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Előfizetési  felMvás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában s 

diwaobb tartalommal jelenik meg egy 
egész tél esztendő telt el, mely idő alatt 
n tisztelt olvasó közönség meggyőződhetett 
arról, ltogy egész odaadással igyekeztünk 
megfelelni  azon prograimnnak, melyet első 
számunkban közre adtunk s hogy annak 
értelmében teljes önzetlenséggel szolgál-
tuk a közérdeket. Hogy ezt jövőre 
nézve is még nagyobb mértékben tehes-
sük, kérjük a közönség szives támogatá-
sát s u „Csíki Lapok" 1899-ik év 3-ik év-
negyedére előfizetést  nyitunk az eddigi elő-
fizetési  árak mellett: 

Egész évre . . 8 korona (4 írt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel lei-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékban vannak, hogy a hátralékos 
Összegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton könyvkereskedése) beküldeni 
szíveskedjenek. 

„ C s U s l X j a p o l s " 
sserkeastdeége ée kiadóhivatala. 

Egy kis vihar. 
Köztudomásu dolog, hogy a tenger 

sima tükre a szél lebbenésével rögtön 
meg fodrosodik  s az erősödő szél óriási 
hegyekké korbácsolja fel  az az előtt 
csendesen ringó hullámokat. 

Hogy a politikai éiet tengerén is, 

egy kis, habár csak látszólag is igaz-
ságtalan fuvallat,  mily könnyen felszítja 
a pártoskodás lappangó szikráját sa szen-
vedélyeket milyen óriási mértékben ké-
pes felkorbácsolni,  arra igen tauulságos 
példa a Sima Ferencz orsz. képviselő 
Ugye, mely jelenlegi stádiumában min-
den esetre megérdemli, hogy azzal e 
helyen is foglalkozzunk. 

Sima Ferencz szentesi országos kép-
viselő ellen a szegedi törvényszék cső-
döt rendelt el, a csődöt elrendelő hatá-
rozat felebbezés  folytán  a szegedi kir. 
tábla elé kerülvén, a határozatot a kir. 
tábla is jóváhagyta. 

Csőd esetén az országos képviselő 
a törvény értelmében köteles mandátu-
mát letenni, ha ez meg nem történnék, 
az Ugy az összeférhetlenségi  bizottság 
elé kerUI, a mely határozatot hoz. 

Az eljárásnál azonban bizonyos for-
formákat  elkerUlhetlenUl be kell tartani, 
nevezetesen a házszabályok 135. sza-
kasza ugy intézkedik, hogy ha a bizott-
ság értesítését annak elnöke a kifogásolt 
képviselőnek vagy a bejelentés eszküz-
lőjének 15 nap alatt kézbesíteni nem 
tudja, vagy ez idő alatt az érdekeltek 
nem jelentkeznek, bejelenti a képviselő-
ház elnökének, a ki nyilt Ülésben felhívja 
az érdekelteket, hogy kifogásaik  és vé-
dekezésük czéljából 30 napon belul az 
összeférhetlenségi  bizottságnál jelent-
kezzenek. 

A mint a bizottság meghozta hatá-
rozatát, mely a Sima Ferencz megbí-

zatását megszűntnek nyilvánítja, külö-
nösen az ellenzéki képviselők körében 
aggodalom keletkezett az iránt, hogy 
a házszabályok rendelkezései az eset el-
bírálásánál pontosan be lettek-e tartva 
s midőn a képviselőház junius 23-án 
tartott ülésében az összeférhetlenségi 
bizottságnak a Sima Ferencz ügyében 
hozott határozata előterjesztetett, a vi-
har óriási velieinencziával kitört s miu-
tán a felolvasott  iratokból nem lehetett-
egész határozottan megállapítani, hogy 
vájjon az idézés Sima Ferencznek sza-
bályszerűen •kézbesítetett-e? s miután 
az iratokból az is kitűnt, hogy a kép-
viselő szemé lyesen , mint a hogy azt 
a szabályok megkövetelik, nem volt je-
len és a tárgyalásra csak egy ügyvéd 
jelent meg, a ki nein is Sima Ferencz-
töl, hanem Sima Ferencznétöl mutatott 
fel  kellően nem is hitelesített felhatal-
mazást, szenvedélytől izzó beszédek hang-
zottak el s követelték, hogy a házsza-
bályok rendelkezései szigorúan betartas-
sanak s e czélból a jelentés a bizott-
sí utasíttassák vissza. 

Ha a többség inost is, mint az az-
előtt annyiszor történt, makacsul ragasz-
kodik a bizottság álláspontjához és azt 
tekintet nélkül a máskép gondolkozók 
véleményére, keresztül is viszi, az eset-
nek beláthatlan következményei lettek 
volna s a már jó irányban indult békés 
munkálkodás s ezzel együtt az életbe 
vágó fontos  kérdések megoldása lega-
lább is bizonytalan időre lett volna elo-

dázva az ország vitális érdekeinek vég-
hetetlen kárára. 

De szerencsére nem ugy történt, a 
bizottság eljárásának elhamarkodott vol-
tát belátva, magából az ujjon alakult 
kormánypártból emeltetett fel  nyomaté-
kos szó az iránt, hogy az ilyen kényes 
esetekben nagyobb körültekintéssel kell 
eljárni s miután nincs teljesen tisztába 
hozva, hogy vájjon a házszabályok ren-
delkezései betartattak-e az egész vona-
lon, inditványoztatott, hogy a bizottság 
határozata ennek kiderítése végett adas-
sék vissza a bizottságnak s ha kiderOlne, 
hogy a szabályok nem tartattak be, ak-
kor a bizottság a házszabályok már idé-
zett 135-ik szakasza szerint járjon el. 

Maga Magyarország igazságügy-
minisztere is ilyen értelemben nyilatko-
zott s később ilyen értelmű Írásbeli in-
dítványt is adott be, a mihez néhány 
képviselő kivételével, kik a bizottság 
határozata mellett foglaltak  állást, az 
egész ház hozzá járult. 

A kérdésnek ilyen irányban való 
megoldása a vihart mintegy varázsütésre 
rögtön lecsillapította, a szenvedélyesség 
ismét elpihent, a haragos ránezok az 
arezokon elsimultak s miként a termé-
szetben elvonult viharok után a kelle-
mes, megfrissült,  üde levegőt, ugy érez-
ték a képviselők s ugy érezzflk  velők 
mi is, hogy a jog i g a z s á g és tör-
vény korszakát éljük. 

Ezen esetből igen fontos  konzek-
venciát lehet a jövőre nézve levonni. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Báthory Endre bibornok 

és erdélyi fejedelem. 
Irta: Dr. Balió István.*) 

Báthory Endre biboruok és erdélyi fejedelem 
családja a leghatalmasabbak közé tartozott Magyar-
országon. Csak háromszáz év leforgása  alatt egy 
biborook, három püspök, egy király, négy erdélyi 
fejedelem,  egy nádor, öt országbíró, bárom erdélyi 
vţjda, s több zászlós ur került ki belőle. Erede-
tüket egészen a XI. századig vitték föl,  a mikor 
külföldről  vándoroltak be őseik. Annyira meggaz-
dagodtak, hogy 10 megyére terjedtek ki birto-
kaik (Zaritnd, Temea, Sáros, Zala, Középszolnok, 
Kraazna. Bihar, Somogy, Szabolcs és Szatmár). 
A család, mely ősének Guthkeledet vallotta, idő 
folytán  két főágra  oszlott, u. m. ecsedire és eom-
lyóira. As előbbi ágból való az a Báthory István, 
kit 1493-ban II. Ulisaló az erdélyi vajdai szék-
ből elmozdított és Báthory Endre, kit Ferdinánd 
1662-ben erdélyi vajdává tett. A somlyói ágból 
a XVI. század elején nevezetes Báthory Istváu, 
kit Zápolya János lö'29-ben erdélyi vajdává ne-
vezett. As ó érdeme, hogy az elpártolt szászok 
lassankint Zápolya pártjára állottak. Feleségétől 
Telegdi Katalintól születtek Endre, Kristóf  és 
Utvin nevü fiai,  az első a bibornok, a második 
a Zsigmond fejedelem  apja, a harmadik nagynevű 
lengyel király. 

Báthory Endre állandóan, a Zápolya-ház 
híve. 1640-ben Török Bálinttal Majláth Istvánt 
ostromolja Fogaraaban, majd testvéreivel együtt 
Ferdinándtól Siatmárt és Németit kapja s együt-
tesen a Szamos szigetén várat épitettek. Fráter 
György éa Izabella több alkalommal megtisztelő 
követséggel bízták meg. Izabella távosáaa után 

*) Részlet szerzüuck rBáthory Endre bibornok 
és erdélyi lejedelem lialála1' ez. müvéből. 

Ferdinánd pártjára állott, de a midőn niúr Iza-
bella bellivására keriilt a dolog, engedelmet kért 
a királytól az átpártolásra s megjelent azon fő-
urak között, kik a hazatérő Izabellát 1056-ban 
fogadták.  Azután a királynő rendeletére Huszlot 
vette ostrom alá s foglalta  el. A királynő halála 
után János Zsigmond tanácsosa lett és főudvur-
iDcster. 1503, január 3 án halt meg Alvinczen 
vadászaton. 

Báthory Kndrónek fogarasi  Majláth Margittól, 
a fejedelemségre  törekvő liires Majláth István 
leányától, háro:n fia  maradt, u. m. István, Bol-
dizsár és Endre, a később oly szomorú véget ért 
bibornok. 

