 
ilyenek rövid idő alatt utánpótoltsttak. 

Az ügymenet tehát rendes volt és az év 
eddigi folyamán  nem merült f«l  semmi oly ne-
vezetesebb eset. sem a vármegyét, sem a járá-
sokat érdeklői-g, minek a tek. Törvényhatóság-
hoz leendő bejelentése szükségesnek mutat-
koznék. 

Hasonlót jeleni betek a járási és Szered» 
városi ügymenetről is, mert habár egyes tiszt-
viselők betegeskedése miatt itt-ott bizonyos ese-
tekben a kellő gyorsaság nem is volt elérhető, 
a mulasztás panaszra, sőt még felszólalásokra 
sem adott okot, és ilt be kell jelentenem a 
Tek. Törvényhatóságnak, hogy a hosszas kiséi-
lettzés után mégis csak sikei ült Szered* vírus-
nak dr. Ujfalussy  Jenő személyében egy képzett 
és arra Urmett polgármesteri megválasztani, 
kinek tevékenysége és fiatalos  ambicziójától — 
akaraterejétől méltán várható az ottani mizériák 
megszüntetése s azt követöleg a város elha-
nyagolt érdekeinek előmozdítása, mert ott ido-
mitásra alkalmas nyers anyag bőven van, csak 
művészi, munkás kéz kell annak feldolgozására. 

A vármegye pénztárai s az azokban kezelt 
alapok vagyona a/ elöirás szerint minden hóban 
szakszerűen megvizsgáltattak » mindannyiszor 
rendben Utáltattak. Állanak pedig a következők 

Becse Antal alispán jelentése. 
(Felolvasta a törvényh. október 15-lkl gyűlésében.) 

Méltóságos főispán  url 
Tek. Törvényhatóság I 

A törvényhatóság állapotáról s ezzel kap 
esolatoaan intézkedéseinkről van szerencsém 
előterjeszteni a következő jelentést: 

A központi közigazgatás ügymenetét folyó 
hó 10-ig azon adatok mutatják, hogy a nyolcz 
iktatóra beérkezett összesen 9(979 ügydarab 
<s azokból elláttatott 96381, elintézetlen volt 691. 

szerint: 
Házi  pénztár. 

1. Kebli pénztár 4892 kor. 61 flll. 
2. (Jtalap 17419 a 47 n 
3. Útadó alap . . . 3691 a 73 1» 
4. Gyergyói kórház-alap 2481 n — n 
5. Erdőörzési alap . 46 n 26 n 
6. Állategészségi alap 4414 n 31 n 
7. Ebadó alap 3878 ff 79 n 
8. Betegápolási alap 362 n 34 ii 
9. Tartalék-alap 3886 n 8» n 

10. Letétek 44040 n 29 n 
11. Árvapéuztár 630.760 n 33 fi 
12. Vármegyei segély 2857 n 50 n 
13. Anyakönyvi alap 4601 it HO fi 
14. 9zegényalá|> 101 n 13 fi 
16 Községi segélyalap. 3031 n 80 
16. T>-ker<"i|iatak'libáni nt . 6789 n 63 « 
14. S/lsimoni utálbelyezés 11,600 w fi 

Összesen : 644,610 kor. 48 flll. 
E pontnál nem miden elfogódás  nélkül kell 

jelentenem a lek. Törvényhatóságnak, bogy az 
1902. évi III. t,-cz. szerint jövőre a pénztári 
teendőket a helybeli kir. adóhivatal fogja  el-
látni s az az őskorba visszamenő rendszer, mely 
a vármegyei szervezettel egy idős, annak kere-
téből kitöröltetik. Előre a mérnöki, azután a 
rendőri tisztviselők, nem sokkal ezelőtt az egész-
ségügyi, most a pénztári és számvevői személy-
zet vétettek ki a vármegye kezéből és annak 
rendelkezése alul; jövőben valószínűleg kivéte-
tik az árvaügyi személyzet, ngy, hogy a minden 
közigazgatási ágat felölelő  öreg vármegyéből 
csak a megtépett, beteges, tehetetlen test ma-
rad meg, mig az is lassú enyészetben önmagá-
tól kimúlik. 

Megbiija-e a modern czentrálizáló rend-
szer Magyarország életében a második ezer 
ével? az nagy kérdés. Ui, a kik az egészen 
kiforrott  vármegye kebelén nőttünk fel,  annak 
szolgálatában, szeretetében őszültünk meg, ezt 
nem tudjuk elhinni és annyit már most bátran 
konstatálhatunk, hogy ha a magyar önérzet ké-
pes lesz is megküzdeni a mindenfelől  összetor-
lódó akadályokkal, az önállóság semmiesetre sem 
lesz izmosabb a jövő évi vármegyénél. 

Nevelési  kölcsönpénztár. 
1.403,867 kor. 

78,417 . 
702,368 . 
149,160 „ 
70 849 „ 68,001 „ 
33,610 „ 

16 flll1 

3» . 
61 . 
39 . 
22 . 
66 . 
64 . 

1. Ruházati alap . 
9. Lóbeszerzési alap 
3. Birtokváltsági alap . 
4. Tiszti nyugdíjalap . 
6. -Jegyzői nyugdijalap 
6. Iparalap . . . . 
7. Székely kiváudorlási alap 

összesen : 9.496,166 kor. 07 fi  i. 
mely összeg készpénzben, köz- és magán köte-
lezvényekben őriztetik a pénztárnál. E pénztár 
vizsgálata az alispáni hatáskörből ki van véve, 
azt a magán javak igazgatója és számvevője 
teljesitik s azok előterjesztése után jelentem a 
tkts Törvényhatóságnak, hogy a legkisebb rész-
letig minden vizsgálatnál teljes rend találtatott. 

Tanügy i á l l a p o t a i n k első ro 
bamoa fejlődésének,  később a lassú baladás, 
azután a stagnálás és most a visszaesés lett az 
eredménye, lfiutha  a korszellem és az idők mu-
lasztásait egyszerre lehetett volna helyre hozni; 
az abszolút uralom magyarellenes Irányát a het-
venes években tiszta nemzeties törekvések vál-
tották fel  s az intézkedések annyira gyors egy-
másutáubsn folytak,  hogy lélekemelő volt látni, 
mint szaporodnak évről-évre a palotaszerfl  tan-
termek s ezekben az alkalmas tanerők. Ez a 
fejlődés  még a 80-as években is felszinen  tar-
tot'a magát, de eredménye mind lassúbb és el 

simuló hullámzásban nyilvánult; a90-es években 
pedig már erőtlenné lett s ma a kezdő nagyság 
csak az elhanyagolt iskolaépületek szomorú kül-
sején és a tanítók évről-évre fokozodó  hátralékos 
követelésein ismerhető fel.  Fájdalmas kép, de 
annak bekövetkezését és ilyenné alakulását már 
akkor előre láthattuk, mikor az iskola fentartó 
községek megbénítására az első lépés megtéte-
leit; mikor a jövedelmek az állam részére le 
foglaltattak  a kötelezettségek érintetlen ha-
gyásával. 

