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N y í l t t é r i c / l l c k o k 
soronként 2 0 krér t közöltetnek, 

figyes  lap ára 10 kr. 

Előfizetési  ár: 
Egész évre 4 frt.  (Külföldre)  G frt.  Fél-

évre 2 frt.  Negyedévre 1 frt. 
Hirdetési dijak a 1 egolesóbban számittatnak. 

S z c r k c s / i ó ' s ó n ós» Ui ru ló l i ivnui l : 
Györgyjakab Márton könyvkereskedése. hová 
ii lap szellemi részét illető ínimien közlemény, 
vulaiCtinl hirdetések s előfizetési  dijnk is küldendők. 

Előfizetési  felhívás. 
A „Csíki Lapok" 1899-ik év 2-ik év-

negyedére előfizetést  nyit az eddigi elő-
fizetési  árak mellett: 

Egész évre . 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Külföldre:  12 korona (G frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettol fel-

kérem azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátralékban vannak, hogy a hátralékos 
összegeket kiadóhivatalunkhoz (Gyürgy-
jrtknb Márton könyvkereskedése) beküldeni 
szíveskedjenek 

A . „ C e l l z l X j a p o l c " 
hiadúja. 

Közigazgatási rendszer. 
S z é l i K á l m á n miniszterelnök 

programul beszédében s azután is vala-
hányszor alkalma volt, nyíltan kijelen-
tette, hogy első rangú kötelességének 
tartja, egy becsületes közigazgatási rend-
szer behozatalára türekedui. 

Ez a kijelentés egymagában egy 
kissé furcsán  hangzik, mert a látszata 
olyan, mintha a tartlintlan vármegyei 
rendszert ostorozná, mintha az a vár-
megyei rendszer, mely I-sö István ki-
rály óta alapja volt Magyarország fenn-
állásának. ma már az államalkotó té-
nyezők keretébe beilleszthető nem 
volna; annak a sok rosznak, mi leg-
utóbb lstiT. óta az alkotmányos életben 
a szenvedélyeket felkorbácsolta  és po-
litikai nézeteltérések czége alatt a tár-
sadalmat megmételyezte, mind csak a 
vármegyei élet volna az okozója. 

i „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ünnepi beszéd. 
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- Tartotta: Kopács Gergely. 

(Folytatás és vépc.) 

A mi ünnepünk tehát nem csak a hála, 
a kegyelet, hanem a diadal ünnepe is egyszers-
mind. Hiszen a negyvennyolczasók csatájába 
.nép jog" csatája volt, mondja a kültú. „Ok 
a hazáért hullottak el, a haza szabadságáért, 
a haza jogaiért és százados igazságaiért. Har-
ezuk nem forradalmak  véres háborúja volt. 
mely koronákat Böpör, trónokot zuz össze, 
milliók szivébe mártja véres gyilkait, ártatlano-
kat hurezol a vérpadra, tUzet gyújt és lángok-
kal dobálodzik. Őket nem a téveteg álom, a 
fellázadt  vér dühös keringése, nem a lázason 
vibráló idegek, nem a vért szomjúhozó esz-
mék vittek a harezba, de a jog, az igazság és 
a kötelesség." Ok nem tartoznak azon dühös 
forradalmárok  közé, kik szelet vetnek, hogy 
vihart arassanak. Czéljaik nemcsak mára szól-
nak, intézményeik nem olyanok, melyeket a 
ma megteremt és a holnap már elfúj,  hanem 
állandóak, mint maga a megtestesült termé-
szetes igazság. Az dk mesterttk nem Danton, 
Robespierre, avagy Marat és Mirabean, hanem 
maga az igazság a nemzeti szentség és köte-
lesség. Az ók utjok nem lefelé  a perverszitásba 

Pedig S z é l i Kálmán miniszter-
elnök lelke sokkal szívósabban össze-
nőtt a vármegyei rendszerrel, semhogy 
ilyenre gondolhatott volna. Nem, a de-
mokrata Széli Kálmán, nem, az egyszerű 
magyar nemes Széli Kálmán nem gon-
dolkozhatott igy, hanem még azok a 
merev arisztokraták, kik őt az elnöki 
székben megelőzték; azok is irtóztak e 
gondolattól, mert tudták, hogy ez Ma-
gyarországnak az az ütőere, melynek 
felmetszése  a menthetlen elvérzést vonná 
maga után. 

Hanem Széli Kálmán miniszterelnök 
értette azt a közigazgatási rendszert, 
melynek csomópontja a ressort minisz-
terek kezében : értette azt a közigaz-
gatási rendszert, mely a Felség sze-
mélye körüli minisztérium kivételével 
kisebb-nagyobb mértékben a vármegyére 
támaszkodik s most ez a vármegye 
gyakran hiányos, sőt hibás intézkedések 
végrehajtására erőszakoltutik, vissza-
hatását és a közvélemény sújtó Ítéletét 
önállóan köteles tUrni. 

így értette Széli Kálmán miniszter-
elnök a közigazgatási rendszert s habár 
nem akarunk divatot űzni a Tisza István 
és Xyegre László-féle  fejtegetésekből, 
mégis felhozunk  egy példát azért, hogy 
a mi szerény körünkben megnyugtassuk 
tisztelt olvasóinkat kebli közigazgatá-
sunk törekvéseinek helyességéről s fel-
hozzuk azért is, hogy hátha mégis ily 
utón tudomást vesz arról, az annyi meg-
nyugtatót igérő Széli Kálmán miniszter-
elnök. 

A kérdés u megyei kölcsönös biz-

mint a forradalmaknál  szokás, hanem felfelé 
a magasba, a halhatatlanság felé  vezet. Azért 
1848. soha .em volt forradalom,  hanem csak 
szabadságharca. Szabadság liareza az igaznak 
az igazságtalanság ellen, a haladásnak egy 
elvénhedt rendszer ellen, a jognak » jogtalan-
ság ellen uz életnek  » halál  ellen. Avagy mi-
kor márcziusban rügyet vet a fa,  fakad  u 
korai virág, omlik a természet és olvad a hó. 
a verőfényes  oldalon, forradalom  ez? Mikor 
fejlik  a sziv, nyit a virág és a hullámzó ta-
vaszi levegő magába veszi a kora reggel har-
matos illatát, másnapra és későbbre, forrada-
lom ez V Vagy mikor egy eltévedt téli vihar 
keresztül nyargal havasainkon és hideg testébe 
heleborozdol a Hargita szirtes sziklája és igy 
fájdalmában  borzasztó jajokat hány le hozzánk 
a sötét éjszakában, forradalom  tóle ez? Mikor 
a madár röpülni szeret és a bérezi sas hatal-
mas szárnyaival keresztül szeli az elótte uszó 
levegő tengert, nem szállva le a piszokba, mely 
nem neki való, forradalom  ez! 

Ha oltárt emelUnk az igazságnak és el-
fordulunk  az igazságtalanságtól, ha az igazság 
és igazságosság utján maradunk é9 kikelünk 
egy maradi „ vénhedt  rendszer"  ellen, a mint 
Kossuth mondá, ha szeretjük u multat és rajta 
reméljük a jövendőt forradalom  lenne ez ? 

Azonban hagyjuk a régi sebeket, nem 
talál az ünnepély méltóságához, hogy ma szem-
rehányásokat tegyllnk. .Az idő az apró bajok 
és kellemetlenségek ezereit — mondá legkö-
zelebb egy kiváló politikus — a feledés  ho-

tositás eszméjének belügyminiszteri el-
ejtése. 

Jól tudjuk, hogy ezeket s az ezek-
hez hasonló tereket elfoglalva  tartják 
azok a hatalmas társaságok, melyeknek 
nyerészkedési monopoliumát mélyebb 
fekvésű  gyökerek teszik szilárddá, sem-
hogy egy vidéki mozgalom ma még meg-
ingathatná; de miután a biztosítási Ugy 
legkisebb összefüggésben  sincs egyenes 
ágon, az államfentartó  politikai elemek-
kel: a szabad verseny utja az ily irányú 
legszerényebb törekvéstől sem zárható 
el s ha igen és alkotmányos államban 
kormányhatóságilag akadályoztatik, az 
abszolút törekvésnek oly kirivó példája, 
melyet csirájában megfojtani  s mint sé-
relmi okot megszüntetni, egy sokat igérő 
miniszterelnöknek első kötelessége. 

Erről a kérdésről sok mindent el 
lehetne mondani, a társulati alapsza-
bályok lelkiismeretlenségét, kijátszó ten-
dencziáját, a kárpótlás körüli vissza-
élések sértő zaklatását stb. stb. köte-
tekbe lehetne foglalni;  most azonban 
elégségesnek tartjuk a kérdést egysze-
rűen felhozni  azért, hogy megfontolás 
tárgyává tétessék, vájjon nem volna-e 
ezélszerü törvényhatósági megújítása ? 
És ez annyival inkább indokolt most, 
midőn napirenden van az építési sza-
bályrendelet "21 (lik § nak végrehajtása, 
mert épen ezzel mutatható ki a kölcsö-
nös biztosítás feltétlen  szüksége s az az 
előny, mi a fennálló  társasági biztosítá-
sokkal szemben egy megyei kölcsönös 
biztosításból feltétlenül  várható. 

A miniszterelnök, a kereskedelmi 

mályával vonta be, hogy :t mi nagy és ma-
gasztos volt bennük, annál fényesebben  ra-
gyogjon." Mi nagyon jól tudtuk, hogy ügyünk 
ide fog  fejlődni,  inert velünk volt az Isten és 
hol az Isten van, ott az igazságnak előbb-
utóbb győznie kell, győznie fényesen.  A vilá-
gosságot a sötétség nem eheti meg! Világos 
váránál a nemzeti nagy Golgotlián vérbe ál-
dozott ugyan le a magyar szabadság napja, de 
azt tartja a néphit, Ilii este veresbe nyugszik 
a nap, annál ragyogóbban kél Tel reggel, annál 
tisztább idó lesz másnap. Úgyis lett. A ter-
mészeti tüneményt hatalmason magyarázta meg 
az ország további jövője, inert a fejedelmi 
bölcseség kibékített  a sorssal és most a bé-
kés politika verőfényes  utján haladtunk előre 
és előbbre, a meddig az isteni Gondviselés 
rendelte számunkra. 

