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Végrehajtási novella. 
Egyik közelebbi számuukbau szóvá 

tettük volt a végrehajtási törviny reví-
zióját s említést tettünk arról is liogy 
a miniszter visszavonta módosítás végett. 

Az igazságügyi bizottság a módo 
siiást rövid időn belül elkészítette, ugy 
hogy n módosított javaslat nemcsak u 
képviselőház elé terjesztetett, hanem 
már részleteiben is meg van szavazva. 

A javaslat élénk vitát provokált; 
nem is lehet ezen uagyon csodálkozni, 
mert a közelebbről hozott törvények 
egyike sem volt annyiru fontos  és kö-
vetkezményeiben a sociális életre annyira 
mélyreható, mint épen a végrehajtási 
novella. 

A képviselőház — bár mint emlí-
tem — a javaslat tárgyalása alkalmával 
a vitatkozásban nem volt hiány, mind 
azonáltul nem a leguagyobb Ügyeimet 
és gondot fordította  a revízióra. A nagy 
többség némán hallgatta egy pár vitáját 
a nélkül, hogy az álláspoulok helyes, 
vagy helytelen volta felett  meditált 
volna. Csakis ennek tulajdonitható azon 
szinte nevetséges dolog, hogy a ház 
ugyanazon a gyűlésen majdnem ellen-
tétes határozatot hozott. 

Ugyanis Nagy György a 7. szakasz 
hoz módosítást terjesztett be, hogy az 
özvegyek és árvák nyugdiját, továbbá 
a nyugdíjas tisztviselők nyugdiját ne 
lehessen lefoglalni.  A ház a szakaszt 
ezzel a módosítással fogadta  el. Oüuther 
csakhamar reá Jött, hogy a ház követ-
kezményeiben mily fontos  határozatot 
hozott s egy uj harmincadik szakuszban 
akarta a határozatot korrigálni, ugyanis 
javasolta: A jelen törvény 7. § a első 
bekezdésében foglalt  rendelkezés csak 
a törvényhozás külön felhatalmazása 

után lép életbe, addig a 6. §. első be-
kezdésében felsorolt  személyek özvegyek 
nyugdija vagy kegydija úgyszintén ^ 
uyugalmaztatás folytáu  járó személyes 
pótdija, valamint a lelkészek uggastyáui 
fizetése  legfeljebb  egyharmadrész ere-
jéig foglalható  legyen és ez is csuk ugy, 
hogy a végrehajtást szenvedő részére 
évi 1200 korona a foglulásoa  tul is 
érintetlenül maradjon. 

Többen, igy Rakovszky István is tilta-
koztak a javaslat tárgyalása ellen, a meny-
nyiben a Ház hozott határozatot, azt meg-
semmisíteni nem lehet. A reparáció a 
házszabályok sérelme nélkül majd csak 
a főrendiházi  módosításnál eszközölhető. 
Az igazságUgyminiszternek nem volt mit 
tennie, minthogy a forma  kedvéért 
visszu kellett vonnia indítványát; u sza-
vazás — úgymond - ugy történt, hogy 
a többség ugy vélekedett, bogy Nagy 
György indítványa csupán az özvegyekre 
vonatkozik. Nagy indítványa azonban 
mást tartalmaz, mint a többség hitte; 
ezért a hibát reparálni kell. A házsza-
bályokra felmerült  aggodalom miatt in-
dítványát visszavonja; de  lm a törvény 
életbe  nem lép,  az azok hibája, akik 
itt  a tárgyalást  késleltetik. 

Súlyos vád ez. Vádolja a miuiszter 
a házat, de vádolja önmagát is. A há-
zat azért, mert felületesen  átsikhtt az 
indítványon, önmagát uzért, mert u ja-
vaslat tárgyalásakor kellett volna figyel-
meztetnie a házat a tévedésre és cal 
elmulasztotta. Szóval 7. §-nál aludott a 
ház, aludott a miniszter is, minek követ-
kezménye, hogy — u miniszter szavai 
szerint is — késik.. ki tudja uieddig — 
a törvény életbe léptetése. 

A novella egyébb iránt sok fontos 
újítást tartalmaz. Egyelőre korai még 
véleményt alkotui az újításokról, annyit 

azonban konstatálhatunk, hogy itt külö-
nösen Csíkban, hol túlnyomó számban 
vannak kis gazdák és kisiparosok s ezek 
i« hitellel tengetik életöket — sok kel-
lemes meglepetésbeu lesz részünk. 

Törvényjavaslat az állattenyésztés Illesztéséről. 
Az állattenyésztés és állattartás éltetője 

a mezogazdasagnak. .-tliul uz állattenyésztés 
magas fokon  all, ott a mezőgazdasági kultura 
Is lejlett, tuert elmúlt mar -- fajdalom  — az 
az arany ido, n mikur az isten adta os erőben 
levó bumusgazdag auyufóld  minden vissza 
pótlás nélkül évről-évre dusati termelte az 
arauy kulászokat s ueiu is kellett egyebre gon-
dolni, mint a 1)0 isteuáldásat betakarítani es 
értékesíteni Nagy jövedelem volt ulauna s 
telt miudeure. 

Ma a nagy igények s százféle  közteher 
kielégítésére a termo erűben nagyon meg-
csappant szántóföld  mar nem elegendő, de 
segít az állattenyésztés okszerű kezelese mellett. 

Trágyájával pótolja a tulaj vesztett ere-
jét s jövedelmet szolgáltát maga is. 

Haza részünk s ebben a Szekelyföld  fő-
kép az állattenyésztésre alkalmas, ugy liogy 
okszerűen magas fokra  fejlesztve,  ez adhatja 
a fójövedeluiet,  ami tuellett a szemtermeles 
másodrendűvé törpül. 

Ezt tudva a földinivelési  miniszter tör-
vény alkotással kivan gondoskodni az allatte-
nyesztés fejlesztéserol,  ami uekiluk Erdélyré-
szieknek okoz a leguagyobb örömet. 

A eiiubeli törvényjavaslat u következő: 
1. §. Az ország szarvasmarha-, sertés- és 

juh-állomáuyauak számszerű gyarapitásura és 
luinósegbeli javitásara a következő állami ked-
vzr.'-ények, illetve segélyek szolgainak: 

1. u közteuyesztesru vagyis közös hasz-
nálatra szolgáló upaallatuk beszerzésének költ-
ségmentes allaiui közvetítése; 

2. vételáruk egy évi kaiuutmeutes előle-
gezése és annak különös méltánylást erdemló 
esetekben legfeljebb  liusz százalékkal való le-
szállítása ; 

3. a köztenyésztés céljait a állami kőzve 
titéssel elhelyezett bikáknak beszerzjsük nap-

jától számítandó egy év tartamára elhullás, 
vagy kényszervágás esetére az állam költsé-
gén való biztosítása; 

4. "gveh tény és* anyagnak külliégneitafl 
állami közvetítéssel eszközölt bevásárlásán 
fordított  és legtovább öt év alatt ugyanannyi 
egyenlő évi részletben törlesztendő kölcsönök 
esedékes kamatteher összegének feléig  terjed-
het'") állami segély; 

5. tenyészállatok díjazása; 
(>. közös használatrn szolgáló apaállatok 

gondozóinak jutalmazása; 
7. Dudapest székes főváros  területén, 

vagy aunnk környékén tenyész és haszonállat 
vasárok, kiállítások, díjazások és árverezések 
tartására alkalmasan berendezett, állandó jel-
legű telepnek létesítése; 

8. oly törlesztéses kölcsönök kamatterhé-
nek könnyítése, melyek igénybevételével céloz-
tatik; 

a) közös tulajdont képező és közösen 
használt legelók létesítése, vagy karba helye-
zése. javítása és felszerelése,  (fűmagvetés,  irtás 
tisztítás, egyengetés, árkolás, alagcsövezés, le-
csapolás, delelők, védőhelyek, kutak, kerítések, 
félszerek,  istállók felállítása); 

b> ily legelőknek, vagy ilyeuek létesíté-
sére használandó földbirtoknak  örök áron való 
vásárlása ; 

c) kizárólag üsgőborjak felnevelésére  szol-
gáló zárt legelő területek (kifutók)  létesítése; 

d i közös tulajdont képező, vagy legalább 
tizenöt évig tartó közöB használatra bérelt ha-
vasi legelóken szükséges istállók, itatok, kerí-
tések, utak és hasonlók építése. 