Mennyire más eredmény éretett volna el 
már eaak vármegyénkben is, ba a hasztalanul 
kidobott regálé váltság visszatartatott volna az 
államosítandó népiskolák fen  tartására! Miudenki 
szívesen meghozta volna ezt az áldozatot, a 
magyar állam pedig kikerülte volna azt a nyo-
mást, mely az egyházak ellentétes állásában 
folytonos  terhére van. Ez egy elkésett s az ak-
kori viszonyok közölt el sem fogadbatolt  eszme 
s most keserű izében nem tehetünk mást, miutlia 
összes tehetségeinkkel és rendelkezésre álló 
erőnkkel igyekezünk kipótolni a mulasztásokat. 

A népneveiéire hozott minden fillér  1000°/0-ot 
kamatoz. 

K ö z ú t i h á l ó z a t u n k fejlődbe  egye-
dül az, mi az összes közigazgatási ágozatokban 
folytonos  emelkedést mutat, mert uemcsak az 
állami kezelésbe átvelt héjjasfalva—gyimesi,  ».-
topliczH—tölgyesi, gy-szentmiklós—parajdi és 
tusnád—salamási vonalak építése, kezelése és 
fen  tartásával szahadnlt fel  a vármegye egy oly 
állandó tehertől, mely erőit még szerényebb 
igények mellett is messze túlhaladta, hanem a 
törvényhatósági kezelésben hagyott, kézdivásár-
hely—szentkirályi közút nyergesi szakaszán és 
a szentmárton—szentsimoni közutnak több mint 
1 kilómeiernyi részén rendkívüli államsegélylyel 
oly munkálatok létesíttettek s más köznuink 
műtárgyainak kicserélésében oly könnyítések té-
tettek, melyek már egymagukban is tetemes 
összeget képviselnek, s ha a kizárólag saját 
érdekünkben történő bucsini nehéz áthelyezések 
költségét és a zetalaka—gy.-ujfalvi  útépítés ter-
heinek önálló borduzását is számításba vesszük : 
el kell ismernünk, hogy ezen közigazgatási ág-
ban a kereskedelmi kormány áldozalkészsége a 
bőkezűségig meni. Kétségtelen, hogy az igények 
jogosultsága egyenlő a terhek mérlegelésének 
végért dményében « igy Bélbor, avagy K.-Jakab-
falva  községek kívánsága ép oly igaz volt, mint 
az államutmenti községeké ; de sorrendet tartva 
idővel az igények mind kielégíttetnek. Az állam 
segít a varmegyén a törvényhatósági utak át-
vételében. ez a községeken a viczinális utak 
törvényhatóságivá tételében, a csoportosított 
községek pedig egyik vagy másik társközségen 
némely dülőutak átvételében ugy. hogy idővel a 
legmesszebb menő igények is kiegyenliltetnek. 
Az útadó terhes voltát uiinden beszolgáltatás 
alkalmával panaszoljuk, de el kell ismernünk, 
hogy ily visszatérítésben reálisabb czélra nem 
adóznak. 

V a s ú t i h á l ó z a t u n k hiányáról, 
avagy a meglévőnek kiegészitetleuségéről itt 
csak annyiban emlékezhetem meg, a mennyiben 
ez a törvényhatóság állnpotárp befolyással  van. 
Sajnos — nézetem szerint — ezek ax állapo-
tok elég anyagot nyújtanak a kérdésnek részié 
tesebb tárgyalására. 

Szinte 9 éve már annak, hogy a sepsiszt.-
györgy—gyimesi vonal a forgalomnak  átada-
tolt, s ez alatt az idő alatt csak annyi hasz-
nát éreztük, a mennyit Brassó és a román ha-
társzélek gyorsabb megközelítésiben elérhet-
tünk. Ez azonban reánk nézve semmi neveze-
tesebb előnynyel nincs, mert a személyi forgalom 
minket az ország központja felé  vonz; a mos-
tani összeköttetésben pedig a gyergyói részek 
attól még távolabb esnek, mig a csíki részek 
azt saját alkalmatosságaikkal kisebb töltség-
gel érhetik el. 

Ezekhez alkalmazkodik tapasztalat szerint 
a teher-forgalom  is ; sőt azt látjuk, bogy ennél 
csak a távolról, vagy a távolra szállított teher-
ávuk tárgyat a vasúti forgalomnak;  mig a 
medgyesl, segesvári, udvarhelyi és brassói ipar 
és kereskedelmi czikkek máig ia lulnyouió rész-
ben tengelyen szállittstnsk, sőt sok esetben 
még a távolról szállított czikkek is Brassóban 
a vasntakról levétetnek, hogy onnan olcsóbb 
luvarozással szállitassanak rendeltetési helyeikre. 
Ennek oka kizárólag a tulcsigázolt szállítási 
díj és felterjesztéseink  még eddig nem voltak 
képesek az anuyira szükséges alászállitást ki-
eszközölni. 

A román forgalom  az ottani védővámokkal 
csaknem teljesen el van zárva s legtovább a 
a súlyos feltételekhez  kötött tranzito érdelmel 
említést sz országos forgslomban;  ez azonban 
részünkre vajmi csekély s mint ilyen is a boszabb 
irányú összeköttetésben alig használható. 

A vasúti összeköttetésnek ezeket a hiány-
ait már az első pereitől fogva  ismertük, azért 
minden alkalmat fel  is használtunk azok lehető 
megszüntetésére s bár Dániel Ernő és Hegedűs 
Sándor volt kereskedelemügyi miniszterek a leg-
határozottabb ígéretet tettek, még is mindeddig 
az első megfeneklésben  vagyunk; a szép ígére-
tek elpárologtak s most egygyel több a tapasz-
talatunk arra nézve, bogy az 1848 évi VII. 
t.-cz. ellenére is Magyarország Erdélyt s külö-
nösen a Székelyföldet  mostohájának tekinti 

K ö z e g é s z s é g ü g y i v i s zonya ink 
sz év eddigi szakában nem a legkedvezőbbek 
voltak, mert a kászonalcsiki járásnak s nyerge-
sen inneni községekben és a felesikI  járáseak Szt.-
mihály, Szentmiklós, Borzsova községeiben, a ka-
nyaró járványosán uralkodott. Ezen betegség-

ben, hozzávéve a gyergyói járásban észlelt 
szórványos eseteket, megbetegedett 1361 gyer-
mek, kik közül meggyógyult 1941, meghalt 113 
és gyógykezelés alatt maradt 7. A járvány az 
egyes községekben rendesen egyszerre tömege-
sen lépett fel,  10—14 nap alatt elérte tetőpont-
ját s uiabbi 10—14 nap alatt megszűnt. A 
járványlepelt községekben mindenekelőtt az 
orvosi szolgálat rendszeresítetett. A járvány-
lepte házak hatósági felügyelet  alá helyeztettek 
s szoknál s forgalom  idegenek rAzére betilta-
tott, mig a benlakók részére a kellő óvintézke-
dések betartásának kötelezettsége mellett a fel-
nőttekre korlátoztatott. A hol a járvány súlyo-
sabb alakot öltött, vagy nagyszámban fordult 
elő, ott a népiskolákban a tanítás is betiltatott 

E járvány mellett kisebb mértékben a 
roncsoló toroklob megint jelentkezett. Az egész 
vármegye területén szórványosan előfordult  32 
eset, ebből gyógyult 14, meghalt 8 beteg. Az 
egyes esetekkel szemben a szabályszerű óvin-
tézkedések : az oltás és fertőtlenítés  meg-
tétettek. 