Most jöhetnek onnan tul a szenvedések, 
támadhatnak az ország szivéből a külömböző 
nemzetiségi agitácziók és aspirácziók, nem fé-
lünk tőlük, sőt örülünk nekik, mert márczius 
15-ike, az igazság eszméje mindent felfal.  A 
nemzet fennmaradásának  élő garancziája e nap, 
melyet az isteni Gondviselés a mult szenve-
dései fejében  némi jutalmul előlegezett a nem-
zetnek a jövőre. Ide, ebbe kell belefúródnia  a 
magyar nemzeti állameszmének, ezen kell mun-
kálkodni a jelenben, erre építeni a jövőre, mert 
hiszen ez a nap nemzetünk történetében olyan 
mint az évszázados tölgyfa,  a minél jobban 
rázza a vihar a koronáját, annál mélyebbre 
veri gyökereit az időbe, mert márczius 15-ike 
mindent megbűvöl, márczius 15-ike mindent 

miniszter és még a földmivelési  minisz-
ter is annyiszor és annyi meleg aján-
lattal hangoztatták a társadalmi tevé-
kenység eszméjét, hogy lehetetlennek 
tartjuk e kérdésben teendő felterjesztés 
ismételt eldobását; s ha igen, akkor 
bizony kis körűnkben is reá kell jön-
nünk, hogy „nem boldog a magyar", de 
nem azért nem boldog, hogy ne tudna 
boldogulni, hanem azért, hogy boldog-
sággal túlságosan körülvétetett, — a ba 
igen, akkor ne legyünk mégis elég 
naivok hinni, hogy közigazgatási rab-
lánczaink egyhamar széttöressenek s 
ismerjük fel,  hogy a Tisza-, Nyegre-féle 
kirohanások csak a fuziónális  öröm ke-
serű katzenjaininerének nevetséges tü-
netei. 

Addig azonban bízunk Széli Kálmán 
miniszterelnök férfias  szavában, Hegedűs 
kereskedelmi miniszter szivós kitartá-
sában s Horánszkynak mint leendő belügy-
miniszternek puritánizmusában, hogy a 
közigazgatási rendszer nyűgeit első sor-
ban a miniszteri szobákban kezdik fel-
oldozni. 

= Lóvásárlás Szerbia részére. Há-
gán értesülés szerint a Szerb-kormány a saját 
hadserge részére Bziikséges lovaknak as erdélyi 
részek ^állományából való beszerzését vette éven-
kint tervbe s e végre már ez év tavassán egy 
katonai bizottságot fog  kiküldeni, mely ai erdélyi 
részek alkalmasabb pontjain megjelenve, az elóre 
értesített tulajdonosok által oda előállítandó lovak 
közül fogja  a hadi szolgálatra alkalmasokat be-
vásárolni. Minthogy a szerb kormány megbizot-
tainak szándékában áll a mi közöshadseregQnk 
és honvédségünk részére beszerzett lovaknál meg-
állapittott 158 cmtr. minimalis magassági méreten 

felemel  és átalakít a mi magyar, márcziu3 

15-ike mindenekbe életet lehel. 

Most már közeledve a végczéllioz, vete-
rán honvédek titeket is int uz idők jele. Öt-
ven évvel ezelőtt a csaták förgetegeiben  sze-
dett a golyó — most a halál kerítette reátok 
a sort, mindennap egyet elragad közületek, 
figyelmeztetve,  hogy az emberi lét egy arasz-
nyi tér az idők végtelenségében. Azonban vi-
gasztalódjatok ; veletek az idő itt is kivételt 
tesz, mert néktek a halhatatlanságot jutatta. 
Változnak az utódok, jönnek és múlnak a szá-
zadok, de a ti neveitek fölött  őrködni fog  az 
idő; őrködni mindig, hogy éljetek a nemzet 
Páutheonjában. Igen, mert a mult és n jövő 
ti bennetek találkoznak. A múltban ti volta-
tok a jövő reményei, a jelenben ti vagytok a 
mult hazaszeretetnek éló példányképei. Mi-
dőn pedig oda följuttok  a hová minyájunk re-
ménye és vágya vonz, és ha valahol találkoz-
tok dicső társaitokkal mondjátok meg nekik, 
hogy a magyar él, mert neki élnie kell, a 
boni után ne felejtsék:  derű következett, a 
leáldozó nap sugarai nem vesztek az absolu-
lutizmus posványába, a világosságot  a sö-
tétség  nem nyelte  el,  az igazságot  a ha-
misság nem ehette  meg. Mondjátok meg an-
nak a fenkölt  szellemű híres lelkll „Talpra 
magyar" írójának Petőfi  Sándornak, hogy az 
általa hirdetett szabadság tíz parancsolatát 
már husz millió magyar féltve  őrzi lelkében. 
Mondjátok meg, habár az ó kiömlött vére 
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alul lévő lovakot ia vásárolni, • Így aa eddig Ikotása ia hazafias  érzelmünkből fakadt  köteles-
mellóiött kisebb minta lovak is 200—220 frdglség:  hála az az ősök iránt, lelkesítő pilda az 
menő átlagos árban értékesíthetők leásnék, mi 
lótenyésztő gazdaközönség érdekeit van hivatva 
biztosítani, a mint halljuk Kiakfillómegye  alispánja 
ki a saerb kormánynyal érintkesésben áll, as < 
délyréasi vármegyék lótenyésztési bizottságait 
vásárlási programm és helyek együttes megálla-
pítása iránti nyilatkosattételre kérte Tói, mely 
vásárlási helyek kőié Csik-Szereda vároa ia fel 
vétetnék, hová a csíki lovak előállíthatók lennének. 

MlesM rétiekről. 
Dicsőt, magaaztosat magasztalunk. Az or-

szág, e vérrel áztatott főid  minden egyes vidéke 
megmozdult, bogy nagyjainak mélté emléket 
emeljen, történelmi nevezetességű helyeit a késő 
utódok számára ia megörökítse. S megindult 
mozgalom a székely bérezek közölt is. 

Alig hangzott el a hazafias  felhívás  szerte 
e hazában, mely adakozásra szölitja fel  a nem-
zetet, bogy az ősi hagyományok által megszen-
telt agyagfalvi  réten — a hol legutóbb 1648 
ban a haza hivő szavára összegyűlt 60000 szé-
kely ajkáról hangzott fel  a történelmi jelszó : 
„Ha menni kell, menjünk mind*, — méltó emlé-
ket állítanak, egy másik nem kevésbé lelkes 
szózat a Báthory emlékre hívja fel  a nagykö-
zönség áldozatkészségét. Az első a dicső emlé-
kezet megörökítése, az utóbbi tüubocsánat a 
szörnyű halált balt bíboros fejedelem  kiontott 
véreért. 

Az adakozásra való felhívás  első sorban 
minket, székely utódokat keres meg, kik akár 
otthon, akár idegenben éljünk, a szülőföld  s 
faj  szeretet rajongásával csüggünk e szép Szé-
kelyföld  drága emlékein és ősi hagyományain. 

Ezek között van Báthory Endre fejedelem 
emlékezete is, e nagynevű család kiváló ivadé-
káé, ki Szent-Domokos határán lett áldozata a 
politikai cselszövényeknek s lakolt meg ártat-
lanul nemzetsége összes bűneiért. 

Ezek között van az agyagfalvi  rét is, a 
Székelyföld  Bákos mezeje. 

A felleggyfljtő  Hargita közelében, koszo-
rús hegyek, virágos halmok között elterülő szép 
tér, mint egy szent templom áll, üresen, jelte-
lenül, oltár nélkül. Ezt a szent oltárt kell fel-
emelnünk, hogy annak fölkent  kövén áldozzunk 
s örök tűzét kegyelettel ápoljuk az idők vég-
telenségéig. Ha menni kell, menjünk mind, ki-
áltottak fel  ebben a templomban, kik a sok 
keserű csapástól meg nem törve, bizalommal ké-
szültek a véres napokra. Ennek a szilárd ön-
bizalomnak lelke kiált fel  a bálás utódok, édes 
mindnyájunk szivéből: 

„A székely emlékek megalkotása hazafias 
kötelesség, fogjnnk  kezet mindi" 

A hazafias  elem minden népnek mozgató 
ereje ? Minket székelyeket a nemzeti ideálok 
kultusza tartott meg a múltban. Ez képezi jö-
vőnk biztositékát is. A székely emlékek megal-

utódok számára. 
A nyilt egyenes szókimondó székely nép 

becsülete követeli tehát, hogy az emlékek egész 
szépségűkben megvalósuljanak. 

Habár reméljük, hngy szavunk elhat az 
ország minden részébe — hiszen mi is részt 
vettünk a nemzet minden hazafias  küzdelmében — 
az emlék ügye első sorban reánk s székelyekre 
vár. Föl tehát munkára! Mint mindenben, itt is 
az egyetértő szeretet az éltető napunk. A sze-
retet pedig találékony és megfogja  teremteni 
az eszközöket, melyekkel adományainkat a szent 
ezélra össze hordhatjuk. 