2. §. Az 1. jj-ban felsorolt  állami ked-
vezményekben, illetve segélyekben részesülhet-
nek nevezetesen; 

a) az 1, 2., 3. és 4. pont alattiakban 
ama községek és közbirtokosságok, melyek 
közös használatra szolgáló apaállatok beszer-
zésére a mezőgazdaságról és mezőrendezőség-
ról szóló 1804. évi XII. törvénycikk '25. §-snak 
rendelkezésével köteleztetnek, valamint jóvá-
hagyott alapszabályaik értelmében ily apaállatok 
beszerzésére és tartására jogosított gazdatár-
sadalmi testületek, egyesületek és szövetke-
zetek ; 

b) az ö. pont alattiban a fentieken  kivül 
mindama magyarországi tenyésztők, kik az 
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Adél azok közé az asszonyok közé tar-
tozott, kik az életben semmit sem vesznek 
komolyan. Azt hitte, hogy nincs oly akudály, 
nincs olyan gát, melyen az ember könnyU 
szerrel keresztül nem hatolhatna; csak a mó-
dot kell kitalálni. Ezt pedig egy kis észszel, 
egy kis furfanggal  és gyakorlattal könnyen 
el lehet találni. Aki minden csekélység előtt 
megakad, tétovázik és kételybe esik, azt Adél 
kislelkünek, gyávának és ostobának tartotta. 

Ú egyébként a házasságot oly intézmény-
nek tekintette, mely a nók gyermekeinek tör-
vényes nevet biztosit. Minden egyéb, mit az 
emberek e fogalommal  egybekapcsoltak, rikító 
értéknélkuli czafrang  volt előtte. 

Mikor első félje  meghalt, 23 éves volt. 
Szépsége már nem birt a bimbó relytélyes 
vonzóságával, de birt a kinyilt rózsa minden 
üdeségével, pompájával és illatával. Ragyogó 
fekete  szemeiből érzékiség villogot ki, hul-
lámzó keble és gömbölyű csipói kéjt leheltek. 
Fekete haját fölfelé  fésülve  hordta s e frízura 
pompásan illett hosszúkás kreol arczához. 

Férjét addig gyászolta, ameddig az elő-
irt társadalmi szabályok act meghatározzák. 
Addig is csak külsőleg. Mert belsőleg nem 
érzett semmi fájdalmat;  semmi gyászt Az az 
öreg tehetetlen ember, akinek nevét viselte, 
úgy sem volt egyéb, csak czégér. S czégért, 
ba elkopik, hasznavehetetlenné lesz, mindig 
lehet pótolni. 

A gyászév letelte után két kézzel ragadta 
meg aa élet kelyhét B akkor is annyit hör-
pentett belőle, ameaayit tudott. (Jyöayörü fo-
gatán lóversenyekre járt, ilyen alkalommal 

oly fényes  öltözékben jelent meg, liogy még 
a brazíliai császárné is megirigyelhette volna. 

Ilyen körülmények között természetes, 
hogy ii vagyou, melylyvl férje  vécreiideletileg 
megörvendeztette, s mely koránt sem volt 
valami túlságosan nagy, rohamosan apadt. 

Adélt nzonban ez nem tette takaréko-
sabbá, azzal vigasztalta magát, hogy egy ujabb 
házasság helyreüti az egyensúlyt. 

Egy napon magához hivatta régi udvar-
lóját, akit már fétje  életében is szeretett és 
akit legalkalmasabbnak tartott czéljn eléré-
séhez. 

— Kedves Oktávom! — igy szólt — te 
tudod, meg vagy győződve arról, hogy sze-
retlek. Számtalanszor adtam alkalmat arra, 
hogy e nyilatkozatomban ne kételkedjél. Vi-
szont te is többször adtad jelét ragaszkodá-
sodnak, Bőt férjem  halála után kezemet Is 
megkérted, hogy egészen magadévá tebeBS. A 
körülmények most ugy alakultak, hogy tény-
leg férjhez  kell mennem, mert nnyagi hely-
zetemen akarok segíteni. Sajnos, te ezen n 
bajomon segíteni nem tudnál, azért elhatároz-
tam, bog}' uőlil megyek Alcibiad grófhoz.  O 
már vén, rué, de gazdag és egyedül élt a 
világban. Tehát törvényesen, oltár előtt neki 
esküszöm hűséget, de valóban téged foglak 
szeretni, mint eddig igaz hévvel, őszinte szívvel. 

Oktáv ösmerte Adél természetét, jól tudta, 
hogy nála az ellentmondás nem használ, ezért 
hallgatagon belenyugodott. 

. 
Adél néhány bő múlva mint grófné  jelent 

meg a társaságban. Alcibiad gróf  hangzatos 
és büszke nevét viselte. 

A gróf  látva ünnepelt és szép feleségét, 
boldog volt. Adélnak pedig tetszettek a gróf-
nak milliói. Tüntetőleg jelentek meg egymás 
karján mindenfelé  és nem vette észre a tit-

kos mosolyokat a gróf.  melyet háta mögött 
legjobb barátai seiu tartóztathattak vissza 

késóbb azouban mégis gyanakodni kez-
dett. Feltűnt neki Adélnak hosszas délutáni 
sétája. Mikor egy Ízben szóba hozta ezt, Adél 
felkaczagott  s feléje  nyújtotta alabástromos 
fehér  kezét s igy szólt: 

— Öu képzelődő, gróf.  Kgy ilyen fiatal 
asszonyunk, mint aminó én vagyok, okvetleu 
szüksége van hosszabb sétákra . . . Egészségi 
szempontból történik az egész... Ne tartson 
semmitől. . . Hiszen ueje vagyok s tudom, mi 
a kötelességem. 

Hangja annyira meggyőző volt, hogy a 
gróf  néhány hétre teljesen meg volt nyug-
tatva. Mnjd ismét nyugtalankodni, gyanakodni 
kezdett. Azok az öreg férjek,  ukiknek szivük 
már nem alkalmas a szeretetre, rendesen 
szenvedélyesen féltékenyek. 

Egy izben éppen abban az időtájban, 
mikor Adél kedvesét fogadta  magánál, Alcibiad 
grófnak  nyughatatlan éjszakája volt; hiába 
erőszakolta szempilláira az álmot, ez elkerülte 
ót, izgatottan járt-kelt szobájában, melyot ma 
ridegnek, üresnek talált. 

Végre elhatározta, hogy meglátogatja 
nejét, hátha rémképei ez által eltűnnek. A 
féltékenység  gyötörte és személyesen akart 
meggyőződni, hogy van-e ennek alapja, hű-e 
hozzá Adél, vagy üres óráiban más karjában 
pihen. Ily gondolatokkal indult neje szobájába, 
egy gyertyával a kezében. 

Adél, aki éppen ebben a pillanatban te-
kintett ki ablakán, látta, hogy a kastély másik 
szárnyában félje  ablaka hirtelen elsötétült, 
hallotta megnyílni Bzobájának ajtaját Teljes 
hideg vérrel fordult  VÍBSZS kedveséhez, aki a 
pamlagon ült, —,s igy szólt: 

— Férjem jön. El kell rejtőznöd! 

Oktáv felugrott,  menekülő helyet kere-
sett, majd a sarokban, majd az ágy alatt, 
majd a szerecsenben. 

Adél látta kétséges helyzetét s idegesen 
az ablak felé  vonszolta. 

— Ide a szerecsenbe futtáiu  l Adél háló-
szobájában ugyanis szemközt a menyezetes 
ágygyal, a magas ablak tarka függönyei  köyé 
rejtve egy szerecsen állott. 