A kiskorú Endre éa szintén kiskorú Boldi-
zsár neveléséről nagybátyjuk Istváu, 1571-től 
fogva  erdélyi fejedelem,  gondoskodott. Ügyelőre 
az erdélyi fejedelem  udvarában voltak, de innen 
magához vitette őket István, ki l&7U-ban len-
gyel király lett. Hogy az ifjak  családjuk fényé-
nek jobban megfelelhessenek,  a pultoski liires 
jezsuita collégiumba adta. Endre és testvére pom-
pásan megfeleltek  a király várakozásának : tanul-
mányaikat a legszebb sikerrel végezték. Boldizsár 
a vitézi pályára mulatott uagy hajlamot, ezért 
nagybátyja is katonának száuta s tapasztalatok 
szerzése végett külföldre  küldötte utazni. 

Eudre már gyermekkora óta a papi pályára 
érzett hivatást. István király, ki maga is buzgó 
vallásos ember volt testvéreivel együtt anuyira, 
hogy Boldogasszony katonáinak nevezték őket, 
maga is méltányolta öcscse szándékát a miután 
Endre az egyházi rendbe lépett, mechovi préposttá 
tette, azután diBzea követséggel Komába kül-
dötte XIII. Gergely pápához. 

Endre Komában teljes buzgalommal látott 
egyházi tanulmányainak s szerény, alázatos ma-
gaviseletével aunyira kitűnt, bogy a fejedelmek 
fényességének  nevezték. A pápa hamar megked-
velte, s részint saját érdemei, részint István ki-
rály nagy szolgálatai miatt, melyeket a kath. 
egyháznak tett, előbb Bzentszéki titkárrá, utóbb 
1684 ben egyetértve a bíbornoki testülettel, Szeut 

Adorjánról eziinzett biboruokká nevezte ki. Boro-
méi károly, kit utóbb a szentek sorába iktattak, 
Endréhez isteni sugallattal teljes levelet irt, mely-
ben az uj bibornokot méltó életmódra oktatta s 
egynttal az e czélra vezető módokkal is inegis-
inertetto. 

Nagy ürümet szerzett Ködre haladása Ist-
ván királynak s azután, lioay huzatért a bibornok, 
ót a Nagynevű Cromer Márton brauiiBbergi püs-
pök segédjévé tette. löfü-bau  ismét Komába kül-
dötte V. Sixtus pápához. Az örök városban örven-
detes meglepetés várt reá. Találkozott bátyjával 
Boldizsárral, a ki már bejária Dániát, Skót-, Nor-
vég*, Franczia, Spanyol- és Angolországot 8 már 
előre készültek, hogy haza térve együtt mond-
janak köszönetet nagybátyjuknak. De keserű 
csalódás várt reájok, mert azt nem találták élet-
ben, a nagy király, a muszkák rettegett elleusége, 
1580. deczember 13-án űrodnóban megszűnt élni. 
De nem feledkezett  meg rokonairól, inert végren-
deletében nagy mennyiségű arany és ezüst kin-
cseit uagy összeg pénzzel együtt Boldizsárnak és 
Endrének adta. 

István király halála után Endrét veszély 
fenyegette  Krakóban, mert Miksa osztrák herczeg 
haddal támadt az uj király, Zsigmond ellen. De 
Krakó alatt elvesztette a csatát s miután az er-
délyi segéd csapat is megérkezett Báthory Bol-
dizsár alatt, a herczeg ujabb vereséget szenvedett 
s fogságba  is került, 

1581-ben meghalt Cromer Márton s utána 
Endre következett. Ámde a beiktatás uem meut 
könnyen, a poroszoknak nem nagyon tetszett, hogy 
e díszes hivatalban idegent látnak, a kollégium 
pedig akadályokat gördített. Végre is a nagy 
király emléke és Zamojszky közbenjárása, ki Zsig-
mond erdélyi fejedelem  testvérét vette nőül, győ-
zött, s a beiktatás megtörtént. 

Az a tiz év, melyet a bibornok ezután Len-
gyelországban töltött, sok megpróbáltatást, kese-
rűséget hozott fejére,  mert egyházmegyéje, gond-
jai mellett, hazájának Erdélynek sorsa is a leg-
nagyobb aggodalmakkal töltötte el. 

159l-ben a Miskovski Szaníssló halálával 
megürült krakói püspökség elnyerése végett tett 
lépéseket, beavatkozott ebbe a dologba Zsigmond 
fejedelem  is és Gyulafl  Léstyánt a lengyel király-
hoz küldötte. De a püspökség másé lett. A bibor-
nok csalódását nemsokára örvendetea családi ese-
mény feledteté.  1592. február  O-én bátyja Boldi-
zsár nőül vette Kendi Sándor leányát, s e meny-
nyegzóre Endre is haza jött. A Uvaaz egy réasét 
rokonainál töltötte el s haza tértében Boldizsár 
elkísérte. 

Alig ért haza Endre, nemsokára Zsigmond 
érdekében tett lépéseket. Az erdélyi fejedelem 
már István király halála után áhítozott a lengyel 
trónra, s bogy akkor nem Bikerült, azután aem 
hagyott fel  reményeivel. Gyulaflt  sűrűn knldös-
gette Lengyelországba, de bár a bibornok ia ma-
gáévá tette ügyét, nem sok sikert ért el. 1598-
ban a lengyel király Svédorazágba rándult. Er-
délyben az a hír terjedt el, hogy vísasa aem tér. 
Az erdélyi fejedelem  erre álruhában Báthory Bol-
zsár, Bocskai István, Ferencz doktor és néhány 
fóur  kíséretében Krakóba rándult, ott mulatott 
néhány nap, de minden kílátáa nélkül tért hasa. 

Ai 1694-ik év nagy csapással látogatta 
meg a bibornokot. Zsigmond fejedelem  a magyar 
királyhoz való átállás eszméjével foglalkoaott  a 
minden áron szabadulni akart a török fenhatóaág 
alól. Még a mult év végén Carillo Alfonz  jessui-
tát VIII. Kelemen pápához küldötte. A pápaCu-
mulens Sándor bibornokot küldötte a fejedelmi 
udvarba B egynttal Endre bibornokot ia Erdélybe 
rendelte, hogy tekintélyével mozditaa elő a nun-
csios törekvéseit. A bibornok 1604. elején a leg-
nagyobb hidegben kelt útra s a mint Zsigmond-
hoz érkezett, rögtun megkezdődtek a tanácsko-
zások, melyeken a tanács arakon klvBl néhány 
fóur  is részt vett; hogy a töröktől el kell ala-
kadói, abban mindnyájan egyetértettek. A fődolog 
a módosat volt. Endre megnyerte a tanácsosok 
nagy réazét, hogy teljeaen el kell asakadni a 
töröktől s a fejedelemség  függetlenségének  biz-
tosítása mellett lehet osak elismerni a magyar 
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A tévedés ugyanis emberi dolog, s ha 
a tévedés megtörtént annak észszerű 
következése csak az lebet, hogy a té-
vedés megkorrigáltassék, mert ezt kí-
vánja a jog, igazság és tOrvény. 

Ilyen eljárás mellett, a nélkül, hogy 
az bárkinek tekintélyéből bármily keve-
set is lerontana, lehet kinek-kiDek sa-
ját elve és meggyőződése mellett kitar-
tani és szenvedélyesség nélkül küzdeni, 
és az ilyen harcz, az ilyen küzdelem 
nem hátráltatja a haladást és nem esik 
az ország érdekeinek rovására. 

= Kereskedők sérelme. Az italmérési 
adó újból való szabályozását tárgyazó t.-javaslat 
5 szakasza szerint jövőben mindazon kereskedők 
ós szatócsok, a kik szeBzea italoknak kis mérték-
ben való elárusitására engedélylyel bírnak, el 
lesznek tiltva szesz és ebből készült közönséges 
pálinka elárusitásától. A törvényjavaslat ezen in-
tézkedését a szeszes italok árusításával foglalkozó 
keresked'k magukra nézve sérelmesnek tartják, 
mert ily módon a közönséges pálinka eladásából 
származó nagyobb forgalomtól  cl foguak  esni s 
igy a sokbakeriiló árnlási engedély csak nem 
értéktelenné válik, a mennyiben a finomabb  pú-
linka-félék  különösön kisebb helyeken csak csekély 
mennyiségben fogyasztatnak.  — A mint halljuk, 
városunk környékéit a kis kereskedők mozgalmat 
indítottak az iránt, hogy a liivntolt törvényjavaslat 

ik szakasza megváltoztattassék s szesznek és 
cbbúl készül pálinkának eladására továbbra is 
jogosítva legyenek. Györgyjakab Márton kamarai 
tanácsos utján kérelmet nyújtanak a marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamarához, hogy ezen 
ügyben tegyen sörgós előterjesztést az illetékes mi-
niszterekhez s hasson oda, hogy a kereskedők és 
szatócsok által sérelmesnek tartott szakasz a tör-
vényjavaslatból töröltessék 

= Székely k ivándor lás . Mindenfelül 
hangzik a panasz: napról napra növekszik a 
székely kivándorlók száma. Nem C'<élünk most 
e kérdés érdemi oldalával foglalkozni,  hanein 
csupán azon kis füzettel,  melyet ennek ellen-
súlyozása végett a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara és az Emke együttesen 
tízezer példányban bocsátottak közforgalomba 
A könyv czime : Száműzetésem ideje vagy miért 
hagytam ott Uláhországot. Szerzője Tornyay Fe-
rencz róm. kath. lelkész. Czélja a székely nép 
szemeit felnyitni  és figyelmeztetni  azon vesze-
delmekre, melyek Romániába a kivándorlókra vár-
nak, s igy példával halni a kivándorlásra. Akár-
mint álljon is tehát a dolog a kivándorlás kér-
désében, nem tndjnk eléggé ajánlani ez érdekesen 

megirt rajzot a közönség figyelmébe  különösen 
annak az alsóbb néposztályban való terjesztése 
végett, hogy igy a kivándorlás ellen mindenfelé 
s különösen a marosvásárhelyi kereskedelmi s 
iparkamara által szervezett nagyobb szabású 
akczióknak minél frappánsabb  sikere legyen. 