Az állati betegségek közül előrearühkor 
lépett volt föl  járványos alakban ; ezt azonban 
sikerült gyorsan elfojtani.  Azután a takonykór 
mutatkozott s két darab elhullásával a gyanús-
nak mutaíkozók hatástalan malleinezés után 
a zárlat alul felmentettek.  Később 4 községben 
a lépfene  jelentkezett és 4 darab szarvasmarha 
elhullása után tova terjedése nem észleltetett. 
Bivalyvész 4 községben volt 8 elhullási esettel, 
Sertésvész pedig két községben lelt megállapítva 
járványos jelleggel. Az elbullási százalék nem 
tmlliató, mivel ez a káros betegség még mind 
uein szünetel. 

Alig pár héttel ezelőtt a száj- és köröm-
fájás  betegség lépett fel  Szárbegy községben s 
az 6 udvaron és egy legelőn lett megállapítva 
16 drb. szarvasmarhán. Onnan a legszigorúbb 
óvintézkedés mellett is azóta átburczollatott 
Gyergyószentmiklósra. 

Ennek a betegségnek eredetét megtudni 
mégnem sikerült; valószínűnek látszik azonban, 
hogy azt vásárolt állatokkal vitték be Szár-
hegyre; a járvány mindamellett, bogy enyhe 
lefoiyái-u,  Iih már egy községben fellépett,  alig 
korlátoz haló; azért gyorsabb lefolyás  okából a 
mesterséges befertőzés  hatóságilag elrendeltetett 
és a szomszédos községek tievonásával a vész-
kerülelek megslkoltaltak, hogy a tovaterjedés 
lehetőleg elodáztassék. Mind e mellett is félő, 
bogy mind nagyobb mérveket, fug  ölteni, mert 
a hatóságok éberségét az állattulajdonosok fé-
lelme s az ebből származó tovább adási kísér-
letek a nagy kö/.öuség kárára ki fogják  játszani. 

Ezen mellett a járványos betegségek mel-
lett a hivatalból nem ellenőrizhető betegségek 
közül a kora tavasz óla még mindig tartja ma-
gát a mételykór a juhok és szarvasmarhák 
között; sőt észleltetett az már elhullott lovak-
nál is. Korlátozására tétettek és máig is tétet-
nek kísérletek, de az emberi igyekezet e téren 
még igen gyámoltalan eredményeket mutathat 
fel,  mert a lermészat munkásságának megaka-
dályozására erőteleu. Az elhullási százalékot 
biztosan megállapítani nem leltet, de az eddig 
tudomásra hozott adatok szerint hozzávetőleg 
lehet azt juboknál 55—60-ra, s/.arvasmarbákuál 
pedig 10—19-re tenni. 

(Folyt. kOv.) 

Csíkszereda, október 12. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága havi 

rendea üléséi Ina tartotta meg, melyen a szak-
előadók egynek és a tagok négynek kivételével 
megjelentek. — Bár a gyűlésnek elég elintézni 
valója került, de közérdekű dolog egy indítvá-
nyon kivill alig fordult  elő. A szakelőadói je-
lentésekben telhozottak közül is csak két mo-
mentum érdemelt figyelmet  én pedig a megyei 
főorvos  jelentésében foglalt  azon körülmény, 
hogy habár a mull hóban az egészségügyi viszo-
nyok szám szerint jnvulást mutatlak is, de 
szorosan véve rosszabbodtak, m-suuyiben a he-
venyfertőző  bajok több balált idéztek elő, mint 
a megelőző hónapban ; a másik sajnálatos körül-
ményt a tanfelügyelő  jelentése tüntette tel, mely 
egyebek között az 1901/1902 évi iskoláztatás 
eredményéről is beszámolván, kitüut abból, hogy 
a vármegyében összeírt 26476 tanköteles gyer-
mek közül iskolába esak 16821 járt föl,  mig 
10656 gyermek az iskolától távol maradt. Az 
ily nsgy mérvű távolmaradás ha részben a la-
kósság folyton  fokozódó  szegényedésével ment-
hető is, de minden esetre ama gondosság hiá-
nyára mutat, melyet a törvény az illetékes ha-
tţsâgoknak feladatává  tesz. 

A folyó  ügyek közül a következőket em-
líthetjük fel: 

Bemutattatott a vallás és közoktatási mi-
niszternek a csikszentgyörgyi rém. kath. elemi 
népiskola jellegének megváltoztatása tárgyában 
Jielt döntvénye, melylyel a községi képviselő 
testületnek az iskola államivá nyilvánítását 
kimondó, valamint a közigazgatási bizottságnak 
azt helyben hagyó határozatai Imre Károly lel-
kész felebbezése  folytán  megsemmisítettek és 
eddigi jellege fenntartatott,  mivel a hitfelekezet 
által hordozott 1079 korona évi fenntartási  költ-
séggel szemben a község csak évi 480 koroua 
összeget fordított  eddig az iskola fenntartásra. 
A bizottság a döntvény kiadása előtt ez ügyben 
ujabb előterjesztés tételt határozott el. 

Az erdészeti bizottság azon előterjesztésére, 
bogy a tekerőpataki közbirtokosság egyik tisztújító 
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gyűlésében a községi elöl járósági tagokat a köz-
birtokosság által rendszeresíteti tiszti állásokból 
kizárta, a bizottság a birtokosrág idevonatkozó 
határozatát hatályon kivfll  helyezte, mivel ezen 
Így a közgyűlés tárgysorozatába felvéve  nem 
volt s igy az 18U8 évi XIX t. cz. 97. §-sa ér-
telmében a kérdés tárgyalható fem  lett volna. 

Czirják Mihály kilyénfalvi  Iskós felebbezéa 
tárgyává tette az odavaló közbirtokosság vála«zt-
mányának azon határozatát, melylyel egy eladás 
tárgyát képező fenyőerdő  között előlordnló, de 
birtokosok között felosztott  bükkfák  kihaszná-
niláaa a fenyves  kihasználásáig betiltatott. A 
bizottság az erdörendészeti bizottság javasla-
tára a megkezdett bflkfa  használatot a feleb-
bezéa elvetésével maga részéről is betiltotta. 

Elotaaittattak a Kóslelek, Csígés és Gye-
peeza telepeken lakó marhatenyésztők azon feleb-
bezésükkel, melyet a tenyészállat diiflzelés  kö-
telezettségéi kimondé két elsőfokú  határozat 
ellen intéztek. 

lieskó Jakab madéfalvi  lakta fellolyamo-
diasal támadta meg az odavsló birtokosságnak 
a vágásterllet felosztása  tárgyában hozott ha-
tározatát, mivel az aránykolcs megállapításánál 
111-ad osztálya kereseti adója tekintetbe nem 
vétetett. A bizottság a kifogásolt  határozatot 
helyben hagyta. 

Caikszentgyö-gy—Bánktalva községekben 
az anyakönyvvezetés egyesittetvén, egy anya-
könyvvezető helyettes kinevezése iránt terjesz-
tetetett elő két javaslat, melyek egyikében a 
járási főszolgabíró  Füstös Sándor tsnitót, az 
anyakönyvi felügyelő  pedig Puskás Laioa kör-
jegyzőt hozta javaslatba; minek folyUn  a bi-
zottság az előbbit ajánlotta kinevezési e a bel-
ügyminiszternél teljes hatáskörrel és évi 80 kor. 
dij mellett. 