Kgy kemény fából  készült életnagyságú 
szerecsen tompa orral, duzzadt félig  nyilt 
ajakkal csillogó fehér  fogakkal  és maga elé 
bámuló tekintettel. Kezeiben tálcát tartott, 
melyen virágcserepek állottak. Adél nem rég 
jutott birtokába a szerecsennek, egy kiállításon 
vásárolta. Alcibiad gróffal  együtt nézte meg a 
kiállítást, s míg ura a gazdasági gépeket ta-
nulmányozta, ő a csecsebecsék között Bétáit 
A szerecsen az első pillanatra lekötötte figyel-
mét. Mikor titkait megismerte, akkor valóság-
gal beief.zeretett  A szerecsen otrombának 
ügyetlennek látszott külsőleg az elsó tekintetre, 
de annál praktikusabb volt. Ha oldalán egy 
rugót megnyomtak, akkor hátsó fele,  miat egy 
ajtó kinyilt Az alak annyira teijeielmes volt, 
bogy ilyen módon bárki kényelmesen elrejtőz-
hetett benne. Mikor az illető aztán elhelyez-
kedett, belől ismét megnyomott egy rugót s a 
szerecsen bezáródott. A szájilregen, a fogsorok 
közt pedig belülről kényelmesen lehetett látni 
mindeut, a mi a szobában történik. Adél mi-
kor a szerecsen titkaival megismerkedett, Ot-
távra gondolt B megvette act Félje mikor a 
vásárlásról értesült mosolygott, mormogott, 
valamit az asszonyok szeszélyes illéséről és 
napirendre tért és a saerecsennek a titkait nem 
kutatta sohasem. 

Igy könnyU volt a veszedelem elől Octá-
vot a szerecsenbe bujtatni. 



állami díjazás feltételeiben  közelebbről meg 
határozott minőség U tenyészanyaggal a kitűzött 
dijakra szabályszerűen pályáznak; 

ci a 6. pont alatti jutalmazásban azon 
cselédek (pásztorok), a kiknek gondozására 
bizott apaállatok kiváló karban tartva hosszabb 
iüeig használtatnak; 

d) a 8. pont alattiakban községek (váro-
sok), közbirtokosságok és oly gazdatársadalmi 
testületek, egyesületek és szövetkezetek, me-
lyeknek tagjai túlnyomó részben kisgazdák. 

3. §. A jelen törvény 1 jj-ában megálla-
pított kedvezmények és segélyek engedélyezése 
fölött  a földmivelésügyi  miniszter ha'ároz. 

Ennélfogva  felliatalmaztatik  a földmíve-
lésllgyi miniszter; 

a) hogy a szarvasmarha tenyésztés or-
szágos emelésére szolgáló az 1895. évi XLVII, 
törvénycikk szerint egy millió koronával léte-
sített s az 1904. évi XIV. t -cikk III. fejezet 
13. §. 4. szakaszának i.) pontja értelmében há-
rom éa fél  millió koronával gyarapított alapot 
részben az 1. §. 7. pontjában emiitett vásár-
telep létesítésére fordíthassa; 

b) hogy a jelen törvény 1. §-ának 4 és 
8. pontjában foglalt  esetekben igénybe vett 
törlesztéses kölcsönök kamatterhéhez való 
hozzájárulás födözetére  és tenyészállatok állami 
díjazására az állami költségvetésbe évente 
összesen hatszázötvenezer koronát beállíthas-
son és; 

c) a legelók berendezése, felszerelése, 
ilyenek létesítése, javítása, örök áron való 
megvétele, vagy bérbevétele, és az ily célra 
szolgáló kölcsönök felvétele  körUI Bzilkséges 
felméréseket,  vázlatokat, építkezési és Üzem-
terveket, szerződések és egyéh okmányok ter 
veit az államkincstár költségén díjtalanul elké-
szíthesse. 

4. §. A szarvasmarhatenyésztés országos 
emelésére szolgáló alap ezentúl „országos állat-
tenyésztési alap'-nak neveztetik. 

A földmivelésllgyi  miniszter felliatalmaz-
tatik, hogy ezen alapot és kamatjövedelmét a 
3. g. a) pontjában foglaltakon  kivill az 1. § ban 
felsorolt  célokra is fordíthassa,  illetve felhasz-
nálhassa. 

A földmivelésügyi  miniszter gondoskodik 
arról, hogy ezen alapnak tókeálladéka csorbit-
tatlan maradjon és az alapról, valamint annak 
és az alap kamatjövedelmének mikénti felhasz-
nálásáról a törvényhozásnak évente jelentést 
tesz 

5. §. Azt, hogy a jelen törvény 1. §-áuak 
4. és 8. pontjában foglalt  esetekben felvett 
törlesztéses kölcsönök után ki, meddig és mily 
mértékben részesül a kamatteher viseléséhez 
való hozzájárulás állami kedvezményében, a 
4. pont korlátozó rendelkezéseinek figyelembe 
vételével esetről e9etre a földmivelésügyi  mi-
niszter állapítja meg. 

A kamatfizetéshez  való hozzájárulást azon-
ban ötven évnél hosszabb időre, valamint a 
kamatteher felénél  nagyobb mértékben nem 
engedélyezheti. 

Ezen kedvezmények engedélyezésénél 
községek előnyben réazeaitendők. 

Az engedélyezést követó egy éven jelül 
igénybe nem vett ily kedvezményeket a föld-
mivelésügyi miniszter visszavonhatja. 

G. §. Tenyészállatok állami díjazásának 
szervezése, feltételei  és megejtése iránt a 

r Mikor Oktáv biztonságban volt. Adél hir-
telen fólszakitotta'  keblén a pongyolát, ugy, 
hogy vakítóan feliér  keble előtflnt,  s ágya szé-
lére ült. 

Alcibiád gróf  néhány pillanat múlva alá-
zatos arccal lépett be neje hálószobájába. 

Adél meglepetést színlelve felugrott:  Ah, 
ah, kedves gróf  — mondá gúnyosan minden 
előleges bejentés nélkül látogat meg... halkan 
nesztelenül oson végig a folyosón  a szobákon 
— s mint egy tolvaj ugy nyitja meg ajtómat ? 
Oh, tehát megint ismétlődik a régi féltékeny-
Bég?.... Ertem önt, s megakarom nyugtatni.... 
Együtt fogjuk  végignézni szobám összes rejtek 
helyeit a hová imádókat lehet rejteni.... Jöjjön. 

Ezzel fölkapott  egy gyertyát, B kénysze-
ritette a grófot,  hogy az ágy alá tekintsen 
megvizsgálja a szekrényeket, tapogassa végig 
az ágyat vizsgálja meg a függönyök  közötti 
helyet. A grófnak  meg kelletett ezt tennie bár 
a lehajlás vén csoutjait nagyon fárasztotta  már. 
Szivesebben gyönyörködött volna feleBége  junői 
bájaiban, csodálta volna vállait, melyekről 
véletlenül-e, vagy kiszámítva a pontyola egé-
szen lecsúszott. 

Ilikor a szemlével készen voltak Adél igy 
szólt főijéhez:  — És most Isten vele gróf 
fáradt  éa álmos vagyok 1 más alkalommal is-) 
mét Mívesen látom s ha ugy tetszik újból meg-
ntabetjük a rejtekhelyeket. 

A gróf  megszégyenülve indult kifelél 
Mikor a szerecsenhez tekintett ugy tetszett 
előtte, mintha az gúnyosan mosolyogna, s mi-
dőn az ajtót beteszi bizonyosan kacagni kez-

J.  Ca. 

földmivelésllgyi  miniszter rendeletileg intéz-
kedik. 

7. §. A köztenyésztésre azolgalo apaalla-
toknak az államkincstár által előlegezett vétel-
áráról kiállított kötelezők tenyészállatok után 
elnyert állami dijakról és az apaállatok gon-
dozóinak kiosztott jutalmakról szóló nyugták 
bélyegmentesek. 

8. §. Felhatalmaztatik a kereskedelem-
ügyi miniszter, hogy a jelen törvény 1. §-ában 
jelzett építkezésekhez, illetve berendezésehez 
szükséges anyagot és felszerelési  tárgyakat 
teljes kocsirukományokban legalább ötven kiló-
méternyi és annál nngyobb távolságra a ma-
gyar királyi államvasutakon és állumi garan-
ciát élvező vasutakon az önköltség megtérítése 
mellett szállithnsa, illetve szállíttathassa. 