Ismét egy nagy csomó érett diák kerül ki 
az iskola falai  közül az életbe előtte azzal az 
évről-évre megujnló problémával: Ouid nunc ? 

S a kérdés nagyon helyén való. Mert ná-
lunk már csak az a szokás, hogy mikor a szülő 
feladja  az első gimnaziális osztályba, nem arra 
ügyel, mire van a fiúnak  leginkább tehetsége 
vagy egyáltalán van-e tehetsége, hanem szemei 
élőit lebeg valamely lokális kapaczitás s azt 
gondolja magában: Ilyet fogok  nevelői én is a 
fiamból! 

Mintha bizony csupán a nevelés volna szük-
séges shboz, hogy valaki biró, ügyvéd, ;orvos, 
mérnök lehessen s nem még valami más is: ta-
lentum, hajlam. 

S aztán megkezdődik a küzdelem. A közép-
iskolák alsóbb osztályai mindig zsúfolásig  telve. 
A szülők kétségbeesett barezot vivnak a taná-
rokkal, hogy gyermekeiket egyik osztályból a 
másikba áterőszakolhassák. A honorácziori pá-
lyába vetett hite elvakulttá teszi s nem látja 
be, hogy kevesebb gonddal biztosabb s jövedel-
mezőbb pozicziót teremthetne neki. De hát a cbab-
lon nyűgeiből kiszabadulni nem oly könynyü. 
Mikor kezébe kapja az érettségi bizonyitváuyt 
a fiu,  válogat, de válogat csupán a megszokott 
pályák közül, mert hogy egyetemre s kivétele-
sen tecknikára megy, annyi bizonyos, az a kér-
dés csupán, melyik fakultásra.  S az eredmény? 
A proletárizmus elterjedése. 

Hiába. A magyar ember, ha nem ügyvéd, 
orvos, hivatalnok, akkor szánt-vet de a legszeré-
nyebb dijnoki állással is beéri inkább, minthogy 
ipari vagy kereskedői pályára menüs. Pedig ezeké 
a jövő. A műveltség rohamos terjedésével mind-
inkább hódit a meggyőződés, hogy hazánk köz-
gazdasági szükségleteit a mezőgazdaság többé 
ki nem elégítheti, azért nekünk, ha baladni, ha 
megerősödni akarunk, a kereskedelem s különö-
sen az ipar terén kell első sorban a mult idők 
mulasztásait pótolounk s bástyákat emelnünk 
hazánk jólétének biztosítására. 

S ezen kérdés aktuálissá vált most, midőn 
nincs kizárva az önálló vámterület behozatala 
Ha ez megtörténnék, akkor elérkezett az idő a 
gyáripar megteremtésének szükségére, különösen 
oly iparágakban, melyek eddig nálunk nem voltak, 
hanem kaptunk mindent Ausztriától. Lesznek 
idegenek nagy számmal, a kik szívesen fognak 
gyárakat alapítani nálnnk s csak egy dolog az 

a mi a fejlődést  megakaszthatja: s gyári válla-
lathoz s ez ezzel öszefüggő  kereskedelmi ághoz 
szükséges képzett munkások s értelmi erők hiánya. 
Az idegen tőkék bevándorlását ma is érezzük 
s még inkább fogjuk  érezni a közel jövőben, 
mert az iparos állam felé  való haladást senki sem 
vonhatja kétségbe. 

Ily körülmények között a műszaki s ipari 
szakismeret értéke nagy emelkedésre számithat 
Iparkodnunk kell tehát, hogy a kormányudat e 
téren a magyar elem kaphassa kezébe, nehogy el-
késsünk s a jövő munkás generáczió vezetői ide-
gen elemekből táboroztassanak össze. 

Kívánatos volna azért, hogy most a pálya-
választás idején, de különösen akkor, mikor gyer-
mekeiket valamely pályára szánják, minden kö-
rülményt nagyon fontolóra  vegyenek a szülők, ne 
hogy bele rekesszék azt valamely neki nem tetsző 
hivatásba, melyhez sem kedve, sem, tehetsége. 
Mert ez Utal nem csak gyermekeiknek ártanak s 
esetleg előlök vágják el a boldogulás útját, hanem 
i magyarnemzet gazdasági érdekeknek is nagyon 
rossz szolgálatot tesznek. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Liíjmuk  technikai  nkatláli/ok 

miatt ff/i/  titippal  kenőbb  jelent  «»'(/. 
— Kinevezések . Csikvármegyefőispánja 

az üresedésben állott, megyei segéd levéltárnoki 
állásra Csikcsekefalvi  M i k I ós Sándor tanár-
jelöltet, a székelyudvarhelyi állami főreáliskola 
internátusi felügyelőjét  levéltárnoki vizsga köte-
letezettségemelleltkinevezte. A pénzügyminiszter 
Csikszépvizi P é t e r István pozsonyi pénzügyi-
gazgatósági fogalmazót  ugyanoda pénzügyi segéd 
titkárrá nevezte ki. 

— Esküvő . Maraschki ''Róbert, kir. al-
járásbiró e hó 21-én esküdött ölök hűséget Élllies 
Zsigmond kir. ítélőtáblai biró leányának. A rend-
kívüli fényes  nászmenet először a város házához 
tért be, a hol a polgári kötést Tamás Béla 
anyakönyvvezető végezte s oman a református 
templomba, a hol Bitay Béla lelkész, gyönyörű 
megható beszéd kíséretében adta rá az egyházi 
áldás az uj párra. A koszorús pári tisztet Élthes 
Judit, Élthes Zoltán, Nagy Irénke, Élthes Gyula, 
Élthes Margit, Vass Lajos, Bartba Irénke, Szántó 
Samu, Bakcsi Erzsike, Wellmann Samu, Well 
mann Matild, Élthes Ignácz teljesítették. A szer-
tartás ntán az örömapa házában kedélyes snu-
per volt, a hol sem jókedv, sem mulatság, sem 
toaBzt nem hiányzott, hanem volt bőven min-
denből. — S c h i e r Ferencz mi kir állainépi-
tészeti segédmérnök folyó  hó 24-én délelőtt 10 
crakor vezette oltárhoz Oecző Annnskát, Gecző 
Elek helybeli birtokos leányát, polgári s egyházi 
szertartás után kedélyes lakoma volt a meny-
asszony szülei házánál. 

F ő i s p á n be ik ta tás . Udvarhelymegye 
főispánjáva  közelebbről kinevezett H o 11 a k y 
Artbnrnak ünnepélyes beiktatása jövő julius hó 

6-án fog  megtartatni a székelyWvarhelyi vár-
megye ház nagytermében, mely fiitoepélyeni  rém-
vételre Csikvármegye közönsége b meghívatott 

— Az első leány gimnazista csíkban. 
Kritsa  Melitta k. a, Kritsa  Izidor  helybeli telekk.-
vesetó leánya, a budapesti Barcsay-utozai leány-
gimnáziumban az ötödik és hatodik osztály tantár-
gyaiból a vizsgákat jó sikerrel kiállotti. Gratu-
lálunk 1 

— Zárünnepóly. Ritka szép Unndpély-
nek voltunk tanúi vasárnap délután. Atcsik-
szeredai polgári leányiskola zárünnepélyeVolt 
ez, fényes  bizonyítéka a növendékek elóreB*-
lariásának, és szép tanújele az intézet derem 
tantestülete fáradozásának.  Előkelő közönség* 
gyűlt egybe az intézet nagytermében; eljöttek" 
a gyermekeik elóhaladásáért rajongó szülök 
megyénk távol részeiről, zsúfolásig  megtelt 
a nagyterem, mindenki érdeklődéssel várta az 
ünnepély kezdetét, melyet Mendelsohnnak az 
„Űrnapja" czimü imája nyitott meg az összes 
növendékek által előadva. Szent áhítatot kel-
tett a megjelentek lelkében a bálaadás sze-
líd himnusza, melyet Élthes Judit és Szo-
kolay Margit gyönyörű zongorajátéka követett. 
Ezután a kis Szokolay Murgit szavalta Révay 
József  „Köny" czimü gyönyörű költeményét 
meghatóan, kedvesen, érzéssel. A kedves sza-
valat után azösszes növendékek éneke követke-
zett. A .Tévedt nő" czimü dalműből a „Czigányok 
dalá"-t adták elő, olyan preczizül, hogy bár-
mely jól szervezett énekkarnak is díszére vál-
nék hasonló előadás. Mihály Juliska és Sán-
dor Margit szépen sikerült s sok tapsot aratott 
zongorajátéka után Kápáll Katinka II. osztá-
lyos növendék szavalta Torkos Lászlónak 
„Boldog" czimü költeményei az érzés megható 
bájával, melegségével. Elismerést érdemel Nagy 
S. Iréu és Mariska zongorajátéka úgyszintén 
az összes növendékeknek „Loreley" és „Zug 
a vihar* czimü remek, összhangzó éneke. Sok 
tapsott kapott Helvig Lotti, ki a Virágcsata 
czimü operetteból egy magyar indulót adott 
elő zongorán, melyet az összes növendékek 
által elóailott gyönyörű népdal egyveleg kö-
vetett. Nagy Miczi és Lázár Iza kedves zon-
gora játéka után Nagy Miczi III. osztályos nö-
vendk szavalta Vajda János „Jelenések" czimü 
költeményét. A mély érzés annyi melegsége 
és közvetlensége volt e szavalatban, hogy méltán 
ragadhatott mindenjeienlevótbámulatra. Ezután 
Bohacsek Erzsi és Vizoly Anna adták eló meg-
lepő ügyességgel és preczizitással Hummelwecz-
nek„A vigpostás" czimü zenemüvét, melyet az 
összes növendékek üdvözlő dala követett. Ma-
gas színvonalon állott Bohacsek Erzsi IV. oszt. 
növendék szavalata. Tompa Mihálydak "Budai 
országgyűlés" czimü hosszú költeményét annyi 
hévvel és lelkesültséggel adta, mintha csak 
Mátyás dicső uralkodása alatt élt volna, s érezte 