A nép legközelebbi és legjobb báratjai a 
pap és a tanító. Az ők bnzgó vezetése lelkesítő 
munkássága könnyen biztosítja a sikert. Ren-
dezzenek községeikben népünnepélyeket, mulat-
ságokat ; melyeknek részveteli diját fordítsák 
a Székely emlékek javára. A hatóságok, neve-
zetesen a szolgabirák, a jegyzők, kik a közélet 
és közérdek annyi szálait tartják kezökben, te-
gyenek indítványt, hogy a községek lakóinak 
nevét krajczáros dij mellett emlék  ivekre 
írják s ezeknek egyik példányát a létesítendő 
emléktalapzatába, másik példányát pedig az Er-
délyi ereklye muzenmba, vagy az ndvarbely-
megyei levéltárba helyezzék el. A házi mulat-
ságok, születési és névnapok, menyegzők és más 
társas összejövetelek mind, mind kedves alkal-
mat szolgálnak arra, bogy az emlékek ügyét 
elősegítsük. 

Nem alamizsna, hanem a kötelesség szent 
adója lesz az, a mit minden kora, rendű szé-
kely vérünk, ha fillérekben  is, összerak. Ezek 

fillérek  teszik a néperejét, mondja Hugó Viktor. 
Egységben van az erő. Minden, a mit fel-

mutathatunk, egyetértő munkánk erejéből fakadt. 
A székelynek önérzete, egyenes szava van 

ott, a hol kell; legyen a cselekedete is az, a mikor 
kell. Ez az önérzet, ez a szó, ez a tett most keli 1 

. . . És az agyagfalvi  rét fönséges  temp-
lomában — melyet Isten keze alkotott, őseink 
buzgósága megszentelt — az oltár is lölépűl 
a székely emlék alakjában s felépül  a Pásztor-
bfikkön  is egy rég elmúlt időnek gyászos tettét 
hirdető emlék, mintegy bűnbocsánatot hirdetve 
az utódoknak az elödök bűnös teltéért s minden-
kor fényes  apologiái lesznek ősi magyar fajunk 
hazafiságának. 

Iparosok Mm. 
, haldoklás, pusztulás az 

soron. Ez a szomorú jellemzés, sajnos, nagyon 
is jogosolt. Alig pislog itt-ott a küzdő sorokban 
a reménynek vékonyka sogars, mert tetézi a 
bajokat és szinte reménytelenné teszi a küz-
dést, hogy a vergődő kisiparral szemben ott áll 
a gyáripar, mely egyre nyeli a védekezésre alig 
képes és legtöbbször magukkal is tehetetlen apró 
exisztencziákat. 

össze is olvadt a fehéregyházi  csata sík ho-
mokjával, de szétmálott szivéből, melyet a ha-
zának minden zugában szerte hordott a hűvös 
őszi szél, mindnyájunknak jutott egy porszem. 
Mondjátok meg, hogy azt is tudjuk, mit be-
szél Bémmel Aleppó-felé,  Rákóczyval Rodostó 
felé  és Atillával a csillagok felé.  Mondjátok 
meg, hogy a magyar még nem olyan nagy, 
hogy nagyobb ne lehetne, a költői álom tehát 
még nem teljesült, nem vált be; de szelleme 
itt röpköd közöttünk világit a sötét éjszaká-
ban, ez és az isteni gondviselésben  vetett 
hit és remény előbb,  vagy utóbb nagygyá 
fogja  tenni drága  hazánkat. 

Végre össze kapcsolom a multat a je-
lennel, hogy bele nézhessünk a jövóbe és az-
ért veled zárom beszédemet hazám reménye, 
drága ifjúság.  Te a kicsinyből tanulod meg a 
nagyot és a nagyból ismered fel  a te kicsiny-
ségedet. A márcziusi 15-diki ünnepélyek mind 
értetek rendeztetnek, hogy megtanuljátok a 
múltból miként kell a jelen válságOB pilla-
nataiban a hazát szeretni és a jövőben, ha a 
szükség ugy kívánja érette meg is halni. Az 
emberek az életről — bárminő felfogással  is 
legyenek — én lássátok, azt tartom, hogy e 
hazában nincsen olyan parányi lélek, mely 
neki hasznos szolgálatot ne tehetne. A törté-
nelem — tanultátok már — ismétlődik, a 
„korszakok szelleme vándorolni látBzik-'. Oh 
a haza fogalma  e korszakos vándorlásban 
megtalálta nţjât az ifjúság  szivéhez, csakhogy 

az ifjúság  szive is találja meg útját a haza 
fogalmához.  Aztán tiétek is lesz ez a haza. 
Tiétek a föld.  hol apáitok vére folyt,  tiétek 
a fűszál,  mely az őszi dicsőségről regél, tié-
tek a harmatos virág, melylyel enyeleg a reg-
geli szellő, hogy kibontsa szirmait, melyek 
telve vannak az elhullott martyrok pirosló 
vércseppjével. Atyáitok csontjaiból emel az 
idő nektek emléket és a ti «untjaitokra lesz 
felírva  a jövendő. 

Ti bennetek növekedik a haza, nálatok 
nélkül elfogyhat,  mert bennetek van a nem-
zet esprit ereje. Szabadon születtetek, vigyáz-
zatok, a meg nem hálált örökségen az átok 
súlya fekszik.  Igaz nem vagytok e helyen so-
kan a nemzet millióihoz képest; de az össze-
adás és a kivonás törvénye szerint növelheti-
tek, vagy pedig apaszthatjátok annak szá-
mát. A mi van, arra ügyeljetek, a mi nincs 
szerezzétek meg, és a mit ős-atyáitok vérrel 
reátok hagytak, verejtékkel fejlesszétek,  ápol-
játok, ne hagyjátok, küzdjetek és haljatok meg 
érette. 

Ha ti mindezeket megtartjátok ÓB a jö-
vőben általatok, ti bennetek és minden nem-
zedék által az van irva, a mi a múltban; én 
ebből kiolvasom nemzetem nagyságát, meré-
szen ma húsz millió polgárral oda kiáltom 
Adriától Kárpátokig, hogy harsogjon bele az 
ég: Éljen és virágozzék  a magyarok  szép 
hazája, mert neki ilyen alapon élnie és 
virágoznia kell  mindenha  !!! 

Kisiparosaink védekeznek, a hogy tódnak, 
gyűléseznek, a testületekben és azokon kivűl 
mozgalmakat índitanak és szövetkeznek is, a 
mennyire lehetséges szűk anyagi viszonyaik kö-
zött, de mindhiába, a sikerek, a miket eddig 
föl  lehet mutatni, jelentéktelenek, a balsikerek 
pedig gyakoriak. 

Hát nincs-e egyáltalában mentség, az a 
kérdés. És elég sajnálatos, hogy mentséget mind-
össze abban tudjuk megjelölni, ha egyrészt a 
kisipar oly irányba tereli inkább a tevékenységét 
a hova a nagyipar nem követheti és ez a mene-
dék, igaz, hogy nem nagy arányú és tömeges 
menekülő befolyásra  való, a műipar,  mely egy 
egy czikkből csak kevés példányt állíthat elő, 
illetőleg melynek készítménye az környezethez 
kell, bogy simuljon, másrészt ha a kisipar 
minél kiterjedtebb szövetkezés utján maga is 
nagyiparrá válik, azokban a szakmákban, a hol 
ez helyes és egészséges alapokon keresztülvihető. 

Természetesen mind a két nt nehezen jár 
haló. Kivált az az első, mert tudvalevőleg a 
kisipar fajainak  nagy része olyan, hogy azt 
műiparrá fejleszteni  a tárgy természeténél fogva 
nem lehet, vagy pedig olyan, bogy a szövetke-
zeibe való tömörülés csupán rengeteg tőkébe-
fektetéssel  vezethetne czéljához. 

De még ama kézműves iparágainknál is, 
melyeknek boldogulására tán kilátás vulna, ott 
van a szörnyű akadály: iparos mestereink rgy 
részének idegenkedése a szükségszerű védeke-
zéstől. És ha megvan is teljesen a jóakarat, 
részint a képzettség hiányzik és a lehetőség, 
bogy művészies irányban fejleszsze  a mester-
ségét az, kit egy dolognak csakis egyforma  ké-
szítésére tanítottak, sőt a kísérletezéstől — mint 
holmi okoskodás-félétől  — eltiltották. 

És igen erős akadálya még a szövetkezés 
nagyobb arányú bikereinek az, hogy gyakran 
megvolna a nmnkaerö, volna talán némi össze 
hordott töke is, de hiányzik a termelő szövet-
kezet vezetéséhez szükséges olyan kereskedői 
szellem, mely a világpiacz viszonyaival is szá 
molni tndjon és a szövetkezetet nemcsak a helyes 
termelésben, de az iparczikkek értékesítésében 
és a ezikkek keresetté lételében is előtérbe állítsa. 

Szükségszerűleg arra utalnak ezek a vi-
szonyok, hogy a kisiparosokat segíteni kell, mert 
e számra és súlyra tekintélyes osztály sorsa 
mindenkinek megfontolását  és jóakaratát meg-
érdemli. De utalnak a megjelölt tapasztalások 
és érvek arra is, hogy iparosaink tiszta hely-
zetök föltűnésén  tul már nem puszta jajgatás 
és panaszkodás, hanem az is, bogy tanuljanak 
és tanulják meg az ipar mellett a kereskedő 
ősmereteit, a kereskedő gyakorlati tudományát 
is, mert e nélkül az óriási versenyben nem le-
het boldogulni. 

Nehéz dolog ez kétségkívül, mert az élet 
küzdelmei közötl nj nyomokat kell vágni. És 
bizonyos kilátás van arra, hogy majd inkább 
a fiatalok  érnek czélt, kiket már nemcsak kézi 
ügyességre, hanem kereskedelmi ismeretek el-
sajátítására is szőrit az élet és a kiket erre 
megtanítanak a szakiskolák, melyeket nagy sze-
retettel és buzgalommal keresnek föl  az iparo-
vok gyermekei. És ez mindenesetre jelent any-
nyit, hogy segíteni kívánnak az iparosság snlyos 
helyzetén, legalább a jövőben. 