•J. A jelen törvény 1. jj-a 8-ik pontjá-
nak h) ulatti esetében szerzett ingatlan a vé-
telár, illetve a bekebelezett kölcsön törleszté-
sének tartamáig, a vételárból, vagy a megvé-
telre szervezett kölcsönből eredő követeléseket 
kivéve és a korábbi hitelezők jogainak érintet-
lenül hagyása mellett — végrehajtás alá nem 
vonható. 

Ily ingatlan a földmivelésllgyi  miniszter 
külön engedélye nélkül fel  nem osztható, meg 
nem terelhető, el nem idegeníthető és bérbe 
nem adható. 

Ezen tilalmak a telekjegyzőkönyv, ille-
tőleg a telekkönyvi betét birtokalapján fel 
jegyzendók. 

Az első bekezdés rendelkezése nem aka-
dályozza oly jogok érvényesítését, a melyek 
az illető ingatlanon a tilalom hatálya előtt 
szereztettek. 

A tilalom hatálya az ingatlannak a vevő 
részére történt bekebelezésével kezdődik. 

Ezen telekkönyvi feljegyzések  törlése tár-
gyában követendő eljárást az igazságügyi mi-
niszter rendeletileg szabályozza. 

10. §. .A szarvasmarhatenyéBztés orszá-
gos emelésére szolgáló alap" ról szóló 1895-ík 
évi XLVII, törvénycikk hatályát veszti. 

11. §. A löldmiveléaügyi minisztere tör-
vény végrehajtásával kapcsolatos teendőket 
közvetlenül alája rendelt kir. gazdasági fel-
ügyelőségekkel végezteti. 

12. §. E törvény végrehajtásával a föld-
mivelésügyi, a pénzügyi, a kereskedelemügyi 
és az igazságügyi miniszter bizatik meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kinevezés. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Császár Nándor csikmegyei tan-
felügyelőség!  tollnokot segédtanfelügyclóvé  ne-
vezte ki. 

— Ügyvédi vizsga. Dr Márton Vencel 
ügyvédjelölt junius 28-án, dr Balázs Elek pe-
dig junius 30-án Marosvásárhelyen letették az 
ügyvédi vizsgát. A két uj ügyvéd irodáját 
Qyergyószentmiklóson fogja  megnyitni. 

Kinevezés. A marosvásárhelyi fő-
ügyész Albert Sándor csíkszeredai ügyészségi 
írnokot irodatisztté nevezte ki. 

— A magánjavak alapszabályai. A 
magánjavak módosito'1 alapszabályainak tár-
gyalására a törvényhatóság által kiküldött elő-
készítő bizottság Kejér Sándor alispán elnök-
lete alatt folyó  hó 4-én és 5-én ülést tartott. 
A tárgyalásokon részt vettek Pál Gábor, T. 
Nagy Imre, Balázs Dénes, Gaál Miklós, Pus-
kás Adolf  és Oláh Alajos. Mint értesülünk, a 
bizottság a nyomtatásban is megjelent javas-
laton igen sok lényegbeli változtatást CBzkö-
zölt, a több mint háromszáz szakaszból álló 
juvaBlatot azonban nem tudta mind letárgyalui, 
csupán százliutvankettőt. A hátralevő rész kü-
lön összehívandó ülésben folytatólagosan  fog 
tárgyalás alá kerülni. A tárgyalások befejezé-
sétől függ  a rendkívüli közgyűlés összehívása. 

— A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegyei közigazgatási bizottság rendes 
havi ülését folyó  hó 13-áu a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termében tartja meg. 

Felfüggesztett  tanitóképesltő vizs-
gálat. A székelykereszturi állami tanítóképző 
képesítő vizsgáján, Moldován Demeter seges-
vári görög-keleti esperes, oláh nyelven akaría 
a hittani vizsgálatot megtartani. Kulisszetty 
Ernő tanfelügyelő  ezt megakadályozta, kije-
lentvén, hogy csak magyar kérdéseket enged 
intézni a jelöltekhez. Moldován Demeter espe-
res erre nem volt hajlandó, mire a tanfelügyelő 
a vizsgálatot felfüggesztette.  Az eset város-
szerte feltűnést  és megbotránkozást keltett. A 
tanfelügyelő  az esetről azonnal jelentést tett 
az illetékes hatóságnak. 

— Esküvő. Ifj.  Dávid dózBef  csíksze-
redai birtokoB, folyó  évi junius hó 27-én tar-
totta esküvőjét Kovács József  kedves leányá-
val Birikével. 

— Zeneestély. Folyó hó 2-án Kozák 
Dávid jónevü zenekara, mely jelenleg Tusnád-
fürdőn  van szerződtetve, a Vigadó nagyter-
mében zeneeatélyt adott. Az estélyen Bzép 
számú intelligens közönség jelent meg, mely 
élvezettel hallgatta Dávidka szebbnél-szebb 
nótáit. Éjfél  után táncz is volt, mely hajnalig 
tartott 

— Ünnepély Eresztevényen. Gábor 
Áron sírjánál halála évfordulója  alkalmából 
julius hó 2-án tartották meg az évenkint szo-
kásos ünnepélyt. A hazafias  ünnepséget a 
sepsisaentgyörgyörgyi Kossuth Lajos asztaltár-
saság rendezte. 

Az uj gyógyszerész törvény. Gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszter már elkészí-
tette a gyógyszerészet rendezéséről szóló tör-
vényjavaslatot, amely régi bajokat lesz hivatva 
orvosolni s régi ohajokat valósit meg a gyógy-
szerészet terén. A gyógyszortári jog adomá-
nyozását részletesen szabályozza a javaslat; a 
gyógyszertárat nem a belügyminiszter, hanem 
a törvényhatóaág közigazgatási bizottsága fogja 
adományozni. A megyei (vagy városi) közegész-
ségügyi bizottság a pályázók közül hármat 
kandidál. A három jelölt közül u megyei vagy 
városi közigazgatási bizottság titkos szavazás 
utján választja meg azt akinek a gyógyszertári 
jogot adományozza Érdekes a gyógyszertárak 
egy uj típusának a közjogu gyógyszertáraknak 
megalkotása. Ez adható törvényhatósági jog-
gal felruházott  és rendezett tanácsú városok-
nak és legalább hatezer lakossal biró közsé-
geknek ; 2. nyilvános gyógyító intézeteknek; 
3. betegsegitő pénztáraknak. 

— Tusnádfürdői  élet. Folyó hó 4-én 
alakult meg Tusnádfürdón  az idei vigalmi bi-
zottság városunk és a fdrdón  időző ifjúság 
tagjaiból. Az alakuló gyűlést dr Safranek  János 
fürdőorvos  bivta egybe, akit egyszersmind a 
vigalmi bizottság elnökévé választottak. A m<:g 
alakult bizottság részletes progrntnmot állított 
iíssze a nyári szezonra. Mindenekelőtt kimondta, 
hogy a szokásos táncestélyekel az idén is 
szerdán és szombnton tartják meg azzal a kü-
lönbséggel, hogy ezután nem esti tizenegy 
óráig, mint eddig volt, hanem tizenkét óráig 
fog  tartani. Az Anna-bál napját julius hó 2ö-ben 
állapította meg. A bizottság továbbá egy nagy-
szabású népünnepély rendezését határozta el, 
melynek előkészítésével Balázs Márton kézdi-
vásárhelyi polg. isk. igazgató bízatott meg, ki 
érdekes etlinogrnphiai motívumokkal fogja  az 
ünnepély eredetiségét rendezni. Augusztus hó 
8-án tenniszversennyel egybekötött cabaré-tánc-
mulatság lesz. Elhatározta a bizottság, hogy 
a Sólyomkő aljában pikniket fog  rendezni, mi 
végből a hölgyek közreműködése lévén szük-
séges, annuk előkészítését dr Safranek  János 
vállalta magára. A szokásos tombolajátékok 
julius hó 13-án veszik kezdetüket, a bazár-
ünnepély pedig augusztus 15-én fog  lefolyni. 
A megalakult bizottság állandó permauenciá-
ban lesz, hogy n fürdőző  közönségnek minden 
tekintetben olyan szórakozást nyújtson, a mi-
lyent az agilis rendező fiatalságtól  várunk. 