király fenhatóságáL  Zsigmond csak családi össze-
köttetést kívánt. A fejedelem  azután gyóntatóját 
Carillot a feltételekkel  Prágába iuditá. Endre 
bibornok is küldetését befejezvén,  útnak indult, 
nem gondolva, hogy e szövetkezés kimondása 
miatt Zsigmond tehetetlensége és féltékenysége 
milyen vérfürdőt  csinál Erdélyben. Sárospalakon 
át Kassára ment, hol TeufTenbach  felBómagvar-
országi kapitányt látogatta meg, kinek jóakaratát 
szerénységével és kiváló okosságával teljesen 
megnyerte. Innen haza utazott I.eagyelorazágbtt 

A tanácskozás után az volt hátra, hogy az 
országgyűlés is nyíltan kimondja a tü-üktől való 
elszakadást. De az idő nem látszott alkalmasnak. 
A rácsokat, kiknek a fejedelem  zászlókat is kül-
dött, a temesvári beglerbég szétverte. Szinán 
nagyvezér rettentően fenyegetőzött  az erdélyiekre, 
kik nem akartak csatlakozni, s a tatárok közel I 
voltak a határhoz, a magyar királytól pedig segit 
séget nem lehetett várni. A nyílt elszakadásról 
tehát ily nehéz körülmények közt alig lehetett 
szó. A juliusi tordai országgyűlésen, hol a ren-
dek fegyveresen  jelentek meg, a török párt túl-
súlyban volt. Zsigmond megrettent s mivel testő-
reit is az ország védelmére rendelték, Báthory 
Boldizsárral egyezségre lépett: a fejedelmi  czim 
megtartása és évi 12.000 tallér mellett lemondott 
a fejedelemségről  s Kővárra távozott. Innen tudó-
sította Endrét a történtekről. De még jó formán 
Lengyelországba sem ért levele, már megmásí-
totta szándékát s határozatlanságával kimondha-
tatlan kárt okozott basájának. 

A török párt, melynek főbbjei  Báthory Bol-
dizsár és Kendy Sándor voltak, Zsigmond eltávo-
záaával diadalt aratott, de nem tudta okosan hasz-
nálni győzelmét s időt adott as ellenfélnek.  Zsig-
mond hamar megbánta tettét s párthívei! Bocskai 
István váradi. Geaiti Ferenci dévai, Kornis Gás-
pár, hnsiti kapitányt maga köré gyüjté a oda 
vitte a dolgot, hogy a julius 29-diki kolozsvári 
oiaiággyűlés, melyet épen Báthory Boldizsárék 
hívtak özsze, hogy uj fejedelem  választásáról gon-

doskodjanak, visszatérését kérte. Zsigmond aug. 
8 án tnrtá ünnepélyes bevonulását Kolozsvárra s 
látszólsg kibékült a török piirttal. Hogy nyugod-
tabb legyen, az aug. 17-re hirdetett országgyűlés 
többsége kimondotta az elszakadást. Du a fejede-
lem teljesen biztosítani kívánta magát a török 
párt ellen. Aug. 28-án csellel elfogatta  Báthory 
Boldizsárt, Kendy Sándort és Ferenczet, Ifjú  Já-
nost, a Báthory Endre mostoha apját, Kovácsóciy 
Farkas kanczellárt, Kendy Gábort, Forró Jánost, 
Bornemissza Jánost, Lónyay Albertet, Gerendy 
Jánost, Szalánczy Györgyöt, Literáti Gergelyt, 
Vas Györgyöt és Sennyey Pongráczot. Ezek kőiül 
sug. 30-án a két Kendy, IQu János, Forró János 
és Szentegyedi Literati Gergely Kolozsvár piaczán 
a főtéri  templom közelében fejeztettek  la, Báthory 
Boldizsár és Kováosóczy Szamosujvárt fojtattak 
meg, Kendy Ferencz és Bornemissza János Gya 
luban ölettek meg, többen még fogságba  kerültek 
vagy száműzettek. 

E vérfürdő,  az ártatlanok borzasztó legyil-
kolása, mert valóságban semmi főben  járó bünt 
nem tudtak ellenök felhozni,  e fejedelmi  zsarnok-
ság Endrét Boldizsár bátyjától és mostoha apjától 
fosztotta  meg egyszerre. Szerencsére István bátyja 
Somlyón időzött, honnan a veszedelem hirére öcs-
cséhez menekült., Együtt a lengyel király utján 
megkísértették Boldizsár kiszabadítását, de már 
késő volt De a büntetés súlyát nekik is érezniük 
keleti; az 1595. évi ápr. 16 diki gyulafehérvári 
országgyűlés, mely utólagosan hagyta jóvá a fe-
jedelem zsarnok eljárását, mindkettőjüket fó-  és 
és jósiágvesetésben marasstalta el. Endre ellen 
egyebet nem tudtak felhozni,  mint hogy egyetér-
tett a törökpárti urakkal s hamis híreket terjesz-
tet külföldön.  Zsigmond ugyanis érezte Boldizsár 
ártatlan halálának súlyát s azt híresztelte, hogy 
Boldizsár betegség áldosata lett a fogságban,  a 
mit megozáfolni  érdekében állott Endrének. 

A bibornok tehát el lön szakítva hazájától 
s szomorú szívvel látta a távolból, mint ássa alá 
szülőföldje  nyugalmát Zalgmond fejedelem,  a ki 

folytonos  kapkodásával sok időre boldogtalanná 
tette Erdélyt. 

Az ártatlanok kiontott vére boszuért kiáll 
at egek egére' a fejedelmen  is beteljesedett. A 
török párt kiirtása után 1595. jan. 28-án Zsig-
mond minden akadály nélkül köthette meg Rudolf 
magyar királylyal a véd- és daczszöveiséget, 
mely neki birodalmi berezegi czimet ós oltalmat 
biztosított, megnyerte feleségül  Mária Kriszliernát, 
„egy jó öreg leányt* s uralma alá hajtotta Ha-
vasalföldet  és Moldvát. Még ezen év őszén a 
a délvidéken megkezdette a háborút a török ellen 
meglehetős szerencsével. Azonban „Isten nem 
szokta az ilyent segíteni; az lévén első kezdete 
az én időmben a török elleu ok nélkül való ha-
dakozásunknak : ilyen lón kezdete, rossi lón a 
közepe, annál sokkal alább való vége", mondja 
a krónikás Mikó Ferencz. A szerencse egyelőre 
kedvezni látszott, mert ez év novomberében erő-
sen megverte Gyurgyevó mellett Ssináa nagy-
vezért, de 1606. juliusában Temesvár alól ku-
darozezal tért vissza. Ez év okt. 23—26-én el-
veszett a mezókeresztesi csata is, melyet az egye-
sült magyar éa erdélyi hadak vívtak. 

Csakugyan Zsigmondnak nem volt nyugta. 
Házassága siereuosétlen volt s uyughatatlan ter-
mészete képtelenné tette a kormányzásra. Meg-
indította tehát a tárgyalásokat Erdély átadását 
illetőleg. Követe Carillo jezsuita 1597. deoz. 23-án 
megkötötte a sseriödést, mely szerint a fejedelem 
lemond Erdélyről, elválik nejétől, megkapja a 
bíbornoki méltóságot, melyre áhitoiott, továbbá 
ai oppelni és ratíbori herozegségeket évi 60,000 
tallérral együtt. Erdély kormánya, míg Miksa fó-
herozeg az uj kormányzó átveheti, egyelőre Mária 
Krísztierna keién maradt. 

Esen alkudozások tudomására jutottak End-
rének is. Látta a veszélyt, melybe Zsigmond in-
gatagsága sodorja Erdélyt, s azért Sylla Mártont 
hozsá küldé. Kérte a fejedelmet,  hogy a basa 
és családja javát tekintse s ne modjon le köny-

nyelmiien a fejedelemségről,  vagy ha mindeu 
árou ezt akarja, legalább hallgasson ai ő és a 
lengyel király tanácsára. A követének adott uta-
sításban pedig hajlandónak mutatkozott, hogy 
kész átengedni sióját méltóságait ós gazdag jöve-
delmeit neki, ha a fejedelemséget  átengedi, csak-
hogy ennek birtokában maradjon nemzetségök. 