Több kincstári és megyei átadó elleni 
felszólalás  lárgyaltatott ezek után, nelyekn-k 
végeztével egy indítvány és egy iutrrpelláczió 
került szőnyegre, nevezetesen: 

Dr. Bocskor Béla megyei tisUiügyész in-
dítványozta, miszerint feliratilag  kéressék meg 
a kereskedelmi miniszter, hogy a Csíkszereda -
Brassó között közlekedő vasúti vonatok menet-
rendje megváltoztaaaék és a zónajegyeknek 
az egész vonalra leendő kiterjesztése iránt in-
tézkedés tétessék. Az indítvány elfogadtatott. 

Ogyancaak Bocskor Béla tisztiügyész kér-
déat'intézett a pénzügyigazgatósághoz, mi az 
oka annak, hogy a bekebelezési illetékek a 
kölcsöntadó nevelési és árvap?nztárak terhére 
is kirovatnak, holott azokkal első sorban a 
kölcsön vevők tartoznak s csak ezek teljes va-
gyontalansága esetén lennének a pénztárak fi-
zetésre kötelezhetők ? Az interpelláczió meg-
felelte  végett kiadatott a pénzügyigazgatónak. 

Ezek után a gyűlés véget ért s a tagokat 
Becze Antal aliapán ur látta vendégül saját 
házánál. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csíkszereda, október 15. 

Mindamellett, hogy a mai rendes köz-
gyűlésnek feltűnően  kevés tárgya volt, láto-
gatottságban nem maradt a többi mögött. Némi 
érdekeltséget kölcsönözött ennek a vármegyei 
magánjavak igazgatói fontos  állásának betöl-
tése, mely Lázár Menyhért visszalépésével és 
nyugdíjazásával jött Üresedésbe ; habár tudva-
lévő dolog is volt, hogy azon állásra egyetlen 
pályázó akadt, a ki a közelebbi rendes válasz-
tás alkalmával is alig néhány votuminal ma-
radt volt kisebbségben. 

A gyttlés d. e. 10 órakor vette kezdetét, 
melynek vezetésére Mikó Bálint főispán  ur 
egy megbivó bizottság élén jelent meg és lel-
kes éljenzéssel fogadtatott;  röviden megnyitván 
pedig a gyűlést egyetlen bejelentése a közi-
gazgatási Ügymenet megvizsgálásáról szólott, 
melyet teljes rendben levőnek jelentett ki s 
azt a közgyűlés is tudomásul vette. 

A szentesítést nyert időközi törvény-
czikkek kihirdetése után az alispán olvasta fel 
nagy gonddal szerkesztett jelentését, melyet a 
közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadott.  Ennek 
lecsfllapultával  Bartha Ignácz bizottsági tag 
állott szólásra föl,  ki elismeréssel adózott az 
alispánnak minden apró részletre kiterjedő 
gondosságáért, de kiemelte, hogy benne a je-
lentés általánosságban vegyes érzelmeket kel-
tett és a jövőt nem látja oly sötét szinben, 
mint az a jelentésnek különösen a pénztárak 
és számvevőségek államosításával s igy a 
megye régi szervezeténék megbontásával raj-
zoltatik meg, sót garancziát lát abban, hogy a 
pénzkezelés az adóhivatalok kezelésébe megy 
át s igy nem is hullat a változás felett  részvét 
könnyeket. 

A jelentés azon passzusára, hol az isko-
lák hanyatlása tétetik szóvá a regálé s egyéb 
jövedelmek elvétele után a községekben be-
állott fedezet  hiány miatt, indítványt adott be, 
hogy a jelentéssel kapcsolatosan felirat  intéz-
tessék a közoktatási kormányhoz azon iskolák 
államosítására, melyeknek jövedelme azoknak 
fentartására  fedezetet  egyáltalában nem nyújt, 
másfelöl  pedig azoknak, hol a magyar nyelv 
tanítása as illető tanítók fogyatékos  nyelvis-
merete mellett kellőképpen biztosítva nincs. 

KiHlő János bizottsági tag egyebekben 
elfogadja  a Bartha indítványát, de nem ért 
egyet abban, hogy megyénkben a magyar nyelv 
kellő tanításának biztosítására különleges in-
tézkedések Bsüksóge forogna  fenn,  mert itt 
átalában a nemzetiségi külön aspirácziók alig 
észlelhetők. Indítványozza egynttal, hogy a 

vasút kiépítésének szorgalmazása czéljából 
ismételten felirat  intéztessék a kormányhoz, 
az alispánnak pedig a helyzetet hllen meg-
világító s az eddigiekhez jelentőség dolgában 
méltán sorakozó jelentéséért elismerés szuvaz-
tassék, az kinyomassák és minél szélesebb 
körben ismertessék meg. 

Végül Murányi Kálmán föespereB  szólalt 
még fel,  a ki nem járult hozzá Barthának az 
iskolák államosítása iránti indítványához, mert 
ugy mond : azt a körülmények határozzák meg 
hol van éB hol nincs szüksége az államosítás-
nak. Mire azon felvilágosítás  után, hogy az 
indítvány sem kívánta általában az államosí-
tást mindenhol forszírozni,  hanem ott, a hol 
erre szükség van, a közgyűlés ugy a Bartha, 
mint a Kölló-féle  indítványokat elfogadta. 

A belügyminiszter azon leiratára, mely-
ben a pénztár és számvevőség államosításával 
megmaradó eddigi subszidiumok feletti  intéz-
kedésre hivatott fel  a megye közönsége, ki-
mondatott, hogy a vármegye által adott fize-
tési pótlékból az államosított tisztviselők után 
fennmaradó  összeg visszatartussék a vármegye 
magánpénztára javára. 

A kereskedelmi miniszternek azon leirata, 
melylyel nem hagyta jová a törvényhatóság-
nak a kózrezi utunk a törvényhatósági utak 
sorába való felvételét  hosszabb vitára adott 
alkalmat. Kölló János bizottsági tag ismétel-
ten indítványozta, hogy azon útszakasz, mely 
a borszéki fürdő  élénkítésére van hivatva, 
vétessék fel  a törvényhatósági utak sorába 
s annak helyre állítására a közúti költségve-
tések során hosszabb évek befolyása  alatt is 
megfelelő  összeg biztosíttassák. 

Pap Domokos mérnök nem tartja az 
indítványt elfogadhatónak,  mert hiszen a fel-
vételt a vármegye már egyszer elhatározta 
s ezt a határozatot nem hagyta a miniszter 
helyben Mire Kölló János a miniszteri leirat-
ból igyekezett kimutatni, hogy az újra felvé-
telt b miniszter nem akadályozza. 

A pro és kontra felszólalások  után a köz-
gyűlés nagy többséggel elfogadta  az állandó 
választmány javaslatát, mely az ut jókarba 
hozatalára s néhány utkaparói állás szervezé-
sére a közúti al&pból évi 2440 korona hozzá-
járulást szavazott meg s kötelezte az érdekelt 
Ditró és Szárhegy községeket is az ut fenntar-
tásra megfelelő  összeggel járulni. 

Az után a havasi igazgató választása 
került sorrendbe. A közgyűlés mindenek előtt 
elismerést szazazott Lázár Meunyhért vissza-
lépett igazgatónak eddigi sikeres működéséért 
s miután a betöltendő állásra egyedül Csiki 
József  ügyvéd pályázott s ót a magánjavak 
igazgató tanácsa is megválasztásra ajánlotta, 
Bartha Ignácz indítványára közfelkiáltással  és 
éljenzéssel a havasok igazgatójává a közgyű-
lés meg is választotta. 