— Meghivó. Az erdélyi róm. katli. ta-
nítóegyesületek szövetsége évi közgyűlését 
1908. julius hó 14-én Csiksomlyón a tanító-
képző gyakorló iskolájában fogja  megtartani. 
Az évi közgyűlést megelőzi a jelzett helyen 
a népiskolai tantervet részletesen feldolgozó 
bizottság értekezlete, mely 12-én délután 3 
órakor veszi kezdetét, tárgyalásait 13-án foly-
tatja és befejezi  A bizottság tagjai szállást és 
ellátást az internátusban nyernek. — A köz-
gyűlés tárgysorozata: 1. 14-én Veni-Sancte a 
szentferenezrendiek  templomában. 2. Elnöki 
megnyitó. A mult gyűlés jegyzökönyvére vo-
uatkozó fópásztori  leirat előterjesztése. 4. A 
választmány előterjesztése a szövetség ügyei-
ről. 5. Az 1907. évi XXVII. törvényezikk végre-
hajtása. Előadja Ivóródy Péter dr. theol. tanár, 
pápai kamarás. 0. A taoitói nyugdíj-törvény 
revíziója. Előadja Gál Sándor oroszhegyi ta-
nító. A kézimunka-oktatás. Előadja: Boti) Fe-
rencz szárhegyi tnuitó 8. Miképpen lehet 
egészséges és egységes társadalmat fentarta'ji 
a községben ős igy az egész országban V Elő-
adja l'ánczél József  gelenczei tani tó. 9. Indít-
ványok. lEzek a gyűlés előtt 8 nappal az el-
nökséghez bejelentendők.) 10. Az elnök lemon-
dása következtében az elnöki állás betöltése. 

— Az Erdélyreszi Méhészegylet II. 
szaktanfolyama  a nagyméltóságú Földmi-
velésllgyi minisztérium rendelete folytán  folyó 
évi junius hó 14—28-ig tartották meg, mely-
nek vezetésével Nagy János kerületi vándor-
tanár lett megbízva az egyesület elnöksége 
részéről. A tanfolyamon  kiképzést nyertek: 
Osváth Lajos, Szabó Gyula, Varga Dénes, 
Beue Gyula, Blum Sarolta, Bornemisza József, 
Csáky Mihály, Fekete György, Gedeon Andor, 
Gelcli Blanka, dr. Hatfaludi  István, Holczer 
János, Kardos Béla, Nagy Géza,, Nagy Irma, 
Nagy Lenke, Orbán Dénes, Pap Ágoston, Pro-
dáu György, Szakács Ferencz, Todorán Si-
mon rendes, — Fehér Anna, Gekch Lajos, 
Szőke Andor rendkívüli hallgatók. 

A tanfolyam  záróvizsgálata vasáruap ju-
nius 28-án délelőtt 9—12-ig tartották meg az 
egyesület Házsongárd-körut 1. szám alatti te-
lepén a br. Jósika Gábor elnök vezetése alatt 
az egyesület tisztikarából alakult bizottság 
és 40 személyt meghaladó vendég jelenlété-
ben. A vizsgálat fényesen  sikerült, amennyi-
ben annak minden hallgatója oly haladásról 
tett bizonyságot, aminőt egy oly kiváló tudás-
sal és szakértelemmel biro egyéu, mint Nagy 
János, helyes, odaadó és szeretetteljes veze-
tése és oktatása nyithatott nekik. A tanfolyam 
hallgatói a kaptáraknak házilag való elkészí-
tésében is oktatást nyertek. Ezen második 
tanfolyam  is huszonnégygyei emelte azok szá-
mat, akik a méhészet nemes, áldásos éa hasz-
nos művelésének harezosai s hazáak közgaz-
dasági előhaladáaát vannak hivatva előmoz 
ditani. Az idei 3-ik tanfolyam  julius hó 6-án 
veszi kezdetéi és 19-én zárul be. 

— A tosnádfürdői  aporttelep 1908. 
julius hó 1-én kezdte meg működését. A Bport-
telep alkalmat ad a sport minden ágának gya-

korlására és az egyes sport ágaknak mesterek 
vezetése alatti elsajátítására. Az összes spor-
tokra való előjegyzések és beiratkozások, a 
tanfolyamon  való részvételi előjegyzések a 
sporttelep Kurszalonban levó titkári irodájában 
a hivatalos órák alatt (délelőtt fél  9-tól fel  12-ig, 
délután 2-tól 6-ig) eszközlendók. — Úgyszin-
tén ugyanott jelezhetők elő a turista vezetők 
és minden c é l r a szolgáló bérkocsik. A legmesz-
szebhmenőbb felvilágositát  készségesen nyújt 
a sporttelep titkára. 

— Székely fink  ipari kiképzése. Az 
alábbi megkeresést vettük: A székely fiuk 
ipari kiképzésére a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara a változott viszonyoknak 
megfelelő  uj utrautatást dolgozott ki, melyet 
a kereskedelemügyi miniszter ur is jóváhagvott. 
Az uj szabályzat szerint a székely fiuk  elhe-
lyezését többé nem a kamaráuál kell kérni, 
hnnem az ujonan szervezett inaselhelyezési 
bizottságnál, ahol az érdekeltek jelentkezni, 
illetőleg feliratkozni  tartoznak legkésőbb folyó 
évi julius hó 15-ig bezárólag. A jelentkezés 
módja i: következő: A szülők vagy gyámok 
az elhelyezendő gyermekeket szóval vagy 
Írásban a választott mesterség bemondásával 
fenti  határidőig bejelentik a bizottság Jegyző-
jéuél Zalán István főispáni  titkárnál, az inas-
kereső mesterek szintén már emiitett határ-
időig jelentkezhetnek. — Feltételek: iparos és 
kereskedői pályára inasokul jelentkezhetnek 
12 évet betöltött és 17 évet meg nem hala-
dott tiuk, kik legalább 4 elemi osztályt jó 
sikerrel végezték, himlő ellen be vannak oltva 
s a választott pályára elég erósek. lnasfelvé-
tere jelentkezhetnek azok az iparignzolvány-
nyal biró iparosok és kereskedők, kik műhelyt 
vagy üzletet tartanak fenn  s az inasoknak n 
megfelelő  gyakorlati kiképzést nyujhatják. 