De Endre nem segíthetett a dolgou. Már 
Erdélyben voltak a kir. biztosok Sznliay, Pezzon 
és Istváufi  a történetíró és Zsigmond átadván 
Erdélyt, áprilisban elhagyta az országot 

Zsigmondról egyik kortársa, Gyulafl  Lestyáa 
azt jegyezte fel,  hogy „minden dolgában, gon-
dolataiban, mind magára nézve s mind a közön-
séges jóra állandó oselekedetiben felette  igen 
változó, csavargó, ál] Hatatlan és minden órábau 
kételkedő éa megmásoló ember volt, mely eszé-
nek megfogyatkozása  miatt mindent igy cseleke 
dett. praesertim in laterluuiia*. A fejedelem  ha-
mar megunta as oppelni és ratíbori rozzant kas-
télyt a aug. 20.án már Kolozsvárt volt; kibékült 
feleségével  s a fejedelemséget  ismét átvette. A 
biztosok kénytelenek voltak Erdélyt elhagyni. De 
a fejedelem  ismét nem találta meg nyugalmát. 
Kabos látván jeisuitát még ei év szeptemberé-
ben a bibornokboz küldötte a kérte, hogy minél 
hamarább hozzá jöjjön. Aiután 1609. januárban 
Bocskait és Náprági Demetert Rudolf  királyhoi 
küldötte; oltalmat kért. ha Erdély kezén marad, 
ha pedig nem, akkor adjon a király tisiteeaégea 
ellátást a Erdély élére állítson vajdát a hazafiak 
közül. De ezt csak azért tette — a mint Hiamoa-
kösy állítja — hogy aa alatt annál könnyben 
végeshessen a bibornokkal. 

Találóan mondja Bethlen Farkas az 1599. 
évről, hogy a mit eddig Zsigmond fejedelem  titkoe 
terveivel főzött,  aat as egészet ezen és a bővetkeié 
évekre öntötte • aora • nyomorúságok közös tavába 
Ei év volt az, mely agy kalandort állított Erdély 
élére s a régi sérelmek áldozatává egy teljeaon 
ártatlan embr tett. 

(Vége kSv.) 
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volna annak dicsőhatásait. Vizoly Anna mű-
vészi zongora játéka után Veress Anna IV. 
osztályos növendék meghatóan mondott köszö-
netet az intézet derék tantestületének, s az 
iskolaszéknek, s bucauzott el szeretett tanító-
nőitől s társnőitől, 8 a többi növendékek-
től, s nyújtotta át a hála virágcsokrát szeretett 
igazgatónőjüknek. A búcsúzó növendék szavára 
az iskolaszék s a szőlők nevében Mihály Ferencz 
megyénk főjegyzője  válaszolt, köszönetet mon-
dott az intézet derék igazgatónőjének és 
tanítónőinek a növendékek helyes irányú 
neveléseért, köszönetet mondott a növendékek-
nek buzgólkodásukért, s az elért eredményért, 
melyről a vizsgák alkalmával volt alkalma 
meggyőződni. S ezzel az ünnepély, melyről min-
den jelenlevő teljes megelégedéssel távozott, 
véget ért, s következett az érdem sorozatok fel-
olvasása és bizonyítványok kiosztása, a mely-
nek megtörténte ntán a növendékek egy évi 
fáradtságos  munka után pihenni tértek övéik-
hez csendes otthonukba. E fényesen  sikerült 
zárünnepély méltó koronája az intézet önfelál-
dozó igazgatónője és tanítónői nemes fárado-
zásainak ; kiváló elismerés illeti meg az ének 
számok helyes megválasztásáért és betanítá-
sáért Mártonfly  Anna kisasszonyt és a zongora 
darabok sikeres betanításáért Élthe9 Jakabné 
úrnő ó nagyságát. 

— U j t á b l a i e lnök. A marosvásárhelyi 
kir. ítélő tábla elnökévé a király Ternóvszki 
Bélát a győri kir. ítélőtábla tanács elnökét ne-
vezte ki. 

— Székely cseléd leányok. A buda 
pesti Mártha egylet mult heti közgyűlésében foglal-
kozott a székely leányok ügyével. A gyűlésen 
báré D á n i e l ErnAné elnökölt, az indítványt 
B o r a z é k y Sománé miniszteri tanácsosué tette, 
s a mellett lelkeaen György Aladár egyesületi tag 
asélalt föl,  mire az egyesület egyhangúlag öröm-
mel elhatározta, hogy a székely cselédleányoknak 
Budapestre való közvetítését elvállalja s a székely 
leányokat saját cseléd otthonába esetről — esetre 
befogadja.  Most tehát még a székely nó egyesüle-
tek szervezkedése és akczióbn lépése van hátra. 

— Búcsú . Csik-Szépvizen a róm. kath. 
hitközség f.  bó 27-én a templom védőszentjének 
Szent-Lászlónak emlékére nagy búcsn-Bnne 
pélyt tartott. Az isteni tiszteleten Murányi Kál-
mán fí  esperes czelebrált fényes  asMstentia mel-
lett. Az alkalmi szónoklatot Wassylkiewitz 
Viktor főgymn.  aligazgató tartotta gyönyörű és 
tartalmas szerkezettel. Mise alatt dr Fejér 
Oerö gyulafehérvári  főgymn.  tanár az ö szép 
bariton hangjával a Máriához egy gyönyört! 
szép Solót énekelt, melyet mi n&lnnk most hal-
lottnak először, de a milyet az ojabbi időben 
hallani nem is igen lehet, mert ezen a Bogisics 
püspök átiratában megjelent fenséges  szövegű 
és dallama ének a több mint 300 év előtti 
mély vallásosságnak a fényes  ntmntatőja. A 
tágos templomot a hivek zsnfolásig  megtöltötték. 
Mise atán a lelkész Németh Oynla asztalánál 
fényes  ebéd volt, melyen a papság és világiak 
szép számmal voltak képviselve. 

— É v z á r ó v i n g á k . \ helybeli állami 
elemi iskola növendékeivel, kik betegség miatt 
már eaelAtt 7 héttel eltiltattak az iskolábajárástól, 
tegnap tétették le ai évzáró vizsgákat a megyei 
polgári leányiskolatantermeiben. A vizsgák a gond-
noksági tagok elnöklése mellett általában igen jó 
eredményt tüntettek fel;  a hosszas szünetelésnek 
alig látszott valami nyoma, daczára annak, bogy 
annyi idó után a növendékek csak a vizsga helyén 
találkoztak tanítóikkal. 

— Isko la i ünnepé ly . Az iparos tanon-
ezok iskolai ünnepélye a mint az lapnnk mólt 
számában már jelezve folyó  hó 29-én délntáns 
félháromtél  kezdődőleg tartatik meg az állami 
elemi iskola emeleti tantermében. Ugyanott lesz-
nek kiállítva a növendékek által készített kézi 
• inkák is. 

— A koponyatudósok diadala. Egy 
híres londoni frenolognsról,  a ki mostanában kör-
stat tesz, molatságos történetet mond el egy angol 
lap. Előadásai közben különböző foglalkozása  egyé-
nÂet hiv föl  az emelvényre és fejük  domborodá 
sából éa horpadásaiból megmondja, milyen szel-
lemi és jellembeli tulajdonságaik vannak. Egyik 
sate a legszeretetreméltóbb hangon azzal az in-
diszkrét kéréssel fordalt  a közönséghez, hogy 
olyasvalaki jöjjön föl  az emelvényre, a ki n 
fogságban  élt. Egy szélesválla, hatalmas alak 
fölállt  és engedett a kérésnek. 

— Tényleg lakija volt ön valami fegyinté 
•etesk? 

— Kérdezte a tadós. 
- t Igen aram. 
— Menynyi ideig ? 
— Hosz évig. 
Csillogó szemekkel kérte a tadós a börtön 

viselt férflt,  ű'jön • iisérletező-székbe. Mikor ez 
megtörtént, a tadós mindkét keze ujjaival bele-
markolt a bflnös  sűrű hajába és gondolkodé arezot 
vágva, beszélni kezdett: Kiváló példánya ez a 

bűnösök koponyájának. Itt az aljas jellem összes 
ismérvei megfigyelhetők,  önérzetnek embersze-
tetetnek semmi nyoma. A pusztításra való hajlam 
rendkívüli módon kifejlődött.  Ha nem vallotta 
volna is meg, első pillanatra megmondhattam 
volna, hogy leggaládahb tettekre képes. 

— Micsoda bflntényt  követett ön el ? — 
kérdezte a jellemolvasó kísérlete tárgyát, a ki 
félig  csodálkozva, félig  örjöngve bámult rá. 

— Egyáltalán semmit sem követtem el, — 
kiáltott a széken ttlő médiám ijesztő hangon. 

— De hisz ön azt mondta, hogy hosz évig 
volt fegyházban. 

— Tani tó gyűlés. A gyergyói róm. kath. 
tanító-egyesület 1891). évi julius hó 6-én (szerda) 
Gyergy-alfaluban  az elemi leáuyiskolánál rendes 
gyűlést tart, a következő tárgysorozattal: 1. Reggel 
8 órakor énekpróba. 2 >/z9 órakor szent-mise hall-
gatás. 3. Elnöki megnyitó beBzéd. 4. A mult gyüléB 
jegyzőkönyvének felolvasása  és hitelesítése. 6. 
Elnöki előterjesztések éB a .Tanítók Háza" ügye, 
6. A választmány jelentéseinek felolvasása,  s aiok 
tárgyalása. 7. A pénztár megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentése. 8. A tagsági dijak befizetése. 
9. Szaval: Ádám József.  10. Önképzőköri jelenté 
sek. 11. Pályatételek kitüzéBe. 12. Indítványok. 13. 
Méhészegyleti ügyek. Gy.-Ditró, 1899. junius 20. 
Józsa Sándor, elnök. Simon Ádám jegyző. 