I B O D A L O E 
A Magyar Hírlap most van fennállása  kilen-

czedik évfolyamában.  Ez alatt a hosszú idő alatt miu-
denkor a teíjes függntlcnség.  a minden irányban való 
önállóság jellemzetc a M a g y a r H i r l a p o t . Pár-
tok le nem kötötték sohasem. Szabadon, nyiltau szól-
hatott tehát hozzá minden kérdéshez. Vezérelve ma 
is, inint kezdettől fogva,  az iga2i szabadéivQség. Az, 
amely önmagában, nem pedig pártérdekekben leli 
erejét. A Magyar Hirlap a sző nemes értelmében de-
mokrata volt mindenkor a az maradt mindmáig. Sze-
replése ugy a politikában, mint a társadami téren 
önzetlen, hazafias.  Ami a nemzet érdeke, az a Magyar 
Hirlapban mindig biztos és erős szószólóra talál. A 
napi sajtónak az utóbbi Idők nehéz politikai viszonyai 
között nem volt oly organuma, amely annyi határo-
zottsággal küzdött volna a béke érdekében, mint a 
Magyar Hírlap. Hogy az exlex  megszűnt, abban orosz-
lánrészé van a Magyar Hírlapnak, amely szakadat-
lanul a béke iizOksegességét hangoztatta, az alkot-
mányellenes támadásokkal a legerélyesebben szembe-
száll A Magyar Hirlap az ország legelső erőit cso-
portosítja maga köré munkatársadul. Ugy politikai, 
mint társadalmi czikkeit és minden rovatát, elismert 
kitűnőségek írják. A nagyszámú szépirodalmi munka-
társak élén Jókai Mór van, aki szerződése értelmé-
ben minden szépirodalmi dolgozatát a Magyar Hír-
lapnak adja, s aki ehhez képest évenkint töoo regényt 
és sok tárcza czikket ir. KivQle egész serege az or-
szágos nevQ Íróknak kötötte le munkásságát kizáró-
lag a Magyar Hirlap számára. A Magyar Hirlap Igen-
sok kedvezményt ad előfizetőinek.  Ingyen-albumai 
már híresek arról, hogy irodalmi esemény mindenik. 
A legjobb regényeket ez a lap közli, még pedig könyv-
alakban. Az Évszak czimtt pompás divatlapot, meg a 
Kis világ czimQ képes gyermeklapot sokkal olcsóbban 
kapják a Magyar Hírlap előfizetői.  Ugyancsak jelen-
tékenyen kedvezményes áron jutnak a Magyar Sza-
lon czlmü becses folyóirathoz  Is. A Magyar Hírlap 
előfizetési  ára félévre  7 frt,  negyedévre 9 írt 60 kr, 
1 hóra 1 frt  20 kr. A kiadóhivatal Budapesten van, 
V. Honvéd-utcza 4 ss. 2—2 

T A N  ti  G Y. 
Kétféle  mérték. 

A .Néptanítók Lapja" 6-ik számából ol-
vasám, mily lelkesedéssel vasnak betelve ss 
állami tanítók. Méltó a lelkesedés, mert hisz 
helyzetűk anyagi megélhetés tekintetében javsló 
félben  van. 

Az eddig élvezett 400 frt  a mai pénzér-
tékben 800 korona helyett 600 frt  vagyis 1000 
korona törzsfizetési  fognak  élvezni. Soknak nem 
sok, megélhetésre v a l a h o g y a n elég; mert 
minden megélhetési czikket pénzzel vásárolni, 
500 frtből  egy családot tartani, bizony még oda 
is hatványozott számtani tndomány, az osztási 
műveletnek szigorú ismerete szükséges. Az 600 
frt  fizetés  mellett is kérdezni lehet, hogyan elég-
séges az, a testet és lelket egyaránt fárasztó, 
sok jóra törekvő fiatal  tanító életét oly korán 
kioltó nagyon terhes munkáért? Ezt belátja as 
állami tanítók iránt melegen érző kegyelmes 
miniszter, mert kijelentette, hogy az 500 forint 
fizetésnél  nem fog  megállani, hanem a mint azt 
a rendelkezésére bocsátott pénztár helyzete en-
gedi, az állami tanítókat a Xl-ik fizetési  osz-
tályba fogja  sorozni. Méltó tehát az állami ta-
nítók öröme. 

A tanítóságnak egy kis töredéke örvend, 
mintegy 4000 ember. De vájjon 25000 örvend-
het-e, reménykedbelik-e, bogy valaki segít az 
ő helyzetén ? 

Mondbslja-e ?; hogy már eljött az az idő, 
mikor őket nem szalmával, hanem a fáradságu-
kat igazságosan díjazó pénzzel fogják  fizetni. 
Sokan csodálkoznak a szalma fixetésen.  Kérdeni 
fogják,  miként lehet a tanítót szalmával fi  tetni? 
Nos hát a következőkép 1 Egy pályázati hirde-
tést próbálok megszellőztetni. N. N. községbe 
pályázat hirdettetik. 

Fizetés a következő: 
1. 40 kalongya rozs, értéke 80 frt. 
2. 40 kalongja zab, értéke 40 frt 
3. Stóla . 10 frt 
4. Ospora . . . . 10 frt. 
6. 12 terűtüzifa  értéke . 12 frt. 
6. A község pénztárából 100 frt. 
7. Államsegély . 100 frt. 

összesen 362 frt. 
Az ily forma  pályázati hirdetést 400frtig 

kiegészíti egy pár rossz siláuy termesű föld.  Van 
elég ily, krajezáronkint szedendő tanítói fizetés. 

A kitüntetett 40 kalongya rozs, jó termés 
idejében valahogyan biztosit 80 torinl jövedel-
met, ha kegyeskednek azt az egyes kepeflzetők 
befizetni  hiány nélkül. De vannak szűk termések 
is, meg a rossz lelkiismeretű embernek mindig 
akad, kerül, gyengye, silány gabonája, a jó gabo-
nát meghagyja magának, fizet  a gyengével. Ez áll 
a zabra nézve is. De már most számitsnk le a 
beszedési és csépeltetési költségeket, miként jő 
ki, a pályázati hirdetésekben kitenni szokott, 
hivatalos minimum. 

A tanítói fizetések  400 forintban  állapit-
tatnak meg, hivatalos számítással papíron és 
még is nagyon sok felekezeli  tanító van alig 
300 frt  tanítói fizetéssel;  mert a felelekezeti 
tanítók fizetése  nagyon sok helyen a kepeflze-
tők önkényétől, a meghalandók jó akaiatától 
függ,  értve ez utóbbi alatt a stólát 

Mi az állami tanítók teendője ? 
Jó honpolgárokat és honleányokat nevelni, 

az egyház és hazának. 
Ugyan ez a felekezeti  tanító kötelesaége 

is. Különböző a czim, különböző a fizetés,  de 
egy a hivatás, egy a kötelesség. 

Az állami tanítót ha üldözik is anyagi 
gondok, de nem üldözhetik oly mértékben, mint 
a felekezeti  tanítót. 

Igen szép eszme a tanítókon segíteni, de ne 
csak egy néhányon,hanemaz egészen,hol Begitség 
szükséges, m e r t ez a z i g a z s á g . A feleke-
zeli tanító éppen olyan barezosa a népnevelés 
magasztos ügyének, mint az állami. Miért tehát 
az egyiknek több és előnyösebb fizetés,  mint a 
másiknak? tiz már nem lenne igazság. 

Lehet-e az ÖBszes segélyre szornló tanító-
ság baján segíteni ? Igen, és pedig az igazság-
nak megfelelően,  az egyforma  munkának kellő 
méltányolásával. 

A felekezetek  áldoznak a népnevelés ügyé-
ért abból a mit Isten nekik ad, ha pénz nincs, 
adnak gabonát, hogy valahogyan éljen a tanító. 

Egy jégverés, egy szűk termés éppen ngy 
sajtja a szegény tanítót, sőt még jobban mint 
az egyes gazdákat. 

Ne czifrázza  az állam csak lolyton az ő 
gyermekeit az állami tanítókat, hanem már egy-
szer legyenek édes gyermekei a felekezeti  tanítók 
is. Segá jen ott, hol a felekezet  azt tenni non képes. 

Miért ne lehetne az iskolákat agy is se-
gélyezni, hogy azok a régi jellegben megmarad-
janak, értvén leginkább a róm. kath. jellegű 
felekezeti  iskolákat, hisz a vallás oltalma alatt, 
a népnevelés magasztos ügye soha szégyent nem 
vallott, azt bizonyítja hazánk történelme is. 

Igen kívánatos voUa, ha már nálunk is az 
lehetne az eszme. Sokat tenni a tanügyért, a 
tanügy munkásaiért, de a vallás az csak marad-
jon csorbithatlanul, a maga ős régi állapotában 
és a felekezeti  iskola állam segélyezés mellett 
is csak maradjon felekesetinek. 

Az a 60 forintos  beavatkozás, igen olcsó 
vásár az állam részéréi. 

Ha az iskolák a segélyezés mellett is meg-
maradnának a régi jellegben, akkor erősen hí-
szem, hogy som 4000, hanem 29000 tanító fogna 
örveudeni, mi hogy ugy legyen, adja a magya-
rok Istenei Y.~ 
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Szeredai élet. 
Csik-Szereda. márcz. 26. 

„Csíkban a farkas  nem eszi meg a havat." 
Mintha csak igazolni akarná az időjárás e szálló 
igét. A majdnem hó nélküli tél után a tavaszt hozó 
márczius csak ugy ontja a havat, mintha nem is ta-
vasz kezdetén, hanem a téli nap fordulatnál  lennénk; 
mintha nem is a Feltámadás  űnenpe, hanem a Mrfj-
rÍM  sxSletés  napja következnék. Dehát most igy van; 
megerősítést nyer egy másik közmondás is : „Fekete 
Karáfsonj/  — fehér  Hnsrrt". 