— Tusnádfürdői  fürdővendégek  név-
sora. Napról-napra rohamosan emelkedik Tus-
nádfürdón  a fürdővendégek  száma. A bekül-
dött névsor szerint, bár ínég csak a szezon 
elején vagyunk, a fürdővendégek  Bzáma meg-
haladta a négyszázat. A részletes névsort foly-
tatólagosan junius 22-től 30 ig a következők-
ben közöljük : Bogdán Emil, Sepsi-Kőrőspatak. 
Tutsi'k Gika, Predeáltelep. Itafael  Manó, Böl-
lény. Bartha Anna. Miklósvár. Richárd Periá 
nőné. London. , Müller Ferencz és .családja, 
Uj-Pécs. Gille Éva, Jánosföld.  Kiscutia Mózes, 
Arad. özv. dr. Téglássy Gáborné, Arad. Brun-
ner Gézáue, Arad. Bruuner Margit, Arad. özv. 
Scbneid̂ r Ferenczué, Arad. Apor Veronika, 
Zalán. Apor Teréz, Zalán. Alfréd  Schmidt. 
Brassó, dr. Mihályi Rezsó, Szászváros. Peisián 
Ádám, Budapest. George Pelrisen, Románia. 
Weinfeld  Erna, Arod. Stibi József,  Sepsiszent-
györgy. Filip Berkovici, Constantia. Állami pol-
gári iskola tantestülete 39 növendékkel, Nagy-
Szentmiklós. Liptai Kálmán, Lippa. üelfíun 
Samu, Budapest. Friedmann Adolf,  Zsolna, 
l'alta Béla, Szeged. Lengyél Henrikné, Buda-
pest. Vajna Miklós és neje, Sepsiszentgyörgy. 
Hirschler József,  Szászmáté. Nuszbáclier Her-
mán, Mezózách. Kovácsit János, Orosháza. 
Balázs Mártonné, Kézdivásárhely. özv. Tauber 
Mártonné, Csíkszereda. Emánuel Weisner, Bu-
karest. Kovács Albert, Tusnád, özv. Temes-
vári Emma és fia,  Bécs. Diamant Lnjos, Buda-
pest. Löwy Ignácz, Dehreczen. Szabó István 
és neje, Budapest. Farkas István. Budapest. 
Alcsernátoni dr. Molnár Gáborné, Marosvásár-
hely. Dr. Gidófalvi  Csicszér Albert, Marosvá-
sárhely. Velinann Hugó, Brassó. Özv. Hary 
Gyuláué, Sepsi-Szentgyörgy. Kajcs Andor. Bu-
dapest. Dr. Laurovics Jánosné. Nagylak. Pre-
kupas Mariska, Nagylak. Állami polgári leány-
iskola tantestülete 20 növendékkel, l'jvidék. 
Faragó Béla és neje, BudnpeBt. Bájer Istvánné, 
Orosháza. Ifj.  Bájer István. Orosháza. Adler 
Adolf  Brassó. Adler Teréz. Brassó. Szécsi 
Elek és neje, Budapest. Erdélyi Viktorné, 
Marosvásárhely. Popovics Kornélné, Facset. 
Demosthene V. és neje, Braila. Györffy  Titusz, 
Budapest. Herzberg Károly, Budapest. Löwwy 
Jakab, Budapest. Pick Lajos utazó, BudnpeBt 
Mazzantini Lajos és leánya, Budapest. Com-
sia Miklós, Lugoj. V. H. Ainghe és családja, 
Buzeu. Pénzt Béláné, Budapest. Özv. Unger 
Domokoané, Budapest. Homolay Lajos, Székely-
Udvarhely. Z. Székely Mariska, Székely-Udvar-
helv. K. és Sz. Gálffy  Erzsike, Székely-Udvar-
hely. Sterzinger Mariska, Kolozsvár. _ Bogdán 
Audor dr. és neje, Sepsiszentgyörgy. Özv. Szí-
korszky Jánosné, Nagyenyed. Rapaics Annuska, 
Nagyenyed. Gajzágó Anna, DeéB. Erdősy Ká-
roly Budapest Ida Serapbln, Nagyszeben. RÍK-
nnr Vilma, Budapest. Riszner Elek, Budapest. 
Alexandru Harucha Demetriades, Braila. Eleua 
Demetriades; Braila. Perl Arieilman, Adjud. 
Váudory Ferencz, Segesvár. Bokor Alajos és 
neje, Arad. Dr. Kardos Albert és családja, 
Dehreczen. Daczó Gyula, Brassó. Özv. Endes 
Józsefné,  Csikszentsimon. Aronsohn Henrik és 
családja, Brassó. Löbl Klára, Brassó, dr. Ko-
vács István, Brassó. Bocskorné Adorján Er-
zsébet, Sepsi-Szentgyörgy. Sándor Berta és fia, 
Nagyenyed. J. Jonescu, Bukarest. Glanz Ká-
rolyné, Fogaras. Jóna Lajos, Mezőkoók. Köpe 
Viktor és családja, BudapeBt Kindler Ferencz, 
Budapest. Mátyás Józsefné,  Brassó, Mihály 
Sándor és neje, Hódmezővásárhely. Faragó 
Sándor, Hódmezővásárhely. 

— Hirdetmény. A közigazgatási bizott-
ságnak 1908. junius 15-én kelt 1741. kib. sz, ha-
tározata értelmében a szentkirály—kézdivásár-
belyi törvényhatósági közút 21—22 kilométer 



Julius 8. c s í k i l a p o k 28. scAm. 
szakaszán építendő kettŐB útőrház építését 
10823 korona 41 fillérben  engedélyezte. A fent 
említett mnnka kivitelének biztosítása czéljá 
ból az 1906 évi julius hó 20-ik napjának il. e. 
;10 órájára az államépitészeti hivatal helyisé-
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálat végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a ki-
tűzött nap délelőtt 10 órájáig a nevezett hi-
vatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem 
fognak  vétetni. Táviratilag érkezett ajánlatok 
figyelembe  nem fognak  vétetni. Az ajánlatok 
hoz nz általános feltételükben  előirt, az enge-
délyezett költségösszeg öt százalékának meg-
felelő  bánatpénz csatolandó. A szóban forgó 
munkálatra vonatkozó műszaki művelet és 
részletes feltételek  a nevezett m. kir. állam-
épitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órák-
ban napokint megtekinthetők. 

Melegfürdő  ZsögödfürdŐD.  A nyári 
idény alatt mindennap délelőtt és délután me-
legfürdó  kapható. 

KÜZGAZDASAG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltóüilet Héss-
vénytúraaság, Budapest, heti jelentése a töaade-

forgalomról  és a pénspiaoróL 
Budapest, 1908. julius 2. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten inga-
dozó volt, amennyiben az első napokban a 
kedvezőbb termékkiállítások következtében in-
kább a szilárdság felé  hajlott, míg utóbb a 
beállott üzlettelenség folytán  az árfolyamoknak 
lemorzsolódása állott be. Az érdeklődés elő-
terében állottak az osztrák-magyar államvasút 
részvények, melyek hosszú idő után ismét el-
érték a 700 koronás árfolyamot  és tőzsdekö-
rökben azon vélemény uralkodik, hogy az ál-
lamosítási tárgyalások rövid időn belül ked-
vező eredtnénynyel befejezést  foguak  nyerni. 

Helyi értékekben csaknem teljesen pang 
az üzlet és némi forgalom  csak a legutóbb 
kibocsátásra került beocsini-czementgyár Unió 
részvényekben fejlődött  ki, mely papir iránt 
beavatot körökben a legjobb vélemény ural-
kodik. Jó vélemény uralkodik a vas- és szén-
értékek iránt, miután nálunk belföldön  az 
ipari conjunctura elég kedvezőnek mondható, 
fóleg  azon nagymérvű állami megrendelések 
következtében, melyek a vasúti beruházási köl-
csön keresztülviteleképpen a hazai vállalatok-
nál eszközöltettek. 

A befektetési  értékek pinczán Hjes űz-
letteleuség uralkodik, ami annál is inkább 
meglepő, miután a pénzpincz helyzete állan-
dóanjavul és Londonból érkezett hírek szerint 
alapos kiállítás van arra nézve, hogy az an-
gol bankkamatláb julius havában 2°/D-ra le-
szállittassék. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a következők voltak: Jun. 25. Jul. 2. 
4•/, magyar koroDüjáradék — 93.05 93.— 
Magyar hitel részvény — — — 738.25 737.50 
Salgótarjáni kószénbánya részv. 560.50 565.— 
Ititnamiirányi vusmU részvény — — 545.25 550.— 
< Isztrák-mugyar államv. részv. — — 694 35 693.24 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 
' illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 
= virágszappanok. ~ - - — 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hajszesa korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaol és Stomatln fogépolé  sze-
rek a lsg|oMak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állaadó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki megrendelések legpoitosiMui síítöííüítiet 

Sz. 688-908. 1 - 2 
m j . 

MOTORVEVŰK FIGYELMÉBE! 
H E R K U L E S-MOTORV ÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy cséplési, mint malomüzemre kitű-
nően alkalmas, legegyszerűbb benziulokomobil-
jait, inelyek V. ker., Váczi-ut 30. szám alatti 
gyárban bármikor üzembeu megtekinthetők. 

Teljes Jótállás 
kifogástalan 
:::flzemért::: 

Üzemzavarok kizárva I Bámulatosan ejyiterfl 
szerkezet! Readklvűl csekély benzlifogyaszlás. 

13—14-éves Hu Is kezelheti l 
Árjegyiók Ingyen! Olcsó árak résiletflietésrel 
Kétszáz darab elismerfi  levél a Magyarorszá-

gon üzemben levő motorokról! 