— F ü r d ő i élet. Daczára a kedvezőtlen 
időjárásnak kezdenek élénkülni fürdőink  a szere-
dai fürdő,  zsögödi fürdő  már régóta megnyitotta 
kapnit a fürdőző  közönségnek, sőt a tusnádi 
kirándulók száma is napról napra szaporodik, 
nem szólván természetesen a törzsvendégekről, 
a kik ott töltik az idényt s a kik mindinkább 
nagyobb számmal érkeznek az ország minden 
vidékéről. Egy igen nagy hátránya azonbnu 
szép fürdőnek  a hozzá vezető vasutak magas 
árszabályzata. Az államvasutak más lürdőknél 
nagyon jól felfogták  agy a fürdő,  mind saját 
érdeküket, midőn a fürdőkre  szóló toar-retoar 
jegyeket a rendes tarifánál  lejebb szállították, 
csak épen Tusnádnál nincs még ez behozva 
Pedig ha meggondoljuk, hogy egy 3—4 tagból 
álló családnak kocsin megtenni a kirándnlást 
sokkal olcsóbba kerül — talán az indulásokat 
illetőleg kényelmesebb is — mint vonaton, bizo 
nyára nagy érdeke lehet az államvasutaknak is 
a forgalmat  illetőleg, bogy az aránytalanságot 
behozzák s a Tusnádra is leszállitott áru retour 
jegyeket adjanak Fel is hivjak erre az illetékes 
körik figyelmét,  melyek bizonyára nem fognak 
elzárkózni a közönség méltányos kívánsága elől. 

— Vasárnapi munka szünet. A hely 
beli divat-áru kereskedők s velük együtt a könyv 
és papír kereskedés tulajdonosa elhatározták, hogy 
üzleteiket folyó  hó végétói augusztus hó végéig 
vasár- ünnepnapokon egész nap zárva tartják. Mi-
dón ezen dicséretre méltó megállapodást a közön-
ség tudomására hozzuk, őszintén óhajtjuk, hogy 
ezek példáját a többi kereskedések vezetői is kö-
vessék és üzleteiket legalább a nyári két hónap 
alatt vasár- és ünnepnapokon tartsák bezárva B 
alkalmazottjaiknak, kik kötelességük miatt a lemp 
lomokat egész éven kereBztül nem látogathatják, 
nyújtsanak módot arra, hogy legalább két hónapig 
vehesaenekt rész az isteni tiszteleteken s igy val 
lásoB kötelességeiknek is tehessenek eleget. 

— A ko lozsmonos to r i m. kir. gazda-
sági tanintézetet végzett okleveles gazdák közül 
azokat, kiknek még nincs állásuk vagy állásokat 
változtatni akarják, ezennel felszólítom,  lakhelyek 
pontos közlésével mielőbb írjanak a tanintézet 
igazgatóságának. Dr. Szentkirályi Ákos igazgató. 

— Külföldi  t ehenek haszná la ta tej-
gazdaságban. B a j k A Oynla borszéki gazda-
tiszt egy Borszéken felállítandó  tej szövetkezet 
czéljaira bukovinai tehenek behozatalát kérte a 
földmivelési  minisztertől engedélyezni. Ezt a kérést 
nevezett miniszter megtagadta, azon indokolással, 
bogy miután a vármegye területén csak is a ma 
gyar fajta  marba, illetőleg a hegyes vidéaen az-
ottani éghajlati és helyi viszonyoknak teljesen 
megfelelő  mokány marha tiszta vérben való te-
nyteztése indokolt és czélirányos, B utóbbi meg-
felelő  takarmányozás és gondozás mellett kitűnő 
minőségű és ép oly mennyiségű tejet szolgáltat, 
mint bármely más hegyi fajta  marba, figyelemmel 
a vármegye köztenyésztési érdekeire a kérést 
nem találta teljesíthetőnek. 

— Szakiskolát végzet iQak. A maros 
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, 
bogy akolozsvárí állami fa  ésfémipari  szakiskolának 
az építő- asztalos és fémipari  szakon a tanév vé-
gén mühelyi szolgálatokra, manka vezetésre stb. 
alkalmas összesen 23 növendéke végez. Ezekből 
2 mechánikus, 8 építő iparos, 3 asztalos, 9 gép-
lakatos, 8 építő éa mfi  lakatos, továbbá a szegedi 
állami fa-  és fémipari  szakiskolából e tanév végén 
több végzett épület és bútor asztalos valamint 
épület és mü géplakatos került ki, végül hogy az 
aradi All.fa-  és fémipariskolában  e tanév végén 
16 géplakatos és 9 asztalos nyer vég bizonyít-

ványt. Kik ezen szorgalmas munkás szakképzett 
ifjakból  alkalmazni óhajtanak, forduljanak  neve-
zett iskolák igazgatóságaihoz. 

— Ér te s i tvény . A kolozsvári VI. kerü-
leti m. kir. honvéd parancsnokságtól a kővet-
kező értesítést vettük : Deés. Besztercze, Er-
zsébetváros, Fogaras, és Csik-Szereda honvéd 
állomások zab szükségletének biztosítására nézve 
a m. kir. kolozvári Vl-ik honvéd kerületi pa-
rancsnokság által 1899. évi junius hó 1-én 
3750. h. o. sz. a. közzétett „Hirdetményben" 
foglaltak  ezennel visszavonatnak, minthogy 
ezen állomások z a b szükséglete a folyó  évre 
már biztosítva van. Kolozsvárt, 1899. évi junius 
12-én. A m. kir. kolozsvári VI ik honvéd kerü-
leti parancsnokság. 

— Halálozások. F r i e d m a n Jakab 
csíkszeredai kávés folyó  évi junius bó 27-én éle-
tének 62-ik évében hosszas szenvedés után meg-
halt. — Csikdelnei L á s z l ó Elek udvarhely-
megyei bétái községi tanítót súlyos csapás 
érte; második nejét, delnei B a l la Reginát 
e hó 23-án ragadta el a halál szerető karjai közül, 
kit a halál szülői házánál hosszas szenvedés atán 
váltott meg a földi  kínoktól. — Gyergyó-űitrói Sík 
I ó d y I'éter birtokos, r. kath. egyházmegyei fő 
gondnok, az erd.szt.-ferenczrendi  szerzet konfratere, 
ltU8—43 iki szabadságliarczbau őrmester, Ditró 
községnek kiérdemült főbírója,  volt borszéki 
letvezetó és fürdóbizotmáuyi  elnök stb. folyó 
1809, évi jun. hó 21-én este 9 órakor, 70 ik 
boldog házasságának 45-ik évében, keresztényi 
türelemmel viBelt, hosszas szenvedés és a halotti 
szentségek áhítatos felvétele  után jobblétre szeli 
derült. A megboldogultnak földi  maradványait f. 
hó 24-én délelőtt 9 órakor a ditrói római 
kath. sirkerben nagy részvét mellett helyeztek 
örök nyugalomra. Az örökvilágosság fényeskedjék 
neki I 

— Rendőrség figyelmébe.  Igazán el-
vadult természetre és durva, embertelen lelkű 
létre mulat itt városunkban a mostanában lábra 
kapóit azon szokás, hogy az útmellé ültetett fiatal 
fákat  letördelik, megcsonkítják, levagdalják, vagy 
más módon megrongálják. Nap-nap mellett lát-
juk, bogy majd itt, majd amott egy-egy szépen 
viruló fácska  le van tördelve, vagy levágva, 
vagy héjától megfosztva.  És az ilyen dolgok 
rendesen éjjel történnek s elkövetői a kocsmá-
kon hányódó pernahájderek, kikben a gálád 
virtus ilyen tettekben tünteti fel  magát. Mnlt 
éjjel is kiadóhivatalunk előtt is 3 darab szé] 
fiatal  fát  pusztítottak el az éjjeli jó madarak-
Nem ártana ha a rendőrség a gazflezkókat  figye-
lemmel kisérvén, vagy egyet tetten érne s szí 
goruan megbüntetné, hogy a további vandaliz-
musnak eleje vétessék. 

— Halá los szúrás . Csik-Csicsóban f.  hó 
12-én este 7—8 óra közölt Krausz Károly s 
Kopacz Dénes odavaló lakosok az utczáo vala-
mi felelt  összevesztek, miközben Krausz a má-
sikat földre  nyomta s pnszta kézzel ütlegelni 
kezdte. Kopacz azonban valahogyan kiszabadí-
totta magát társa kezéből s futni  kezdett. Amaz 
utána. Mire Kopacz visszafordulván,  neki támadt 
Krauuznak s a hirtelen előrántott zsebkésével 
5 helyen oly súlyos sebet ejtett rajta, bogy az 
a rá következő nap sérülései következtében 
meghalt. A csendőrök Kopacz Dénest a Tolvajos 
tetőn csakhamar kézrekeritették, ki elöttfik  tet-
tét beismervén, letartóztattatott s a csíkszeredai 
fogházba  kisértetett. 