(Folyt, köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Fejér Antal országgyűlési kép-

viselő, lapunk felelős  szerkesztője kégviselői kö-
telességeinek teljesítésére Budapestre utazott. 

— Mátyás király szobrának f.  hó 
13-én Kolozsváron történt leleplezési ünnepélyén 
vármegyénket Mikó Bálint lőispán, Filep Sán-
dor dr. és Lázár Miklós törvényhatósági bizott-
sági tagok, városunkat pedig Uifalusi  Jenő dr., 
polgármester, dr. Filep Sándor és Lázár Miklós 
képviselőtestületi tagok képviselték. 

— E l j e g y z é s . Székelyudvarhelyi Kandó 
Katinka kisasszonyt Csikdánfalvának  volt derék 
tanitnuójét a napokban jegyezte el királyhelme-
czi Szentpétery Sándor. A Bzép frigyhez  sok sze-
rencsét és tartós lioldogBágot kivárniuk I 

— Gyászrovat. Nagy és megrendítő 
csapás érte a napokban T. Nagy Imrét, a hely-
beli gazdasági iskola igazgatóját és hozzátartozóit 
szeretett leányának K á r o I i u n a k, férjezett 
Krauez Ernőoének folyó  hó 8 án Székelyudvnr-
helyea történt váratlan elhalálozásával. Még csak 
huszonhárom éves volt, még egy egész hosszú 
élet állott előtte. Egy hosszú élet, melynek folya 
mán goadosan teljesíthette volna, "immár árván 
maradt három kis gyereke mellett az édes aoyai 
kötelességeket, boldogíthatta volna a szerető férjet 
és még Bok örömet okozhatott volna a szerető 
szülőknek. De a kérlelhetetlen végzet másként 
határozott s rideg kezével kiragadta szerettei kö-
réből a szép, fiatal  asszonyt. A gyászos esetről 
a család a következő jelentést adta ki: 

Krausi Ernő m. kir. erdész. Károly, Böske, 
Ernő gyermekeivel; Betlenfalvi  T. Nagy Imre és 
neje, Dénes gyermekükkel; Bethlenfalvi  T Nagy 
Erzsike éa férje  Esztegár Bálint; Bethlenfalvi  T 
Nagy Ilonka és férje  Kölló lstváu, lluska, Man-
osika gyermekeikkél ; Bethlenfalvi  T. Nagy Mi-
czike és férje  Dr. Nagy Béni ; Molnár József  or 
ssággyüléai képviselő a családja ; Molnár Lajos 
m. kir. pénzügyigazgató ; Krausz Károly, Lajos, 
Károly, Gusztáv és Adolf  gyermekeivel, a maguk, 
valamint a számos rokon és jó ismerős nevében 
fájdalomtól  mélyen lesújtott szívvel tndatják, a 
drága bű feleségnek,  feledhetlen  édes jó anyá-
nak, as igazán szerető engedelmes gyermeknek, 
ai igazi testvérnek, sógornőnek, leánynak K r a u s i 
E r n ö n é szül. Bethlenfalvi  T. Nagy Karoliná-
nak folyó  hó 8 án este '/ .11 órakor, drága éle-
tének 28 ik tavaszán, férjhezmenetelének  6-ik 
évében, rövid, de kínos szenvedés utáni gyászos 
kimultát. A boldogult földi  maradványa folyó  hó 
10-éo délután '/s3 órakor fog  a rom. katb. val-
lás szertartása szerint Bethlen uteiai lakásáról a 
helybeli rom- kath. sírkertben ai anyaföldnek  át-
adatni. — Ai engesztelő szent miseáldozat az 

"llinnyt lelki üdvéért, a helybeli plébánia temp-
lomban folyó  hó 11 én reggeli 0 órakor fog  as 
egek Urának bemutattatni. Nyugodjál csendesen 
drága halottunk, álmod legyen édes! Székelynd 
varhelytt, 1902. október hó 9 én. 

A korán elhunyt kedves aBszony kihűlt földi 
részeit folyó  hó 10 én délutáa hantolták el Székely 
Udvarhelyen nagyszámú és előkelő közönség jelen 
létébeu. A mélyen megszomorodott szülők és ro-
konok, a hűséges párját vesztett férj  éa az édes 
anya nélkül maradt kicsiny gyermekek mélységeB 
fájdalmát  enyhítse azon óriási részvét, mely e 
lesújtó gyászos eset alkalmából inegyeszerte meg-
nyilatkozott és minduyájuk sajgó sebére csepeg-
tessen gyógyirt a jóságos Istennek véghetetlen 
kegyelme. 

— Október 6. A csiksomlyóí róm. kath. 
tanítóképző intézet ifjs.  önképzőköre az aradi 
vé. tanuk kivégeztetésének ez idei évfordulója 
alkalmából folyó  hó 6-án diszgyűlést rendezett. 
A diszgyülés programmkeretét a köv. pontok 
töltették be: 1. Tetszés nyilvánításokkal kisért 
beszédet mondott Földes Zoltán, IV. é. n. az 
önképzőkör elnöke. Kiváló szabatossággal duettet 
adtak elő: Bereczky László és Adorján Imre 
IV. é. növendékek. 3. Szavalt Fodor Izra IV. 
é. n. (társelnök). Érzéssel adta elő a Bajza. 
„Apotheosis" ét s a jelenlevők zajos tetszésnyilvá-
nítása közben hagyta el katedrát. 4. Hegedű-
duettet játszott: Kalivoda Dezső, IV. és Lupán 
Mihály III. é. n. A remek játékot élvezettel 
hallgatták ugy a tanárok, mint az ifjúság. 
Hatalmasan megtapsolták. 5. Szavalt (,A vak" : 
Szabótól) Blényessy Károly, III. é. növ. Az igen 
derék előadásnak szintén taps és éljen volt a 
jutalma. Az ünnepséget az ifjúság  nniszónója 
nyitotta meg és zárta be: — (himnusz és a 
szózat). Ezek után Karácsony József,  t. kép. 
int. igazgató lelkes szavakban juttatta kifeje-
zésre az ünnepség sikere fölötti  öl ömét és azon 
őszinte óhaját miszerint a kör a teljes virágzás 
zenitjét érje el. Éljenezte a kör elnökét, mint 
jelen gyűlés szereplőjét és a köri ügyek mun-
kását, a szereplőket és az egyesületet. Ekhó-
ként zugolt rá vissza a hatalmas „Éljen!" a 
mely a lelkesülés eme pillanatában a keblek 
mélyéből szakadt föl.  Megujult az „Éljen l'-ezés 
a mikor az ifjs.  önképzőkör elnöke távozott. 