Hirdetmény. 
Csikvármegye mugáiijavainak keze-

lésére vonatkozó alapszabály G. és 14 
§-ai alapján felhivom  iniuduzokat, kik 
a „Lóbeszerzési", „Ruházati", továbbá 
az „Ipar" alapból a folyó  évben kiosz-
tandó alább felsorolt  ösztöndíjakat és 
segélypénzeket elnyerni óhajtják, liogy 
eziráuli kérvényeiket hozzám folyó  évi 
julius hó 31 ig adják be, mert a később 
érkező folyamodványok  nem fognak 
figyelembe  véletni s hivatalból vissza 
fognak  utasíttatni. 

Kiosztás alá kerül: 
A) A lóbeszerzési  alapból: 

1. Az egyetemi tanulók részére rend-
szeresített egy C00 koronás ösztöndíj és 
1500 korona aegélypénz gimnáziumot, 
reál- és ipariskolát, tanitóképezdét vala-
mint erdészetet, bányászatot, gazdásza 
tot, műegyetemet, müipart, jogot, orvos 
tant és bölcsészettant hallgató Csikrne-
nyei székely huszárcsaládok fiuágon  való 
fiuleszármazottai  között. 

13) A Ruházati  alapból: 
1. a 600 koronás bányászutí ösz-

töndíj ; 
2. két egyenkint 300 koronás erdő-

őri szakiskolai ösztöndíj; 
3. a ti00 koronás magyar-óvári gaz-

dászati ösztöndíj; 
4. a (>00 koronás erdészeti ösz-

töndíj ; 
5. a 000 koronás műegyetemi ösz-

töndíj ; 
6. a 600 koronás művészeti ösz-

töndíj ; 
7. egy 300 koronás reáliskolui ösz-

töndíj ; 
8. a gyergyó-szentraiklósi polgári 

fiúiskolánál  megüresedett 5 egyenként 
100 koronás ösztöndíj; 

9 a gyergyó-alfalvi  állami gazda-
sági felsőnépiskolánál  megüresedett II, 
egyenkint 100 koronás ösztöndíj; 

Ezeken felül  200 — 400 koronáig 
terjedő összegekben ki fog  osztatni a 
Ruházati alapból 8000 korona segély-
pénz az erdészeti, bányászati, gnzdászati, 
műegyetemi, niüipari, művészeti, jogi, 
orvosi és bölcsészetkarí felsőbb  tanin-
tézeteket hallgató tanulók küzött. 

C) Az Ipar  alapból: 
100—200 koronáig terjedő össze-

gekben 3000 korona segélypénz tt felső-
ipari iskolák és ipari szakiskolák :irra 
érdemes pályázó Csikvárniegyeí szár-
mazású s ide illetékes székely tanulói 
kőzött. 

Akik a „Lóbeszerzési" alapból kér-
nek segélyt, tartoznak a huszár csalá-
dok valamelyikéből való leszármazásukat 
igazolni és a mellett iskolai és vagyoni 
bizonyitváuyt is bemutatni, azok pedig 
kik a „Ruházuti ulBp" terhére rendsze-
resített. ösztöndíjakért folyumodnuk  vagy 
pedig ezen, vagy az „Ipar alup"-ból 
kérnek segélyt, kéréseikhez iskolai és 
vagyoni bizonyítványt turtozuak csatolni 
és a mellett igazo'ni kötelesek; hogy 
Csíkvármegyében született Székely szár-
mazású és e megyében illetékességgel 
biró apák gyermekei. 

Megjegyezleiik, hogy folyamodók 
hatóságilag hitelesített iskolai bizonyít-
ványuk másolatát tartoznak kérvéuyük 
liöz csatolni, minthogy azok nem fognak 
visszaadafni. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hir-
detményben felsorolt  ösztöndíjak ado 
mányozása és a segélypéuzek felosztása 
fölött  folyó  év augusztus hó első telé-
ben hozaudó igazgatótanácsi határozat 
senkinek sem fog  külön kézbesittetni, 
hanem az a .Csíki Lapok" éaa.Gyergyó 
citnű lapokban fog  közzététetni s az 
ellen a határozatnak nevezett lapokban 
való megjelenésétől számított 8 nap alatt 
lehet felebbezni. 
Csikvármegye magánjavai igazgatótaná-

csának elnöke. 
Csíkszereda, 1908. évi julius lió 1-én. 

Fejér Sándor, 
alispáll, 

Igazgatótanács elnöke. 

Szám 6098 -908. tlkvi. 
Hirdetmény. 

Csikszentgyörgy községre nézve, az 1802. 
XXIX. t-cz. értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának, a telek-jegyzőkönyvbe való be-
jegyzésére és a tolekjegyzókönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén,  ez az-
zal a felszólítással  tetetik kőzz»: 

1. Hogy mindazok, kik az 1880. XXIX. 
t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján, ideértve e §ok-
nak az 1889. XXXVIII, t. ez. 5. és G. ij-niban 
és az 1891. XVI. t-cz. 15. §-a a> pontjában 
foglalt  kiegészítésért is, valamint az 1889. 
XXXVIII, t.-cz. 7 Sa és az 1891. XVI t,-ez. 
15. §-a bi pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek, vagy az 1880. XXIX. t.-cz. 22. §-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimutat-
hatják, e végből törlési keresetüket hat hónap 
alatt, vagyis ais 1908. évi deczember bo 
31-ik napjaig bezárólag a telekkönyvi ható 
sághoz nyújtsák be, mert az ezeu meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után in-
dított törlési kereset aunak a harmadik sze-
mélynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindaz'-'-, akik az 1880. XXIX. 
t. ez. 10. és 18. jj-i: ,.ak esetében, ideértve az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t. cz. 5. és 0. 
§-niban foglalt  kiegészítéseit is. a tényleges 
birtokos tula.dunjô ának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kivánuak. Írásbeli ellent-
mondásaikat hat hónap alatt vagyis az 1908. 
evi deczember hó 31-ik napjaig bezáró-
lag telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
ezen tneg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte után ellentmondásuk többe figyelembe 
vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok, akik az 1.2. pontban 
körülírt eseteken kiviil az eljárás és az ennek 
folyamán  történt bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban sértve 
vélték, ideértve azokat is, akik a tulajdonjog 
arányának az 188'J. XXXVIII, t.-cz. 10. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találjak, 
e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó kér-
vényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap 
alatt* vagyis az 1908. évi deczember ho 
31-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta után az említett bejegyzéseket csak 
i törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze 
mélyek jogainak sérelme nélkül támadhatják 
meg. Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmint 
egjszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

('sikszentmárton, 1908. junius 20-án. 
A kir. járásbíróság tlkvi hatósága. 

Gözsy Péter, 
2—3 kir. jái'úsbiró. 

A csikszentiiiiklósi róni, kalli. egyháztól. 
401 — 1908. szám. 2 ~ 3 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentiniklósi és szépvizi egy-

házuk közös temetője, kerítése és u 
csikszentmiklósi templom körüli javítá-
sokra ezennel árlejtést hirdetek. 

Kikiáltási ár: 4376 kor. 44 flll., 
azaz négyezer háromszázhetvenöt 
korona 44 fillér,  melynek 10 száza-
léka az árlejtés megkezdése előtt bánat-
pénz fejében  leteendő. 

Az árlejtés folyó  évi julius hó 
31 én délelőtt 9 órakor fog  a csík 
szentmiklósi plébánián megtartatni, hol 
a költségvetés és árlejtési feltételek  is 
a hivatalos órákban betekinthető!*. 

Róui. Kath. egyháztanács Elnöksége. 
Csikszenlmiklós, 1908. julius 1. 

Deák Elek, Kóródy Mihály, 
gontluok. cluök 

1642—1908. szám. 2-3 
Árverési hirdetés. 

Csikvármegye törvényhatósága ál-
tal folyó  évi május hó 26-án 4016—1908. 
ai. szám alatt hozott határozata értel-
mében Csatószeg község tulajdonát ké-
pező s Kiság-patakou levó lisztelő és 
fürészmalom  nyilvános árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 4000 korona. 
Árverezők kötelesek a kikiáltási 

ár 10 százalékát bánatpénz gyanánt a 
községi biró kezéhez akár készpénzben, 
akár értékpapírban letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok is elfogad-
tatnak. 