— Nagy tüz Bánkfalván.  E hó 11-én 
reggel '/,8 óra tájbsn Bánkfalván  Gál István 
fából  épült szalmafödelü  háza tüzet fogott.  Gál 
Istvánné ugyanis állítólag a szabad tűzhelyen 
égő tűzbe nagy csomó száraz galyat dobott, mi-
nek következtében a láng magasba felcsapván, 
a könnyen égő szalmafödél  kigyuladt. A gyorsan 
érkező segély érkezése sem tudta a tűz tova-
terjedését megakadályozni s nemcsak Gál Ist-
ván háza és sütője, hanem még vagy 6 épület 
a bennök levő bútorokkal és takarmánynyal 
együtt a pusztító elem áldozata lett. A kár nagy 
összegre rug, melyből csak nagyon kevés 
volt biztosítva. 

— Lopás. Bakács János vuglya: (Mar-
maros megye) illetőségű munkás felhasználva 
társai távollétét, a Csik-Csekefalva  község talaj-
donát képező Megyarás oevü erdőségben levő 
záratlan közös lakásból több apró, többé kevésbbé 
értékes tárgyat ellopott s az igy összeszerzelt 
körülbelül 68 frt  30 krt értékű holmival hama-
rosan Romániába szökött. A csendőrség a fel-
jelentésre mindent megtett ugyan, hogy útját 
vágja, de már nem tudta kézrekeriteni a fürge 
tolvajt 

— A Székely^pyesület a székely 
i skoláknak. A Budapesten székelő Székely 
egyesület ez iskolai év vegén körülbelül ezer 
válogatott ifjnsági  könyvet ajándékozott székely-
földi  népiskoláknak. Háromszék-, Csik- és Ud-
varhelymegyébeu az illető tanfelügyelők  által 
megnevezett 10—10 iskolának küldött könyve-
ket, a marostordai és torda-aranyosi tanfelügye-
lők magák küldötték szét E könyv adományon 
kívül nagyobb pénzösszeget is osztott ki a szé-
kelyföldi  középiskolák szegénysorsu, jó tanulői 
közt. Az Egyesület az összes székelyföldi  kö-
zépiskolák igazgatóit fölkérte,  bogy pályázatot 
hirdessenek az általa kitűzött jutalom- és ösz-
töndíjakra s a központi választmány legutóbbi 
ülésén az illető iskolák tanártestülete álul ju-
talmazásra első sorban fölterjesztett  tanulóknak 
adta a dijakat, s azokat már meg is küldötték 
a kitűntetett tanulóknak. Kaptak pedig 20—20 
frt  juUlomdijat: a csik-somlyói róm. kath. gim-
náziumban BAlint Alajos és Dávid Dénes, a szé-
kelyudvarhelyi áll. főreáliskolában  Bartos Sándor 
és Szőke Gergely, a székely-keresztári unitárius 
gimnáziumban Rédiger Géza és Bartók Endre, 
a marosvásárhelyi ref  főgimnáziumban  Illyés 
Géza és Nagy Géza, a tordai unitárius iskolában 
Adorján Jenő és Gyulai Zoltán, a széknlyudvar-
helyi róm. kath. gimnáziumban Hermann Jenő 
és Soó Domokos, a marosvásárhelyi rőm. kath. 
gimnáziumban Székely Albert és Péterfi  János; 
15 — 15 forintot:  a székaly-kereszturi állami 
tanitó-képzőben Patakfalvi  Zsigmond és Marosi 
Zsigmond. Továbbá 46—46 forint  fél  konviktusi 
ösztöndijat kap az 1899/900. tanévtől kezdve 
a székely-udvarhelyi ref.  gimnáziumban Benke 
Andor és Filep József,  35—36 frt  szintén fél 
konviktusi ösztöndijat a sepsi szentgyörgyi ref. 
Mikó-kollegiamban Pap Árpád és Deák Gábor. 
A konviktusi dijakat az illetők a 6. osztály 
befejezéseig  kapják. 20—20 frt  segítséget adott 
még az egyesület a sepsiszentgyörgyi árvsflu 
szeretetháznak és a kézdivásárhelyi Erzsébet 
árvaleánynevelő intézetnek. Ezenkívül vagy száz 
forint  segítséget szavazott meg legutóbb felsőbb 
iskolában tanuló szegény székely inaknak és 
leányoknak, nem is beszélve az apróbb 6—10 
frtos  segítségekről, mikben állandóan részesiti 
a Székelyföldről  Budapestre került iparos-ináso-
kat vagy szakiskolába járó tanulókat. A Székely-
egyesület a jövőben még nagyobb mértékben 
kivánja istápolni a szegény székely tanulókat s 
épp azért kívánatos, hogy a székely megyék, 
hatóságok, községek és egyesek az egyesület 
tagjainak sorába lépjenek,' ami nem is jár nagy 
megterbeltetéssel, mert az aj alapszabályok 
szerint, a tagsági dij öt forintról  három frtra 
szállíttatott le. Az egyesületre vonatkozó bővebb 
felvilágosítással  szívesen szolgál az érdeklődőknek 
akár az elnök, Bedő Albert nyug. államtitkár 
(lakik: Bpest, Alkotmány-u. 10), akár a titkár, 
Benedek Elek (Vörösmarty-utcza 19.) 

C H A B K O K . 

Óh, az embereket csak ismerni kell. 

Voltam palotábau, hol bársonyra ülnek, 
A gyémánt, s az arany csillogva vegyülnek. 
De fénye  nem elég, hogy jól betakarja. 
Mikor egyik a mást, mint az állat marja, 
Mert gyűlölet nélkül perez nem múlik el. 
— Oh, az embereket csak ismerni kell!. . . 

Voltam kunyhóban, hol szegénység járja. 
Hol a munkás embert nyomorúság várja. 
De egymást megértve csöndeB órát tölthet. 
Ha nem volna a gyom, az átkos gyűlölet! 
Mely szegénynél is, ha elvetik, ki ke l . . . . 
— Óh, az embereket csak íamerni kell I . . 

Voltam a templomban, a hol imádkoznak, 
Hová megbocsájtó, tiszta szivet hoznak, 
És ha főinyitja  a Megváltónak könyvét, 
Azt mondja: törüld le egymás hulló könnyét 1 
Gyűlölet! a színed itt sem tűnik e l . . . 
— Óh, az embereket csak ismerni kell I . . . 

Voltam temetőben, a hol a kik élűnk 
És a kik nyugszanak: mind-mind összetérünk. 
Csend és némaság van, oh itt minden hallgat. 
Szomorú fúz  ága szomorún bólintgat 
S gyűlöletből annyi fejfa  törik el 
— Oh az embereket csak ismerni kell!.. 

A hol még nem voltam: lent a csend hónába. 
Nem kutatok többé, már ott is hiába I 
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A gyUlölet magvát leviszik kik éltek 
És ott sirból-sirba elhonlják a férgek 
(•yülölettel lesz és ugy temetik el! . . . 
— Oh, az embereket csuk ismerni kell! . . 

Péterfí  Tamás. 

KIADÓ LAPTUIIAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

HIVATALOS RÉSZ 
51416. sz. 

— i v : T . 

Magyar kir. belügyminiszter 

Körrendelet 
valamennyi vármegyei törvényhatóságnak. 

A magyarországi városuk és kézségek 
fogyasztási  adó természetű jövedelmeinek ideig-
lenes rendezéséről 1899 évi VI. t.-cz. 8 §. ér-
telmében ezen törvény egész terjedelmében folyó 
1899 évi inlins bó l én lép életbe. Az idézett, 
törvénynek a rendezett tanácsú és a törvény-
hatósági joggal felruházott  városokra vonatkozó 
rendelkezései szempontjából szükséges intézke-
déseket a folyó  évi április bó 28-áo 32785. sz. 
alatt kiadott rendeleteim tartalmazzák. 

Ezúttal a szóban lévő törvénynek a kis 
és nagy községekre vonatkozó rendelkezései 
szempontjából a vármegyei törvényhatóságokat 
a következükre teszem figyelmessé. 

Az 1886. XXI. t.-cz. 15 §. és az 1886 
XXlI. t.-cz. 132. § értelmében eddigelé csakis 
a törvényhatósági joggal felruházol  t és rende-
zett tanácsú városok voltak feljogosítva  arra, 
hogy az állami fogyasztási  adók után pótlékokat 
szedjenek; az 18'J9. VI. t.-cz. 3. §. azonban 
módot nyújt arra, hogy egyes nagy- és kis 
községek is biztosithassanak magnknak fogyasz-
tási adó természetű jövedelmeket, a mihez azon-
ban a pénzügyi és belügyminiszterek előzetes 
engedélye szükséges 

Ez az engedély csakis oly községeknek 
fog  megadatni, a melyek a mnltban az állami 
fogyasztási,  ital és italmérési adók beszedési 
jogát megváltották vagy bérelték és ebből ere-
dőleg az 1896—1898. évek folyamán  oly rend-
szeres üzleti haszonra lettek szert, a mit az 
állami borital és husfogyasztási  adók beszedési 
jogának hasznosítása által most el nem érhet-
nek s ezeknek a községeknek is csak abban 
az esetben lehet az engedély elnyerésére kilá-
tásuk, ha az állami egyenes adók ntán kivitett 
községi pétadójuk 40"/,-ot meghaladja. 