— A somlyói borviz. Az üzleti lele-
ményesség piaezra hozta a somlyói borviset, mint 
valóban érdemes ia üdítő ivóvizet. Szeredába 
hordja naponta ezekérszámra számtalan korsóval 
a kellemes és bő forrás  vizét egy vállalkozó, hol 
valóban nagy szükséget pótol, mert itt az ivóvíz 
általában rosz, legtöbbnyire uieszes. A ki a som-
lyói borvizet megszokja, alig nélkülözheti. A 
somlyóiak árendába adták a borvizet egy vállal-
kozónak. Semmi Bzavunk nem lehet ellene ; de 
ahoz már vau szavunk, hogy a vállalat rendet-
lenül és pontatlanul teljesiti kötelességét s a vi-
lágért sem törődik sz ő fogyasztó  publikumával. 
Néha egész nap nom hord borvizet. Hogy pedig 
naponkint rendes órábau hordauá szét, arra eset 
nincs. Pedig tízszer akkora fogyasztó  közönsége 
lenne a borviznek a ezzel a község haszna is 
jövőre fokozódhatnék,  ha azt pontosan a kora 
reggeli órákban hordanák szét. Ezt a körülményt 
a somlyói kö/.s. elöljáróságnak azért ajánljuk 
ügyeimébe, hogy jövőre olyan vállalkozónak adja 
bérbe a borvizet, a ki a pontoa kihordásért kö 
telezettséget vállal. Avagy ne adja bérbe a bor-
vizet, hanem az eladásra hordott borviz utáu 
szedjen havi vagy évi taxát. Igy az okos verseny 
hamar nevel alkalmas vállalkozót, mert annyi 
tény, hogy a csíkszeredai közönség könnyeu nem 
szokik le már a somlyói borviz ivásáról. A fo-
gyasztó közönség érdeke pedig legelső Borban 
figyelmet  érdemel. 

— Helyreigazítás. Panasz levelet vet-
tünk Tímár Todor csikszentdomokoai lakóstól; 
kezdődik a következőkép: 

.Nagyságos Ur. A 39-dik számú lapba, a 
Felségsértő rovatba ugy hangzik az utolján, 
hogy nem Zöld Mihály lett elitélve, hanem 
Tímár Todort Ítélte el a marosvásárhelyi 
Főtörvényszék. 
llgy a lapban, inint a kéziratban utána néz-

tünk a dologuak s ugy találtuk, hogy a .Felség-
sértő" rovat kivételével (mert ilyen rovatot aem 
eddig nem tartottunk, sem pedig ezután nem fo-
gunk nyitni), Todor Mihálynak teljesen igaza van. 
Tudósítónk ugyanis valószínűleg szórakozottságból 
nem a tulajdonképeui tettest. Z ö l d M i h á l y t , 
hanem az emberséges Timár Todort Ítéltette el. 
Épen ezért lapunk folyó  évi 39-dik Bsámában 
E 1 i t é 1 é s k i r á l y s é r t é s é r t ciimü hirüak-
nek második felét  a következőkép igazítjuk helyre: 

„A marosvásárhelyi kir. törvényszék Z ö l d 
M i h á l y t ez évi junius bó 25 én tartott főtár-
gyaláson hozott a most jogerőssé vált Ítéletével 
1 havi börtönbüntetésre a egy évi hivatal vess 
tésre, továbbá 90 korona büuügyl költség meg-
flzetésére  ítélte el." 

Timár Todornak pedig a eshetóloges kelle-
metlenségekért e helyreigazítással ezennel elég-
tételt szolgáltatunk. 

— Élelmi és szertári osikkek biz 
tositása. A marosvásárhelyi kereskedelmi éa 
iparkamara tudatja, hogy I. a maroBujvári kir. 
fóbáuya  hivatal 1350 hektoliter tiszta busa. 460 
hektoliter rozs, 1000 hektoliter tengeri (törökbusa), 
8000 kilogramm kőolaj (petróleum), 6000 kilo-
gramm faggyugyergya,  1200 kilogramm repeze-
olaj, 3500 kilogramm gépolaj, 800 kilogramm pa-
rafln  kenőcs, 1000 kilogramm olomgolyó, zsák 
osomagóláshoz, 1800 folyó  méter II miliméter 
vastag és >260 miliméter hoszu ívlámpa szén, 

1300 folyó  méter 10. milimeter vastag 205 mi-
liméter hosiu ivlámpa szén, II. A linónknál m. 
kir. sóhiinya liivafal  2600 kilogramm faggyú-
gyertya, ->100 kilogramm kőolaj (petróleum) asük-
Bégletét r évi október 21-ig beadandó ajánlatok 
alapján biztosltja 

— Öngyilkos fia.  Egy rosznak szüle-
tett, rosszal is nevelt, kóbor élet és tolvajlásra 
hajlandó 14 éves fin,  szár hegyi 8zőcs András 
önakasztás álul vetett véget életének a napok-
ban. Szülői pityókát ásni távoztak hazulról s 
meghagyták neki, hogy tüzet tegyen, pityókát 
főzzön  és vigye ki nekik a mezőre. Mintán a 
délellelte után sem mutatta magát, nővére hasa 
sietett b vizsgálódás után a fiút  felakasztva 
találta az Í9táló gerendáján. Más okát a szülők 
a felakasztásnak  nem tudják és arra vezetik 
vissza, hogy előljelzett rosz szokásai miatt 
érezhetett lelki fnrdaláat  s ez vezette volna a 
balálba. 

— Anyakönyvi kerület beszüntetés. 
A belügyminiszter a kászonjakabfalvi  anyakönyvi 
kerülethez való csatolásával felmentette  Balázs 
Sándor jakabfalvi  anyakkönyvvezeUtt ezen tiszt-
je alnl és egyúttal a kászonaltizi anyakönyv-
vezetői állás javadalmazására 800 korona állam-
segélyt helyezett kilátásba. 

— Sorajáték jótékony osélra. A pénz-
ügyiminiszter a gyergyói róm. kath. papság 
kérelmére megengedte, hogy a Borszék lürdőn 
épiténdő kath. templom és papi szanátóriam ja-
vára 1903 évi augusztus hó 20-án tartandó 
hn/.ással tárgysorsjátékot rendezhessen 
s e czélra 30000 darab két koronás sorsjegyet 
bocsálhasson ki. — Egynttal elengedte a 10, 
10°/o-nyi lottó dij és nyeremény adót, de kikö-
tötte, hogy a kisorsolandó tárgyak, melyek 
közé sem készpénz. Bem értékpapír vagy ingat-
lan fel  nem vehető, csak a hazai ipar termékek-
ből választhatók, e tárgyak jegyzéke pedig a 
búzás előtlt legalább 8 nappal a lottójövedéki 
igazgatóságnak bematatandó. A hozás ellenőr-
zésére a tőrvényhatóság fog  egy politikai biztost 
kiküldeni. 

K l a d L ó l a l - v a t a l "CLzeuete. 
L. F. Karácsonyfalva.  A folyó  évre 

még 2 kor. előfizetési  hátráléka vau. 
S. O. Elóflsetési  hátrálékod 8 korona. 

Laptulajdonos: 
QYOBOYJAKAB óttÖKÖSK. 