A márcziusi hó -- a néphit szerint nagy be-
folyással  van a női szépségre, a ki ezzel arczát meg-
mossa az okvetlenül megszépül, az arcz tisztátalan-
ságai, szeplők, májfoltok  e hónak bűvös hatása 
következtében elmúlnak, nyomtalanul eltűnnek. Most 
márcziusi hó van bőven, tetszés szerint használhatja, 
u kinek szüksége vau reá. 

De bár miként is rázza Szent-József  a szakál-
lát, a márcziusi hónak nincs hosszas maradása ; az 
édes anya-föld  áldást osztó kehele már annyira fel 
melegedett, az egyenlítőtől felélik  közelgő nap |óté-
kony sugarai annyira megerősödtek, hogy a szép fe-
hér hóból, a mint leesik csúnya fekete  sár lesz, 
mely jelenleg utczáinkat mindenütt ellepi. 

Ez azonban nem akadályozta meg városunk 
vullásos közönségét, hogy Virágvasárnapján u ilomi-
nim jfi/iitiirnm  szép ünnepén nagy számban fel  ne 
kereste a helybeli róm. kath. templomot, s részt át-
vegyen a barka-szentetitten,  s a nagyhetet megnyitó 
szertartásokon- A virágvasárnapi isteni tisztelet ina-
gusztosságát nagyban emelte Krisztit»  L'runk-  kiuszenrr-
tlrseinrlr  az ügynevezett passzió-nak négyes karban 
való előadása, melyet polgárokból és ifjú  emberek-
ből alakult dalkör teljesített igen jó sikerrel és sza-
batossággal. 

Virágvasárnapján délután ís az utuhn böjti szrnt 
beszéd meghallgatására a helybeli róm. kath. templom-
ban szép számú közünség gyCIt egybe, melynek so-
raiban ktlönösen a nők voltak nagy számmal kép-
viselve. 

* 

A nagy sár és kellemetlen idő miatt leginkább 
a szobára szorítkozó életünket folyó  hó 25-én némi-
leg megélénkítette a polgári Olvasó-kör tagjainuk 
pompás és jól sikerült szini előadása. 

A feneketlen  sár és zuhogó eső daczára is, már 
este hét óra után nagyszámú közönség töltötte ineg 
a „Csillag" nagytermét, s érdeklődéssel várta, hogy 
Szigligeti  Ede és Balázs  Sándor „A Stríke" czimű 
népszínművének első jelenetéhez a függöny  felgör-
düljön. 

Őszintén kimondjuk, hogy a nevezett darabot 
nem tartjuk a legszerencsésebb választásnak, mert 
ennek előadásához nagyobb színpad, alkalmasabb 
dlsaletek kellenek, mint a milyenekkel itt rendelke-
zünk, azonkívül a darabban van egy pár olyan sze-
rep is, melyeknek reprodukálása a tehetségesebb 
színészek erejét is próbára teszi. Mindezek daezára 
azonban örömmel konstatáljuk, hogy az előadás igen 
szépen sikerült; a hiányokat pótolta az ügyes, gon-
dos, körültekintő rendezés és a műkedvelő tagok ki-
váló szorgalma és igyekezete. 

Szitráné  lényeges szerepében Varras  Béláné jól 
átgondolt talpra-esett játékában gyönyörködtünk, 
melyet sikeresen előadott ének-számok még élén-
kebbé tettek. 

Nem kevesebb elismeréssel tartozunk Barzoni 
lstvánnénak sem, ki Eszter szerepének nehészségeit 
eredményesen és kiváló sikerrel oldotta meg. 

Az előbbiek mellé méltán sorakoznak Orbán 
Mariska és Orbán Irén, kik közül az első a nagyra-
vágyó, erélyes s csak fia  hibáival szemben elnéző 
Somrárinét  mutatta be pompás alakításban, utóbbi 
pedig a szelidlelkQ, jószívű Angyalkát  személyesí-
tette élethűen és dicséretre méltó igyekezettel. 

Ágnes nehéz szerepében Baláuyi Anna szol-
gált reá a közönség elismerésére. 

Nem kevesebb dicsérettel szélhatunk a közre-
működő férfi  tagokról is. 

Dóezi János kellemes hangjával, ügyes meg-
jelenésével Somrári  szerepében aratott sikert. 

Pompás alak volt liju Nagy  István, mint Max, 
ki az elkényesztetett, kapaszkodó, léha fiatal  embert 
kiváló élethűséggel személyesítette. 

Jsteán  fárasztó  és nehéz szerepét Jakab  János 
emelte érvényre, dicséretre méltó buzgósággal. 

Az elzűlött Lajtost Kertész  István képviselte, 
gyakorlott színésznek is dicséretére válló humorral 
és ügyességgel. 

Darvas Béla az Anzelm szerepében mutatta be, 
már régen ismert kiváló tehetségét s természetes 
humorával, s a komikai elem iránti nagy érzékével 
a közönségnek folyton  derűit pillanatokat szerzett. 

Rana Lórincz, mint Korács  Jenő,  Bulátigi  Já-
nos, mint t'ffula  ügyesen megállották helyüket. 

A klBebb szereplők, nevezetes: Keresztes  Anna, 
pater Gyula (Andris), Ranez Ignácz (Friedrik), Xog-
rédi  Gyula (Péter), továbbá a kis Laczina Olga és 
Péter  Juliska az összhatás emelésére szintén sikerrel 
működtek kösre. 

Az elmondottakhoz, ha még hozzá adjuk az 
ügyes maszkirungot, a megfelelő  és Ízléses kosztü-
möket, a jól sikerűit karénekeket, előttünk áll egy 
jó sikerült műkedvelői előadás képe, mely a közön-
ség igényeit teljesen kielégítette. Talán felesleges  is 
említenem, hogy a közönség a szereplők fáradozá-
sait egyre zajos tapsokkal és éljenzésekkel jutalmazta. 

Dana< Béla, mint rendező, kit a sikerből orosz-
lánrész Illet, meglehet elégedve, úgyszintén az Ol-
vasókör la, melynek pénztárit ax előadás csinos ösi-
szeggel gyarapította. 

Az előadást tánczmulatság követte. Őszintén 
kijelentjük, hogy tekintettel a ml különleges viszo-
nyainkra, ezt nem találjuk a legszerencsésebb gon-
dolatnak, de hát jnrentus  — eentns s így megbocsát-
ható nekik, különösen ha ezt a kis hibát a beálló 
nagy héten töredelmeséggel és bűnbánattal expiálják. * * 

* 

A szent húsvéti ünnepeket megelőző nagyhe-
tet a helybeli iskolák növendékeinek szentgyakorlatai 
nyitották meg, melyek a róm. kath. templomban foly-
nak s melyekot állandóan nagy közönség hallgat végig. 

Babilás. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

j avá ra . A nevezett czélra a Jurista-bál felül-
fizetéséből  befolyt  28 frt  50 kr. 
Összesen . . 22 írt 60 kr. 
Az eddigi gyűjtés 379» frt  8 kr. 

Főösszeg: 3821 frt  58 kr. 
Azaz : HáromesernyoloBssásliusBon-

egy forint  ötvennyoloz kr. 
Fogadják a oemesszivü adakozók a szent 

ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Uj anyakönyvvezető . A beliigymí-
miniszter a caik-várdotfalvi  anyakönyvi körűiéibe 
anyakönyvvezetóvé S z ő 11 A s y Ferencz ujonao 
választott körjegyzőt kinevezte. 

— Halálozás. Csik-várdotralvi S a l a m o n 
Alajos nyugalmazott adóhivatali ellenőrt nagy 
csapás érte. E hó 27-én boldog házasságuk 48-ik 
évében hosazaa betegség után ragadta el a halál 
nejét Bodó Piroskát, kiben S a l a m o n A l a j o s 
erdész éB S a l a m o n Árpád adóhivatali pénztár-
nok édes anyukat vesztették el. A megboldogult 
földi  maradványai vasárnap d. u. helyeztették 
örök nyugalomra a Szent-Péterről nevezett anya-
temploui sírkertjébe, korábban elköltözött gyerme-
kei mellé, kit a község általáno.i részvéte s 
különösen a szegények hálája kisért sírjába, kik-
kel szemben az irgalmasság cselekedeteit életé-
ben sokszor gyakorolta. 

— Uj Ügyvéd. Csik-Szentmártonban ismét 
nj ügyvéd telepedett le. Napluháoz Ödön nyi-
totta meg ugyanis ügyvédi irodáját s neve már 
az ügyvédi kamara névjegyzékébe is e székhely 
lyel bejegyeztetett. 

— Nyugdí jazások. A Csikmegyei kór-
éi közBégi jegyzők nyugdijválasztmánya az ál 
lásáril betegeskedése miatt lemondott B a l á z s 
DéneB laploozai jegyzőt, valamint S á n d o r 
Izsák volt osekefalvi  körjegyzőt nyugdíjazta; 
továbbá néhai B o c s k o r Károly volt kászon-al-
tizi körjegyző özvegyének a férjét  megilletett 
nyugdíj fele  részét folyósította,  B e c s e Ferenoz 
várdotfalvi  volt körjegyző özvegyének pedig 200 
frt  végkielégltéai öaszeget szavazott meg. 

— As é r d e m megju ta lmazása . Har 
minczkét évi ezéltndatos cselekvésnek s a köz-
jóra irányzott folytonos  munkásságnak elisme-
rését dokumentálta Szárhegy község képviselő-
testülete f.  hó 20-án tartott gyűlésében, midőn 
az elöbaMott kor és eme hossza idő alatti szol-
gálat által fizikailag  megtört községi jegyző 
C s á s z á r J ő z a e f  által kért három havi 
szabadság időt nem csak készséggel megadta, 
hanem az esetre, ba a jegyzői teendőket a sza-
badságidő lejártával tovább végezni nem tndná, 
mind a mellett, hogy az állást rendszeres pá-
lyázat ntján betölti, Császár Józsefet  eddig 
kapott 800 frt  fizetésének  élvezetében élet hosz-
sziglan meghagyni határozta. 