Az árverés az árverezőre nézve 
az árverés megtartásakor kötelező azon-
nal, a községre nézve pedig csak az 
árverési jegyzőkönyv törvényhatósági 
jóváhagyása után. 

Árverés napja: 1908. évi julius hó 
23 délelőtt 8 óra. 

Csatószeg, 1908. junius 22. 
Reck Ferencz s. k„ If  j. Darvas Albert 8. k., 

kürjrgyzil küzségi biró. 

512 — 1908. szám. 1 - 3 
ki. 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgó" nevű 

erdejében törzsenkinii bemérés uiján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha-
szonfa  tömeg értékesítése céljából folyó 
évi augusztus hó 6-án délelőtt 10 óra-
kor Vacsárcsi községházánál nyilvános 
szó- és zárt írásbeli versenytárgyalás 
fô  tartatni. 

Kikiáltási ár H6500 korona, azaz 
nyolcvunhatezcrötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona. 
\ tiitömeg kikiáltási áron alul el-

adatni uem fog. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül télen-nyáron kitermel-
hető. Jókarban levő mezei ut vezet az 
erdőtől a csikszentmihályi állomásig, 
melytől mintegy 10 kilométer távolságra 
fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek 
és a becslési kimutatás megtekinthetők 
a csikrákosi körjegyzői irodában. 

.4z elöljáróság: 
Vacsárcsi, 1908. julius 4. 

Mánya Antal s. k„ Biró Kálmán s. k., 
körjcíryzű. k, biró. 

Meghívás 
A CSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ 
BIRTOKOSAI SZÖVETKEZETÉNEK 

Tusnídfflrdón,  1908. évi julius hó 
26-án d. e. 11 órakor megtartandó 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TÁRGYAI: 

1. Az 1907. évi mérleg, nyereség-
és veszteség számlu előterjesztése. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése 
és az igazgatóságnak és a felügyelő 
bizottságnak a felmentés  megadása.' 

3. Esetleges indítványok. 
TusnádfUrdó,  1908. julius hó 4 éu. 

Kállay Ubul s. k., 
élnék. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírott, mint a csíkszeredai kir. 

törvényszék által kirendelt zárgondnok 
ezennel közhírré teszem, bogy az úgy-
nevezett csikszentmártoni tizesi erdők-
ben ledöntött, a kir. törvényszék által 
lefoglalt  és azonnali szállításra alkalmas, 
felvétel  szerint 557 drb. 222 8 ma lucz-
fenyö,  57 drb. komlókaró, 546 drb. 115 7 
ui9 tölgy haszonfa  és 9 kubik öl haso-
gatott bükk tűzifa  3035 35 korona, azaz 
háromezer hurminczöt korona 35 fillér 
kikiáltási ár mellett folyó  évi julius hó 23-án 
és kővetkező napokon a helyszínén dél-
előtt 9 órakor tartandó nyílt szóbeli ár-
verésen a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni 

Amennyibén az összes fatömegre 
egy vevő nem jelentkeznék, ugy azok 
minthogy az eladandó fatömeg  több 
helyen van, kisebb részletekben külön 
is fognak  értékesíttetni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt a becsérték 10'/,-át tartoznak mint 
bánatpénzt az árverezést vezető zár-
gondnoknál letenni. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek,  valamint a 

becslésre vonatkozó közelebbi adatok, 
honnan az esetleg kisebb részletekben 
értékesítendő faanyag  mennyisége éa 
értéke is kivehető, alulírott zárgondnok-
nál megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1908. julius 7. 
Darvas Lajos, 

1—2 lirgondaek. 
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Van szereucsétn a nagyérdemű közönség becses tudomására liozui, 
liogy Brassóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a truuiway elágazásánál) bel- és külföldi 
::::márványból faragtatok  és csiszoltatok :::: 

BÚTOR-JW ARVAflYIíf lPOKAT 
É S S Í R E M L É K E K E T 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sieuit, Labrador és Andosyt kemény 
közetü síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — Ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal lioz-
zámfordulni,  mert ez által nagy meg-

takarítás érhető el. — Szíves pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
N A G Y J Ó Z S E F :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

A Csíkszeredai Takarékpénztár 
közhírré teszi, hogy a kamat-
lábat I százalékkal julius hó 
l-étttl leszállította. = = 

•at 

I 

Kapu-utca 40. alatt nyílik meg. 

Van szerencséin a t. közöuség b. 
tudomására hozni, hogv Brassóban, 
Lensor 26. asám alatt ideiglenesen 

SZÍKSMÜNELYT 
nyitottam» liol ki/.árótug saját késait-
roényü mitidi-nticinü nöl gallérok 
(boák) karmantyúk (tnulTok), eaórme, 
krimmer és ssövet sapkák u legujubb 
divat után u legolcsóbb áruk mellett 
kaphatók. 

l"gy ti Ki város Imn, mini a ki'tl-
fülJön  szerzőit luţmsztulHtuini e téren 
nl>buu h kellemes helyzetbe jiillalnuk, 
hogy a legmesszebb menü ízléseknek 
u legpontosubhnu és legnagyobb meg-
elégedésre megrendelés uláu eleget 
tudok lenni. 

A fent  említetteken kiviil készítek 
n legújabb divut után miiiilennomii 
ssőrme, női és gyermek-kabátoket, 
figarók  es paletókat, egyszóval e 
szakmához tartozó összes c/.ikkek-.ít 
Icggyorsubbun pontos kiszolgálás és 
legolcsóbb árak melleit. 

llgys/.iutén elvállalok bebdlelé-
seket, prémeséseket, javításokat és 
átalakításokat. 

Nálam vásárolt szórmcáruk díj-
mentesen tisatittatnak. 

Kecses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
44- 62 pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban leasnek esskösölve. 

974-908. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy Csikszentkirály község 
és közbirtokosság tulajdonát képező 
mintegy 10,000 kat. hold tnező- és erdő-
területnek vadászterülete 6 egymás-
után következő évre 1908. évi augusz-
tus hó 27 én délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni a leg-
többet ígérőnek. 

Az árverési feltételek  a község-
házánál a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Az elöljáróság: 
Csikszentkirály, 1908. junius 15. 

Cseh Károly. Simon Ádám, 
jegyző. 2—2 biró. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Szolnok város határában 

fekvő  körülbelől 1100 hold, a 
mely 3 nagy parcellából áll 
és a melyben 400 hold kitflnő 
rét foglaltatik,  1909. október 
1-től kezdödőleg szabad kéz-
ből haszonbérbe adatik. 3-3 

Az egyes részek kfilön  is 
adhatók haszonbérbe. Ajánla-
tok a Báró Steiger-féle  ura-
dalmi számtartósághoz Szép* 
tenczujfalura,  u. p. Nyitra-Lu-
dány küldhetők. ::: ::: ::: ::: ::: 

• • •• 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A l t l á B I V A & T E I J K R & M e « . á s » Î kes . 10 ü l . 
á J í S A EIYAJ^EEIKEfelK  S2APEAM 4s« I kes . - ü l . 
ALBA Bi v a l x ÎEJKIÎIM  marnom E 4E« I  M  Ü L 

hatása gyors és állandó. Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- és kézbór finomí-
tására, a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlau 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat utáu is, rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kcvésbhé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Allia bivalytejkrém készítmények uem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  jóhalásu, a hölgypor pet'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPS ISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P e l c e t e V i l m o s l l l a t s z e r - i a k t á r á b a n . 

41- :>2 

I 

gőz-, HŐLÉŐ ÉS gyÓgYFÜRPÓ A SZOBÁBAN! 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentet te ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfürdők 

:: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
F Ö R S T N E R A L A P Á R 

a „Sanltás" szobagőztfirdő-
készűlék egyedüli gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

A „Sanitás" szobafilrdő  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- és hőlég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

10-
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PORTLAND-CEMENT-GYAR BRASSÓBAN 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

Nyomatott Bivobod» J ó i m í kOnjTayomdij ibw, C a í k m n d i b t a , 1808 