Szám. ««84—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csik-
somlyóí róm. katb. iskolák pénzalapja végrehaj-
tatónak Ambrns Balázs végrehajtást szenvedő 
elleni 200 kor. tőkekövetelés és járnlékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tszék 
területén lévő CsikBzentmiklós község határán 
fekvő,  a csiksfeutmtklósi  1. rész 124. sz. tjkv-
ben A f  2. rend. 279, 280. hrsz. a. kertre és 
faházas  belsőségre 296 kor. 3. rend 286. hrsz. 
a. kertre 17 kor. 4. rend. 299. hrsz. a. kertre 
6 kor. 6. rend, 307. hrsz. a. faházra  s belső-
ségre 12 kor. 6. rend. 560. hraz. a. kertre 10 
kor. 7. rend. 571, 584. hrsz. a. kertre 96 kor. 
8. rend. 643, hrsz. a. szántóra 20 kor. 9. rend. 
985, 987. hrsz. a. szántéra 12. rend. 1478. 
hrsz. a. szántóra 37 kor. 13. rend. 1639. hrsz. 
a. szántóra 22 kor. 16. rend. 1621,2623. hrsz. 
a. szántóra 13 kor. 17. rend. 1629. hrsz. a. 
szántóra 5 kor. 18. rend. 1690. hraz. a. szántóra 
& kor. 23. rend. 2293. hraz. a. szántóra 3 kor. 
96. rend. 2794. hrsz. a. szántóra 12 korona. 
28. rend. 3040. hrsz. a. szántóra 36 kor. 29. 
rend. 3045/2, 3046. hrsz. a. szántóra 32 kor. 
31. rend. 3178. hrsz. a. szántóra 33 kor. 39. 
rend. 1691. hrsz. a. szántóra 6 kor. 41. rend. 
1390. hrsz. alatti azántóra 4 korona kikiáltási 
árban az árverést elrendelte éa hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1802. évi daonakar 
hé 27-ik napján d. e. 9 órakor Csikszentaiklós 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alal is eladatni 
fognak. 

Az árverezni szándékozók tartoznak as 
ingatlanok becaárának 10*/«-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t. cz. 42. §-ábaa jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
bó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy minisz-
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképet ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi LX. t. cz. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gállatni. 

A kir. törvszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1909. julias 93 án. 

Dósa, kir. tszéfci  bíró. 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száras kemény (bükk) 

tűzifát,  ölenkint 14 koronáért Csik-
Szereda, Somlyó vagy Szépvisre házhoz 
szállítva. 

ÜMbeajr Aa la l 
1 - 6 Caik-Caioió. 

Csikizentlmre községben az OH vMgyia 
egv darab 12 IwMas eM mlsl»t|i kautfé-
hely eladó. Értekezhetni: Mártsa Fsreaci ny. 
kir. jái-ásbiró örököseinél Csikszentmártonon. 
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1830 Mim 
kj. 908. 

Hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság által közhirré-

tétetik, hogy Csikdánralván befogva  lévő s bi-
tangságban Ulált egy darab körülbelöl 2 éves 
szürke kaneza csikó (bóka), mintán igazolt tulaj-
donosa ez ideig nem jelentkezett ffilyé  tv ok-
ttbar ké 26-án Csikdánfalva  községházánál dél 
után 2 Arakor tartandi nyilvános árverésen 
eladatik. 

A község elöljárósága: 
Csikdánfalván,  1902. év október hó 6-án 

Árpa Lajos, s. k. Antal Gergely, s. k. 
k.-jegyzó. bíró. 

Szám 1155 902. kj. 

Hirdetmény. 
Csikgyimes-Középlok és Csikgyimes-

Felsőlok községekben egy okleveles bába 
állásra pályázatot hirdetünk s felhivjnk 
pályázni kivánókat, hogy kérésüket alattirt 
község elöljárósághoz deczember l-ig 
adják be, mert a később érkező kérések 
nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Bába évi fizetése  Caikgyimes-Közép-
lok községtől 30, Csikgyimes-Felsőlok köz-
ségtől 30, összesen 60 korona és minden 
egyes szülésnél való közreműködésiért 2 
korona, egyébre igényt nem tarthat. 

Csikgyimes-Középlokon, 1902 októ-
ber 10-én. 

Szabó János. Antal János, 
körjegyző. középlokl biró. 

Tankó Péter, 
1 — 2 felsői  oki biró. Ajánlkozás. 

Nyugalmazott tiri ember, kinek meg-
bízhatósága okmányokkal igazoltatik, 
felelősség  mellett ajánlkozik bárhová, lio 
szabb vagy rövidebb időre, „őrnek" vagy 
bárminemű felügyelőnek.  Neve megtud-
ható a kiadóhivatalban. 

Faeladási hirdetmény. 
Gyergyócsomafalva  község k.-birto-

kossága közkirré téteti, hogy Hegyes erdő 
részben 19á2. évi vágásának faállomány  át 
nyilvános árverésen eladja. 

Szóbeli árverés Gyergyócsomafalva 
községházánál 1902. évi november 
2-án d. U. 2 órától kezdődőleg tar-
tatik meg. 

Kikiáltási ár 29056 kor. (húszon-
kilenczezer ötvenhat) korona, a melyen 
alul a fa  nem lesz eladva. 

Bánatpénz 3000 k. (háromezer kor.) 
A szóbeli árveres megkezdése előtt 

szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján-
latok is benyújthatók. 

Megkésve érkező, eladási feltételektől 
eltérő és utóajánlalok nem kerillnak tár-
gyalás alá. 

Részletes árverés! és szerződési fel-
tételek a k.-birtzkosság elnökségénél meg-
tekinthetők. 

Tájékozásul megjegyzendő, hogy a 
vágás a tutajozható Marostól 9 kmre 
van, kiterjedése 76-2 hold és az eladás 
alá kerülő fakészlete  luezfenyő  és igen 
kevés jegenye-fenyő,  s mellmagasságban 
kéreggel együtt 6 — 84 czm. vastag mint-
egy 18752 drb fának  haszonfája  9373 
m'-re van becsülve. 

Gy.-Csomafalva,  1902. október hó 1. 

kezébe letenni készpénzben vagy óvadék-
k^tea értékpapírokban. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, 
melyekhez a kikiáltási ár J0°/°-a kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírok-
ban csatolandó. 

A részletes árverezési és szerződési 
feltételek  megtekinthetők Csikszentmiklós 
községházánál és csikszépvizi m. királyi 
járási erdőgondnokság irodájában a hiva-
talos órák alatt. 

Csikszentmiklós, 1902. október 6. 
Lázár Ferencz, 

1—2 birt, elnök. 
Sz. 1217—1992. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikjenófalvi  közbirtokosság tulajdonát 

képező Csikmadaras 11-ik részben fekvő  „Hosszu-
havaa" nevű erdóréezben 072 06 k. holdon meg-
becsült mintegy IIG'3489 m.-nek talált gömbülyii 
luezfenyő  és 217-79 m* nek talált gömbölyű je-
genye fenyó  haszonfának  eladása czéljából folyó 
év október hó 22-én délelőtt 9 órakor zárt 
Írásbeli ajáulati versenytárgyalással egybekötött 
nyilvános szóbeli árverés fog  Csikjenófalva  köz-
ségházánál megtartatni. 

A kikiáltási ár a közbirtokosságnál meg-
tekinthető becslési kimutatás szerint 270000, az 
az ketjóazáz hotvenliatezer korona. 

Árverezni szándékozók felhivatnak,  hogy u 
kikiáltási ár lO'/o-át bánatpénz gyanánt az árve-
rező bizottság kezéhez letegyék, iráBbeli zárt-
ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverezés 
megkezdése előtt nyújtandók, szintén fenti  ösz-
szegii bánatpénz, vagy megfelelő  értékű óvadék-
képes értékpapír melléklendő, megjegyeztelvén, 
hogy ezen iigybeni harmadik árverésen, a kozÖB 
birtokosok gyűlésének jelenlévő és szavazásra 
jogosullak fejenként  számított háromnegyed ré-
szének hozzájárulása esetén a Csiktnegye köz-
igazgatási erdészeti bizottságának jóváhagyása 
mellett a fennebb  körülírt fntöineg,  becsértéken 
alul is el fog  adatni. 