— K a p t o k a köve tkező s o r o k a t : 
Tekintetes Szerkesztő url Folyó évi márczius 
22-én kelt laps ámban megjelent felszóllalás 
folytán  kijelentem, hogy én a történtekről — 
sajnos — csak ez uton értesültem, habár én 
az egyszeri! szóbeli figyelmeztetést  is megszok-
tam érteni s a szükséges intézkedést — a mint 
kötelességem is — megszoktam tenni. A ki-
hordott ürüléket nyomban eltakarjtattam s a 
kihordék megbüntetése folyamatban  van téve. 
A mi a köztisztasági szabályok végrehajtását 
illeti, megjegyezni bátor vagyok, hogy a ható-
ság lehetőleg igyekezik • szabályokban foglal-
taknak érvényt szerezni; de hogy ez simán éa 
folytonos  büntetés nélkül történjék: arra a ha-
tóságnak szüksége van a lakosság jó Ízlésére 
és jó akarata támogatására és arra, hogy a 
közegészség ügyet tekintsék előbb valónak a 
kaszálók és kertek kövérségénél. Cslk-Szeredán, 
1899. mirez. 97. Tisztelettel Kovács János vkpt. 

— KOI önös wtveaség. Szakács János 
békésen utazott haza Csik-Szentmártonból Csik-
Szentkirily felé  as apostolok lovain, mit látván 
a aaekeren szolgájával Székely Györgygyei ugyan-
arra törékvó Kristó Jéasef  szívesen kérte, hogy 

fiijön  fel,  A elviszi egy darabig. Szakács fel  is 
Bit, de alig haladt így egy klosit, a ssolga öklé-
vel hátul hátba ütötte, mire gazdájával együtt 
megragadták s ütlegelni kezdték. Ssakáes leugrott 
a szekérről, de kabátját megragadták s a sze-
kérrel vonczolták egy darabig, miközben zsebbeli 
Arája lánczostul eltűnt a zsebéből. Sikerült ugyan 
egy pillauatrs kiszabadítani magát támadói kesé-
bAl, de azok a szekkérrel ismét utói érték s 
talán ember halál lesz a vége a dolognak, ha 
véletlenül oly helyen nem szabadul el Szakáos, 
hol kocsival járni már nem lehetett. így adja ezt 
eld A, míg KristA s szolgája tudni Bem akarnak 
a dologról. Annyi bizonyos, hogy ezután SzakácsAva-
tosabb fog  lenui, ismeretleu felebarátai  szívessé-
gének igénybevételénél. 

— Katonai ba rakok ér tékesí tése. A 
marosvásárhelyi honvéd sátortábor területén jelen-
leg még 7 (hét) drb. legénységi bódé (barak) 
melyek mindegyike nagy miuAcégü egyenként 
423 frt  32 krra becsült faanyagot  tartalmaz, és 
a mely anyag ugy- gazdasági épületek elAállitására, 
mint nem különben építészek részére álványokul 
való felhasználásra  alkalmas, egyenként vagy 
összesen értékesítendő. Megjegyeztetik, hogy az 
említett lebontásra kerülő hét sátor bodé (barak) 
egy-egy épületének eladási értéke a vevők le-
bontási és elszállítási kötelezettsége mellett 268 
frt  09 kr, azaz kettószázhatvannyolcz frt  69 kr, 
összegben van megállapítva. Az eladásra kerülő 
sátorbódék a helyszínén bármikor megtekinthetők, 
ajánlatok pedig a m. hír. marosvárhelyi 22. hon-
véd gyalogezred parancsnoksághoz küldendők be. 

— Lopás a járásbíróságnál . A csik-
Bzentmártoui jbirós&gnál e hó 26 s 27-ike közötti 
éjjel ismeretlen tettesek behatoltak a jbirA híva 
talos szobájába s onnan azt a négyszögletes kis 
vasládát, mely az értékek kasszájául szolgál, el 
lopta. A tetteseknek ez ideig még nem sikerült 
nyomára jutni, de a csendőrség minden irányban 
a legerélyesebb nyomozást inditotta meg kézre-
keritésükre. 

— Tüz Tosnádfttrdön.  Az elmnlt héten 
könnyen veszedelmessé válható égés volt Tusnád-
fürdőn.  Egy iából készült épület égett le, mely 
nyáron a saison alatt a Jakab és Társa csík-
szeredai kereskedő czég üzlethelyiségéül szolgál, 
télen át azonban holmi jelentéktelen értékű in-
góságoktól eltekintve, csaknem teljesen üresen 
áll. Szerencsére szél nem voll s a gyorsan jött 
ügyes mentés megakadályozta a tüz tovaterje-
dését s igy csupán maga ezen épület esett an-
nak áldozatául. 

— Hazafias  példa. Utánzásra méltA haza-
fias  példát adott közelebbről a D e b r e c z e n i 
d a 1 e g y 1 e t, az ország eme egyik legelső dal-
egyesülete az Emke-gyufák  fogyasztása  érdekében. 
Az egyesület f.  hó 26 An tárván közgyűlését, ez 
alkalommal a meghívóhoz csatolt piros színű fel 
híváson kéri a közönséget, hogy tekintettel a 
hazai ipar és az Emke kulturális érdekére az 
Emke gyufát  fogyasszák,  mely uton az Emkének 
tudvalevőleg 6°/,-ka jár. Értesítést vettünk, hogy 
dr. F e n y v e s s y Ferencz Veszprém vármegye 
főispánja  a vezetése alatt állA vármegye összes 
közigazgatási közegeihez slb. rendelet, illetve 
köriratot intézett ugyanezen gyufák  fogyasztása 
érdekében. As Emke liókválaaztmányok köréből 
eddig a Hunyadvármegyei és Torda-Aranyosvár-
megyei választmányok közgyűlései és a GyergyA-
vidéki választmányok mondották ki a gyufák  ren-
delését. Budapesten bevezette ar .Otthon irAikör" 
éa a magyar köztisztviselők, valamint a M, Á. V-
tisztviselAk egyesülete. A gyár már is minden 
hónapban küld be as Emkének 26—60 frtot  ugy, 
hogy a kezdet után ítélve már as első év meg-
fogja  hozni egy néptanitA teljes fizetését. 

— Gazdasági munkások megjutal -
A földmivelési  miniszter, hogy az el-

ismerésre méltó kiválóság megjutalmazása vé-
vén serkentő példát nyújtson a gazdasági mun-
kásoknak, ez évben az ország különböző vidé-
kein, s ezek között vármegyénkben is egy olyan 
jó gazdasági cselédnek, a ki becsületes és hűsé-
ges szolgálattal hosszabb időt töltött egy mun-
kaadónál és egy olyan gazdasági munkásnak, 
a ki megbízhatósága, szorgalmas józan visel-
kedése által munkás társai közül kitűnt 26 - 2 6 
frt  pénzbeli jutalmat helyezett kilátásba. A meg-
jutalmazásbk azonban, a mennyiben arra érde-
mesek találtatnak, a közigazgatási hatóság s ne-
vezetesen a gazdasági egyletek javaslatára fog-
nak az év végén megtörténni. 

— Lövés aa é jben. V a s z i Albertcsi-
csói lakos jelentést tett a csikrákosi csendőr-
őrsnél, hogy 13-án éjjel, midőn a felesége  már 
az ágyban feküdt,  3 pedig az órát akarta épen 

felhúzni,  valaki az ablakon keresztül a szobába 
lőtt, de a lövés szerencsére semmiben és sen-
kiben kárt nem tett. A lövés hallatára az asz-
szony felugrott  az ágyból s az utczára szaladt, 
hol szomszédjukat J a k a b Antalt épen akkor 
látta a kerítésen keresztül a saját udvarára be-
ugrani. A gyanú természetesen mindjárt J a k a b 
Antal ellen irányult, ki a nélkül is régi ellen-
sége V a s z i Albertnek, de ngy saját, mint a 
kihallgatott tanuk vallomása semmi bizonyítékot 
nem szolgáltatott ellene, sőt épen alibijét iga-
zolták, ugy. hogy a csendőri jelentés azon vé-
leményének ad kifejezést,  hogy valaki az abla-
kot bottal betörvén, a megijedt bennlevők ezen 
koppanást gondolták lövésnek. S a megtartott 
szemle csakugyan nem tudott rájönni a golyó 
nyomára. Különben a vizsgálat folyik. 

- Bem origánya. E hó 24-én hantol-
ták el Salamon Jánost, as ősz czigány prímást. 
Vége hossza nem volt a halotti menetnek. Vala-
hány czigánya csak vau kincses Kolozsvárnak, 
az mind ott volt a temetésen, a kik zeneszóval 
kisérték el utolsó útjára a prímások nesztorát. A 
sírnál utoljára mégegysser elhúzták az öreg czi-
gány kedves nótáit. Salamon Jancsiról csaknem 
annyi történetet tudnak a vén czigány tisztelői, 
mint akár Patikárus Ferkóról vagy Boka Samu-
ról. Még csak gyermek volt, mikor már hót vár-
megyére szólott a hire. Bemnek is Salamon volt 
a kedvencz czigánya. A nagy hós elé egy Erdély-
ben vívott győzelem után került a czigány. A 
honvédek a osata után tánezra kerekedtek, Sala-
mon bandája húzta a talp alá valót s az öreg 
Bem gyönyörködve nézte a katonák mulatságát. 
Egyszerre csend lelt. A tánozot abba hagyták, 
miközben Salamon Jancsi odahúzódott Bem apó, 
mellé és elsírta hégedüjin a lengyel himnuszt. A 
kis .apó* hallgatta, hallgatta a osodás haogokat 
s a mikor a czigány leeresztete a nyirettyüjét és 
a zene elnémult: oda ment Salamonhoz és meg-
osokolta a hegedűjét. Attól fogva  Salamon Jancsi 
lett Bem apó czigánya. A nagy idAk rég elmul-
tak már egész erdő puszult azok közül, a 
kiknek Salamon egykor muzsikált s im elment A 
is. Szépen BZAIÓ hegedűje nem ad többé haugot, 
eluéuiult örökre. 