Aj. ajánlatban a vételár számokkal és be 
lükkel olvashatóan kiiriindó és kijoleulendő, hogy 
ajánlattevő uz árverési és szerződési feltételeket 
ismuri b magát azoknak fehétleuül  nláveti. 

,\z árverezési és szerződési feltólelektól  el-
térő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem 
látott ajánlatok, úgyszintén az utóajánlalok te 
kintetbe nem vétetnek. 

Az árverezési és szeriódéBi feltételek,  va-
lamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a 
közbirtokosság elnökénél és esetleg a m. királyi 
járási erdógonduokságuál, vagy a főszolgabírói 
hivatalnál is megtekinthetők. 

Csikjenófalva,  1002. szeptember hó 29. 
Bálás János, Kovács Lajos, 

k.-jcgyy.ó. birtokossúgi eluflk. 

járásbíróság 1909-ik évi V. 501/1. számú vég-
zése folytán  Kászonujfaluban  alperesek lakásán 
leendő eszközlésére 1902. ivi október hé 29-ik 
napjának délelőtti 9 érája határidőül kitüzetik és 
abboz a venni szándékozók ezennel oly megjegy 
zéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becBáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárton, 1902. évi október 
hó 16-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. Iilr. végrehajtó. 

640. vb. szám. 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
leszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1902. évi I7S6. poig, számú végzése következ-
tében ifj.  Molnár József  csíkszeredai ügyvéd 
által képviselt alcsiki bauk részvénytársaság 
javára csikcxatószegi Bors Albertné és társai 
ellen 417 kor. s jár. erejéig 1902. évi áptilis 
hó 2S-áu foganatosított  kielégítési végi>ba|tas 
utján lefoglalt  és 774 kor. becsült kővetkező 
ingóságok, u. m.: leheuek, borjuk, szekerek, 
szobabútorok nyilváuos arveréseu eladatnak. 

Mely árverésnek a csikazMiiinárloiii kir. 
járásbíróság 1902-ik évi V. 180,5. számú vég-
zése folytán  Csikcsatószegen alperesek lakásán 
leendő eszközlésére 1902. évi október hó 30 ik 
napjának délelőtti II óraja határidőül kitüzetik 
és ahhoz h venni szaudékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bugy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1H81. évi LX. t.-cz. 
107. és 1U8. § ai értelméüeu késziiéuzfi/.etéa 

mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. . , , . ^ 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 130. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Cáik-Szentmárton, 1902. évi október 
bő 16-ik napján. Zöldy Lajos, 

kir. b'.rósáct végrohajtó. 
Eladó kőház 

üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgalmu 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala ! 4_b 

László 
(Czcglcdi) 300 holdas I 

lermó szölótelepftiek;  további 
gyümölcs- és szffWaiskolájiiuk 

ancRvzeke megjelent, hol 5 krajezdr-
teltele KM csemeték. 2 forinttól1 

teliele sima e» gyökeres tzAtfvcsuftk; 
továbbá -16-18 forinttól  tellelé uját-1 

I leraésB rendkívül linóm újborok kap- 1 
l halók. Ezenkívül mindenféle  gyfinfttota-  / 

v̂adoncz, akácz- es gleditscfala-csemcldL  J 
T̂easik árjegyzéket (borról 

.&4a. kérni. 

Bartalis Imre. 
hjzü. 1-3 

Rokaly Alajos, 
kb.-clutik. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikszentmiklós község közbirto-

kosságának tulajdonát képező Csik-Szép-
viz község határában fekvő  , Farkas" 
havas erdőrészben a nagyméltóságú m. 
kir. földmivelésügyi  miniszter ur 67316. 
1901. sz. engedélye alapján 189 37 km 
holdon 22131 köbmeterre becsült fenyő 
haszonfa  és 9432 köbmeterre becsült 
fenyő  és bttkk tűzifa  folyó  év Októ-
ber hó 30. napján d. e. 9 órakor 
Csikszentmiklós község hivatalos házánál 
nyilt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára : 
41718 korona azaz : Negyveuegyezer-
hétszáztizennyolcz korona. 

Árverezni kívánók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10*/» -át az árverés megkezdése 
előtt az árverezési bizottság elnökének 

Sz. 9772-902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. tőrvényszék, mint tlkvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Mibálykó István és 
társa csikzsögödi lakósok végrehajtalónak leg-
ifjabb  tíere János csíkszeredai lakos végrehaj-
tást szenvedő elleni 128 korona 30 fillér  tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben, a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
Csikzsögöd község határán fekvő,  a csikzsögödi 
A f  3. rend. 5465,2, 5466. hrsz. alatt lefoglalt 
kőházas eels3ségre es kertre 3a 14 koronában 
ezennel megállapított kikiáltás árban az árve-
rést. elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1902. évi november hó 19-ik nap-
ján délelőtt 9 órakor Csikzsögöd községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alul is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az inga-
lanok becsáránnk 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfolyam 
mai számított és az 1881. évi novemner hó 1-én 
3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ővadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átBzolgál tatai 

A kir. tőrvényszék, mint I Ikvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi augusztus hő 30. 

Geoző Béla, 
kir. trvszéki biró. 

666—1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a esikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1902. évi Sp. 306/7. számú végzése követ-
keztében dr. Nagy Jenő esikszentmártoni ügyvéd 
által képviselt kászonujfalvi  Barta Ádám javára 
kászonujfalvi  Domokos Miklósné és társai ellen 
58 korona s jár. erejéig 1909. évi szeptember 
hó 30 án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 661 koronára becsült követ-
kezp ingóságok, u. m.:tehenek,széna,szekerek, 
bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a esikszentmártoni kir. 

55,000 i;jereniéiijntö. 
L<*|rnnirv<»>i< iivfm îv  n le,-r-"<M-fii«.-«.-Boii  c-.i-l.en ; 
l 'OOO'OOO korona. 

Korona 
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T Ö R Ö K - n é ) . 
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk. 

Kilencz millió koronánál többet nyertek 
nálunk nagyrabecsfllt  vevőink. 

Az egész világ legesilydtisabb sorsjátéka 
a mi ni. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely 
nemsokára újból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorso-
lási jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a következők : 
agy nyolezad ('/») fi  t —.75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed (Vi) » 150 „ 3.— „ 
egy fel  ('/,) „ 3 . - „ 6 , - „ 
egy egész (V,) „ 6.— „ 12.— * 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz 
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb l—li 

f.  é. október hó 19-ig 
bizalommal hozzánk küldeni. 

T § r § k A . é s T á í s a . 
B A N K H Á Z A 

= B U D A P E S T . = Hazánk legnagyobb osztálysors-
játék-üzlete. 

Főárudánk osztálysorsjáték osztályai: 
Kőüzlet: VI., Teréz-körat 46/a. 
Fiókok : 1. Vácsi-körut 4. 

n 2. Muzeum-körut 11. 
3. Erasóbet-körnt 54. 

Rondeiőievéi levágandó. TÖRÖK A. és TÁR9A bankháza Budapest. 
Kérek részemre. 

a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
Az összeget korona összegben 

. I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet 
utánvételein! kérem 
postautalványnyal küldöm 
mellékelem bankjegyekben (bélyegek ben) 

A nem tetsző 
törlendő 

Nyomatott Csíkszeredában, úzvoboda Teatvérek könyvnyomdájában, 1902. 