— Vőlegények és a Budapes t re 
r ándu lok figyelmébe  ajánljuk azon remek szép 
ékszereket és ezüstárukat, melyek a kolozsvári 
prot. Bzeretetház javára rendezett sorsjátékból 
visszamaradtak és B e n e d e k Qábor és Test-
vére ékszerészeknél, Budapesten, Kosuth Lajos-
utcza 17. szám a. bámulatos olcsó eladásra van-
nak kiállítva. Ezen megbízható czég, melynek 
tulajdonosa 30 évi fennállás  után a magánéletbe 
vonul vissza, feloszlásban  vau és f.  é. augusztus 
1-én teljesen megszűnik. Ennek következtében az 
összes arauy és drágaköves ékszereit, ezüstáruit 
és svájezi zsebóráit még a beszerzési áron 
alul is eladja. EvAkészletek 13 pr. e z ü s t b ő l 
grammja faoonnal  együtt 5 kr. 1—5 

N V I L T T É R . * ) 

Hála-nyilatkozat. 
Hindazon rokonok, barátok, ismerősök és 

jóakarók, kik feledhetlen  drága jó nőm és 
testvérem temetésén részt vettek, fogadják  mind-
kettőnk nevében a leghálásabb köszönetünk 
nyilvánítását. 

Csik-Szereda, 1899. márczius 26. 
Tó th Fe rencz 

es 
Szabó Ferenoz. 

*) Az e rovatban kOzlöttekert az aláíró felelős. 
Szerk. 

S s e r l s e s x t ö l ' O z e n . e t o l s . 
Angyalkának. A beküldött tárczában felcsil-

lan a tehetség; de a kidolgozás még gyakorlatlan 
kézre vall. Átdolgozva jöhetne. Átengodi-e munkát 
nekünk, avagy visszaküldjük e végből Önnek ? S ha 
igen, minő czimre ? 

N. ö . Calk-8lantmárton- Kérését készséggel 
teljesítettük. Szíves Ígéretének előre is örülünk, s 
várjuk annak teljesítését. 

B. A- Verestorony. Az előfizetése  1898. decz. 
végén járt le. 

T . v. r . K. L. Ez évre még nem lett elő-
fizetve. 

V. S. Qy.-Dltró. Az 1898. évre az előfizetés 
rendbe van, de 1699-re még nem lett előfizetve. 

KIADÓ LAFTDLUDOHOS: 

OYÖROTJAKAB MÁBTON. 
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Körrendelet 
valamennyi törvényhatóságnak. 

Saakkősegeim, valamint az állandó gazda-
sági tndósitók jelentéseiből sajnálattal értesültem' 
hogy a virágsásnak indnlt gyümölcstermelés egyik 
ágát, as almatermelést, a vértetiinck nevezett 
rovar a legnagyobb mértékben veszélyezteti és 
azok a szabályrendeletek, a melyek ezen kárté-
kony rovar irtása végett egyes törvényhatéságok 
által megalkotlattak, a kivánt czél elérésére és 
a fenyegető  veszély elhárítására elégteleuek ; ez 
oknál fogva  tehát, midőn egyrészt a vértetii ir-
tására vonatkozó érvényben levő törvényhatósági 
szabályrendeleteket hatályon kiviil helyezem, egyút-
tal a többször emiitett kártékony rovar kötelező 
irtására nézve az 1894. évi XII. t.-cz. 58. §-ában 
foglalt  felhatalmazás  alapján a következőket 
rendelem : 

1. 9) Minden birtokos köteles birtoka egész 
területén, minden mező-(hegy-) őr az őrizetére 
bizott egész területén az almafákat  és almafa-
csemetéket folytonos  figyelemmel  kisérni és lia 
azok törzsének vagy ágainak kérgi-n kisebb na-
gyobb, a vérieta jelenlétét feltniitetó  fehér  gyap-
jas foltokat  észlel, erről az elöljáróságnak azon-
nal jelentést lenni. 

2.Ş. Törvényhatósági városok tanácsának, ren 
dezett tanácsú városok polgármestereinek és a 
község elöljáróságnak meghagyom, hogy a birto-
kosokat, a mesó-(hegy-)-óröket az l . § ban körül-
írt kötelességük pontos teljesítésében szigorúan 
ellenőriaézk, a város, illetve község határában 
lévő almafákat,  városokban a kiküldött tisztvise-
lővel, nsgy- és kisközségekben az elöljáróság egy 
tagjával és a községi faiskola  szakérió kezelő-
jével, vagy ha a városban, illetőleg községben 
faiskolakezelő  nem volna, más slkslmss egyén 
közbejöttével, sz ezen körrendelettel egyidejűleg 
kiadott „Útmutatás" segélyével, a birtokosok, 
mező- vagy hegyőrök jelentése folytán  esetról-
esetre azonnal, a folyó  évben pedig hivatalból 
— tehát jelentés nélkül is a város vagy község 
egész területén — legkésőbb márczius hó 31-ig 
megvizsgálják. 

3. 9. Ha a vizsgálat teljesítésével megbí-
zottak a vértetü jeleulétét megállapították, az 
illetékes helyi hatóság a birtokost vagy megbí-
zottját azonnal felhívja,  hogy annak irtását az 
„Útmutatás" szerint az 1894. évi XII. t.-cz. 52. 
$ ában foglalt  következmények és ugyanezeu t.-cz. 
95. §-ábau megszabott büntetés súlya alatt, 3 
napon belül kezdje meg és ezen irtást miudaddig 
folytassa,  a meddig a vértetü a fákról  teljesen 
elpusztul. 

4. Ha a vizsgálattal megbízottak az „Út-
mutatás* segélyével nem volnának képesek meg-
ítélni éa eldönteni, hogy a vértetü jeleu van, 
abban az eBetben a megvizsgált almafának  gya-
núsnak talált részét (ágát, gallyát, vagy gy ők ér-
darabját) kötelesek az illetékes helyi hatóságnak 
beszolgáltatni, ea pedig, köteles közvetlenül a m 
kir. állami Rovartani Állomásnak Budapestre be-
küldeni. 

5. §• Az elöljáróság, illetve a tanács vagy pol-
gármester által kiküldött tisztviselő kötelessége 
megvizsgálni azt, hogy a 3. § értelmében elren-
delt irtást a birtokos vagy helyettese az „Útmu-
tatás" szerint lelkiismeretesen leljesitette-e ? és 
ha arról győződnék meg, hogy valaki az elren-
delt irtást a meghatározott időn belül elmu-
lasztotta vagy hiányosan foganatosította, 
1894. évi XJI. t.-cs. 62. §-ában foglaltak  értei 
mében a mulaszó költségére az illetékes helyi 
hatóság végezteti, egyidejűleg a mezórendőri ki-
liágási eljárást is megindítja, esetleg nagy- és 
kisközségekben, a mennyibeu a mulasztás mér-
téke a 40 koronát meghaladó pénzbüntetés kisza-
bását indokolná, az eljárás megindítása végett a 
mulasztót a járás fószolgabirájának  bejelenti. 

0. §. Az utak mentén levő fákon  — ha 
azok nem magánosok tulajdonai — a vértetii irtás 
az utfentartó  költségére foganatosítandó. 

7. g. A vértetüirtáa a folyó  1899. évben 
április hó végéig, a következő években azonban 
mindig márczius hó 31-ig végrehajtandó. 

8. 9. Minthogy a vértetü nagymértékű el-
teijedéaének a fertőzött  faiskolákban  rejlik leg-
jöbb oka, a mennyiben az azokból eladott alma-
vagy körtefaoltvány  és csemete vértetüvel fertőzve 
kerül forga'omba,  a községi elöljáróságok (városi 
tanács) figyelmébe  ajánlom, hogy a község (város) 
területén levő valamennyi, tehát a magán és ke-
reakedelmi faiskolákat  is a legszigorúbb feliigye-
tet alatt tartsák s az ezekben netalán szükséges 
irtómnnkálatokat fokozott  éberséggel ellenőrizzék. 

9. 9. Ha a vértetü jelenléte valamely város 
vagy község területén megállapittatott, erről a 
szokott hivatalos uton hozzám azonnal jelentés 
teendő. 

10. g. Vármegyékben  az aliapán, tör 
vényhatósági városokban a tanács tartozik folyó 
évi márczius hó 31-ig hozzám jelentést tenni 
arról, bogy a jelen körrendeletet a törvénybató 
ság területén szokott módon a legkiterjedtebben 
kihirdette éa ennek szigorú védrehajtását elrendelte. 

Köteles továbbá az alispán, illetőleg a tanács 
minden  év október  hó végéig hozzám be-
jelenteni, hogy a törvényhatóság területén mely 
város vagy kbzBég területén van t értetü? meg-

I történt-e az irtás s mily eredménynyel. s hány 
esetben indíttatott meg a mulsssttó ellen a mező-
rendőri kihágási eljárás? 

Elvárom a törvényhatóságoktól, hogy a 
fenyegető  veszély nagyiágát felismerve,  snnak 
elhárítására a legodaadóbb buzgalommal közre 
munkálnak s az ezeu rendeletem végrehajtásában 
esetleg résztvevő szakközegeimet, valamint ren-
deletem végrehsjtását ellenőrző központi tisztvi-
selőimet eljárásokban minden irányban támogatják. 

Kelt Budapesten, 1898. évi febr.  hó 14 én. 
Darányi s. k. 

VERESS SÁNDOR dr, 
orvosi rendelője is fogorvosi  műterme 

Csik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmilvészi 
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
10-» 

Az elismert jó minőségű és gyárt-
mányú 
Liliom vászon és házi vászon 

Csikmegye részére egyedüli raktára 

BARCSAY  K. 
nii és férfi  divatáru házába kapható: 

Liliom vászon 7 frt  20 kr, házi 
vászon 5 frt  95 kr, egy vég 23 
mtr (vagy 30 rőf),  úgyszintén lepedő 
•ászuok a legjobb minőségbe, egy 

szélybe 60, 75, 90 kr métere. 

Egy okleveles gépész, 
ki a vaszfürész  ígiitter) kezelését érti 
alkalmazást kap azonnal; felszerelt  okmá-
nyok beküldendők és a feltételek  meg-
állapodás szerint havi. vagy évi dijjazás 
mellett. 

» 
Egy jó házból való flu 
szintén felvétetik  gyakornoknak a vegyes-
kereskedésbe, kellő iskolai előképzett-
séggel Ágoston Ágostonnál Gyergyó-
Csomafalva,  u p. Gyergyó-Alfalu. 

„Gyergyóujfalvi  Dobribán Ist-
vánnál 2 darab 2'•'* éves magyar-
fajtájú  tenyész-bika eladó." 
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asztali, pecsenye, csemege-bort, 
cognácot, kis usiös szilvóriumot, szé-

azt az|kely-fenyőpálinkát,  eredeti tisz-
taságban, felelősség  mellett, nagy 
ban éa kicsinyben, mérsékelt árban, 

aj'ánljuk. 
Árjegyzéket kivánatra bérmentve 

kUldünk. e*-
Székely-Kereszlur, 1899. inárcz. hó. 

Székely-Borkereskedés-
3-H Részvény-Társaság. 

Sz. 337—99. 
tlkvi. 

t 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy dr. Fejéi-
Antal végn-bajtatónsk, László Elekné szül. 
Bene Mária végrehajtást szenvedő elleni 25 frt 
40 kr tökekövetelés és járnlékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék, a csíkszeredai kir. járásbíróság területén 
lévő Cs.-Szereda város határán fekvő  a csik-
szeredai 921. számn tjkvbeu A f  rendszám 76., 
79. hr. sz. ház és beltelekre az 1881. évi 60. 
t.-cz. 156b c. p. alapján nemcsak végrehajtást 
szenvedő >/». hanem László Elek társtulajdonos 
fele  rész jutalékára is az árverést 567 frt, 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 1899. 
évi május hé i-afl  napján délelőtti 9 érakor 
•zen kir. tSrványsiéknél, mint tlkvi hatóságnál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 1681. 
LX. t-ez. 42. § ában jel/elt árfolyammal  szá-

mitolt és az 1881. évi november bó 1-én 3333, 
sz. a. kelt igazsácügyministeri rendelet 8. §-á-
ban kijelölt óvadékképea értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A csik-szeredai kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1899. évijannár hó 
95-ik napján. 

Oeoző Béla, 
kir. tvszki Itiró. 

Sz. 6068/898. 
tlkvi. 

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

könyvi hatóság hözbirré teszi, bogy Csikmegye 
árva pénztára végrebajtatónak Bara Dávidné 
szül. Bara Zsnzsánna végrehajtást szenvedő elleni 
79 frt  78 kr tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén 'lévő Csik-Szentdomokos község 
határán fekvő  a csik-szentdomokosi 50 sz. 
tlkjkvben A f  alalt foglalt  alább megnevezett 
ingatlnnnak nemcsak végrehajtást szenvpdö, ha-
nem 1881. évi 60. t.-cz. 156. §. alapján a társ-
tulajdonos Bara Dávid telei-ész jutalékára s 
igy az egészre és pedig az 1. rendszám 79a. 
ht'sz. belsőségre 160 frt,  2. rend 1330',. hr. 

szántóra 2 frt,  3. rend. 1974. hrsz. szán-
tóra 1 frt,  4. rend. 2326/2. hisz. szántóra 1 
frt,  5. rend 2574/2. hrsz. szántóra 2 frt.  6. 
rend 2991/2. hrsz. szántóra 2 frt.  7. rend 
3310 2. hrsz szántóra 5 (rt, 8 rend 3661. hr. 
sz. szántóra 2 frt,  10. 9893. hrsz. szántóra C 
frt,  12. rend 1016G 1. hrsz. szántóra 2 frt,  16. 
rend 11738., 11739. hrsz. szántóra 10 frt,  16. 
rend 11811 2. brsz. szántóra 4 frt,  17. rend 
11939., 12028/1. hrsz. szántóra 8 frt,  18. rend 
12042 I. hrsz. kaszálóra 1 frt,  19. rend 12176. 
hrsz. kaszálóra 3 frt,  20 rend 14780.1. hrsz. 
kaszálóra 7 frt,  21 rnosz. 13114/2 hrsz kaszálóra 
7 frt.  22. rend. 13257/2. hrsz. kaszálóra 13 frt.  23. 
rend. 13443. hrsz. kaszálóra 50 frt,  24. rend. 
13492/3. hrsz. kaszálóra 34 frt,  26. rend 13538., 
13539. brsz. kaszálóra 6fi-t,  26. rend 14315/2. 
brsz. legelőre 1 frt,  27.rend 14342/1. hrsz. 
szántóra 3 frt,  28. rend 14548/1. hrsz. 
szánlóra 10 (rt, 29. rnd. 14549 2. hrsz. 
szánlóra 1 Irt, 30. rend 15519. hrsz. szán-
tóra 5 fit,  32. rend 16352 2. brsz. szántóra 
l frt,  33. rend 10932/2. Insz. legelőre 1 frt, 
34. rend 17491. hrsz. szántóra II frt,  35. rend 
17537. hrsz. szántóra 3 frt,  36 rend 17544. 
hrsz. szántóra 11 fit,  37. rend 17649/2. hrsz. 
szánlóra 3 frt  ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1899. évi május hólO-ik nap-
j á n d. e. 10 ó r a k o r Csík Szentdomokos köz-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáránsk 10n/u-át vagy készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-

mal számított és az 1881. évi nov. bó l-én 
3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságflgyiminisz-
teri rendelet H §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírt an a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltalni. 
A csíkszeredai kir tőrvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság. 
Kelt Üsik-Szeredán, 1898. évi november 

hó 3-ik napján. 
Gecző Béla, 
kir. lörv. bíró. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhriré 

teszi, hogy „Tarhavas, Alsó- és Felső-
Szlátina" nevll havasok folyó  évi áp-
rilis hó 10-dik napján délelőtt 8 
Órakor 1899. évre a legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe fog  adatni. 

Árverési feltételek  árverés napján a 
község elöljáróságánál megtekinthetők. 

Csik-Taploczán, 1899. márczius hó 
19-én. 

Gegó István, 
bíró. 

Mihály Ferencz, 
h.-körjt'L'yzn. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt elöljáróság közhírré teszi, hogy 

Szent- Péter egyházközség „Nagyhavas" 
nevti legelőjét 1899-től 1904. év végéig 
folyó  évi április hó 6-én délután 
2 Órakor a csiksomlyói papi lakban 
megtartandó árverésen a legtöbbet ígérő-
nek haszotibérbn adja. 

Kikiáltási ár : 750 forint. 
Árverezni szándékozók tartoznak ár-

verezés előtt a iiikáltátfi  ár 1 >" »-át bá-
natpénzül letenni. 

Zárt ajánlatok 24 órával előbb 
benyújtandók. 

A többi feltételek  a plébános irodá-
jában, vasárnapot és ünnepnapot kivéve, 
mindennap d. e. 9 — 10-ig, d. u. 2—4-ig 
megtekinthetők. 

Csík-Somlyón, 1899. márczius 26 án. 

Kassai Lajos, Györpál János, 
a/. ('íívliúztuliái-s (.-IriükL1. t-pvhii/.iin-irvei p>udiiuk. 
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Sz. 882—899. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kás/.on-alcsiki járásá-

ban rendszeresíteti következő segéd-jegyzői 
állásokra pályázatot hirdetek. 

1. Csik-Szentgyörgy, Bánkfalva  és Me-
naság községekből álló körjegyzői körben 
Menaság székhelylyel. Javadalmazása 250 
frt  fizetés,  a földadó-nyilvántartás  veze-
téséért 30 frt  és a magán munkálatokért 
szabályrendeletileg megállapított dijak. 

II. Csík-Tusnád és Verebes közsé-
gekből álló körben Tusnád székhelylyel 
évi 300 frt  fizetéssel. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állá-
sok valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi I. t.-czikk (i. §. értelmében 
felszerelt  kérvényeiket hozzám bezárólag 
folyó  évi ápril 4-ig annyival inkább 
adják be, mivel a később beérkező kér-
vények figyelembe  nem vétetnek. 

A menasági segéd jegyző az anya-
könyvvezetői, a tusnádi pedig az anya-
könyvvezető helyettesi teendőket is köte-
les végezni. 

Csik-ftzentmártonon,  1899. márczius 
hó 11-én. 

Bartalis Ágost, 
:l—:t loszolgabiró. 

1 Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Ö Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
T ö b b é r e m m e l iKit&xitetTT-e. 

Schmidt S. és Fia K ü l f ö l d i  é s s a j á t g y á r t m á n y ú 
zongorák, mindennemű 

zongora- és hangszer készítő, hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. zenemü-raktár 

Maros-Vásárhelytt. 
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Mindennemű hangszer javí-
tása és hangolása szakszerű 
pontossággal teljesíttetik. 

I Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonoa és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 