Ennélfogva,  a mennyiben egyes községek 
az 1898. VI. t.-cz. 3 §. alapján jövőben a fo-
gyasztási adópótlék beszedési jogának engedé-
lyezése iránt kivánuának esetleg folyamodni: 
az ez iránti folyamodványokhoz  a következő 
adatokat mindenkor mellékelni kell, és pedig: 

a) hiteles kimutatást arról, hogy mily ősz-
szegért váltotta meg vagy vette volt bérbe a 
község az 1896—98. években adónemenkint, 
részletezve az állami ital, fogyasztási,  s italmé-
rési adók beszedési jogát, miképen kezelte ezt 
a jogot, mennyi volt az e czimen elért évi nyers 
jövedelme, mennyi az évi kezelési költség és 
igy mennyi volt a község évi tiszta jövedelme 
és haszna? 

b) kimutatást arról, hogy mily összegért 
váltotta meg, vagy vette bérbe a község adó-
nemenkint részletezve a folyó  évre az állami 
borital- és bus fogyasztási  adók beszedési jogát, 
miképpen kezelteti ezt a jogot, mennyi az évi 
kezelési költség s mennyi évi tiszta jövedelmet 
vagy hasznot vár a község ezen a czimen ? 

c) Egybehasonlitó kimutatást arról, hogy 
az a) pont szerinti tiszta jövedelem, mennyivel 
volt nagyobb a b) pont szerint- várható tiszta 
jövedelemnél ? 

d) kimutatás arról, hogy meunyi volt az 
illető községben az utóbbi uégy évben és a folyó 
évben az állami egyenes adók után kivetett köz-
ségi pótadók százaléka és mennyi voltévenkint 
sz e czimen elért jövedelem ? 

e) végűi önként érthetőleg hiteles slakban 
csatolandó a képviselő-testületnek a fogyasztási 
adópótlékok szedése illetőleg az eziránti en-
gedély kerelmezése tárgyában hozandó határo-
zata s a helyhatósági bizonyítvány arról, hogy 
ezen közérdekű határozat törvényszerűen kihir-
dettetett, és a felebbezési  határidő leteltéig fe-
lebbezéssel megtámadtatott-e vsgy sem ? 

Mindezen a) — e) alatt felsorolt  adatok két-
két példányban mellékelendők a folyamodvány-
hoz, azonkívül a közBég vagyonleltára s legutóbb 
törvényhatóságiig jóvahagyolt költségvetése is 
egy-egy példányban melléklendő. 

Az 1899. VI. t.-cz.3 §. utolsó bekezdése 
értelmében a fogyasztási  adópótlékok fizetésére 
vonatkozó határozmányok a belügyi és pénzügyi-
miniszterek által egyetértfileg  jóváhagyandó köz-

ség szabályrendeletekben lévén megállapitandók, 
az eziránti szabályrendeletek az engedélyezés 
iránti kérvénynyel együttesen fognak  felül  vizs-
gáltatni, miért is azok a folyamodványhoz  négy 
példányban a hirdetési bizonyitványnyal együtt 
szintén csatolandók lesznek. Megjegyzem, hogy 
az egyöntetűség végeit, másrészt az ipari és 
kereskedelmi érdekek lehető megóvása czéljából, 
egy szabályrendelet! minta van kidolgozás alslt, 
melyet a törvényhatóságokhoz később fogok  le-
küldeni. Már ezen alkalommal kijelentem, hogy 
adandó esetekben a szabályrendeleteket teljesen 
az általam megküldendő szabályrendeleti mintá-
nak megfelelőleg  kell megalkotni; a mennyiben 
mégis egyes különleges helyi viszonyok ezen 
szabályrendeleti mintától eltérő egynémely ren 
delkezés fölvételét  elkerülhetetlenül követelnék : 
az illető eltéréseket ngy az erre vonatkozó ha-
tározatban, mint a folyamodványban  tüzetesen 
indokolni kell. 

Önként értetődik, hogy a fentebb  tárgyalt 
folyamodványok  s az azokhoz tartozó községi 
határozatok és szabályrendeletek a vármegyei 
törvényhatóság, mint közvetlen felügyelő  ható-
ság előzetes tárgyalása ntán vehetők csak kor-
mányhatósági tárgyalás alá ; miből következik, 
hogy a mennyiben egjes községek a fogyasztási 
adópótlékok szedbetése iránt netalán folyamodni 
kivannáuak: sz eziránti kérvényeiket, a fentebb 
vázolt módon fölszerelve  a vármegyei törvény-
hatósághoz kell benyujtaniok. A vármegyei tör-
vényhatóság kötelessége lesz az esetleg beér-
kező kérvények szabatos fölszerelésére  szigorú 
ügyelettel lenni, a netán mutatkozó hiányokat 
pótoltatni és azután az ügyet a törvényhalósági 
bizottsági közgyűlésen tárgyalni s a hozandó 
közgyűlési határozat két példányával felszere-
lendő iratokat indokolt véleményes előterjesztés 
kiséretében hozzám esetről esetre fölterjeszteni. 

Felhívom a törvényhatóságot, hogy ezm 
körrendeletem tartalmát, a területén létező nagy 
és kisközségekkel tudomás vétel végett mielőbb 
közölje. 

Budapesten, 1899. évi május bó 14-én. 
a miniszter helyett: 

Széli  f.  k. 
álhunlitkár. 

VERESS SÁNDOR dr , 
íeosi tiszti fiora 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmtlvószi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
1 1 - ' 

Sz. 2!J20 - 899. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó 

Taplocza nagyközségben a lemondás foly-
tán Üresedésbe jött jegyzői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 600 Irt kész-
pénz fizetésből,  25 frt  irodai általányból, 
természetbenin lakásból és a magán mun-
kálatokért szabály rendeletileg megszabott 
dijakból. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást, 
elnyerni óhajtják, hogy az 188J. I. t. 
czikk 6. §-a értelmében felszerelt  pályázati 
kérvényeiket hozzám 1899. julius 13-
ikáig annál bizonyosabban adják be, mert 
a később beérkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választás Csik-Taplocza község há-
zánál fulyó  évi julius hó lft-én  d. e. 8 
órakor fog  megtartatni. 

A felcsiki  járás főszolgabírója. 

Csik-Szeredán, 1899. junius 22-én. 

F e j é r Sándor , 
fűszolgubiró. l—:t 

Sz. 3966/1899. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esik szent mártoni kir. járásbíróság, mint 

tlkvi halóság közhírré teszi, hogy Dr. Molnár 
László végrehajtatónak özv. Bálint Lajosné szül. 
Ábrahám Borbára végrehajtást szenvedő elleni 
57 frt  tőke követelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a cs.-sztmártoni kir. járásbíróság) területén lévő 
csiklázárfalva  községben és halárán fekvő  a 
Csiklázárfalvi  51 sztjkvben Fekete Péterné szül. 
Bálint. Katabn, Bálint István, Szántó 8ándor, 

Bálint János (Mihályi) végrehajtást szenvedő 
özv. Bálint Lajosué Ábrahám Borbára, továbbá 
Bálint Mihályné szül. Bálint Anns, Bálint. István 
(Barabás) Szántó Sándorné Bálint Róza, Bar-
docz István, Bálint Barabás, Ábrahám Jánosné 
szül. Fekete Mária, Fekete János, BálintGyörgyné 
szül. Fekete Anna, Fekete Gyírgy, Kovács Já-
nosné Fekete Katalin, Ábrahám Istvánné Fekete 
Borbára. Fekete Mihály, Fekete Péter, Bálint 
András (nőtlen), Bálint János, Bálint József,  Raka 
Józsefné  Bálint Katalin, Bálint István, Jakabos 
Istvánné szül. Bálint Borbála, Bálint Juliánná, 
Szávuj J., Karácson Ferenczné Szávuj Anna és 
Szávuj Borbára nevén álló A ţ 1377. hrsz. 
ingatlanra 2 frtban  a lázárfalvi  607. sztjkvben 
az előbb nevezettek és Fekete János és neje 
László Anna, Bálint István, Bálint János (Mi-
hályé) Szántó Sándor ifi  nevén álló A f  116 
hrsz. ingatlanra 18 frtban.,  a lázárfalvi  654. 
sztjkvben Fekete János és ueje Fekete Katalin 
és az elöl nevezettek nevén álló A f  104. 106 
hrsz. ingatlan 170 frlban,  a Lázárfalvi  658 
sztjkvben az elől nevezettek nevéu álló A f 
1629 hrsz. ingatlanra 2 írtban, 1645 hrsz. in-
gatlanra 3 frtban,  '2761 2762 hrsz. ingatlanra 
8 frtban,  A lázárfalvi  6Ö9. sztjkvbe az jelőlne-
.ezeltek nevén álló A f  319. hrsz 4 frtban,  336 
hrsz. 30 frtbau.  372 ln sz. 38 frt.  621 hrsz la frtban 
847 hrsz. 3 frtban,  1334 hrsz. 2 frtban,  1383 hrsz 
2 frtban,  1777 hrsz. 30frtban,  1783 hrsz. 7 frtba, 
2051 hrsz. 8 frtban,  2150 hrsz. 64 frtban,  2933 
hrsz. 7 frtban.  3488 hrsz. 33 frtban,  3490 hrsz. 
17 frtban.  3501 hrsz. 27 frtban,  3540 hrsz. 35 
frtban,  a lázárl'alvi 666. ' sztjkvben az előlnev< 
zettek nevén álló A f  2831 hrsz. 2 fi  iban, 3217 
hrsz. 13 frlban.  3219 hrsz. 13 frtban.  Összesen 
556 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fenebb  megjelölt 
ingatlanok az 1899. év i augusz tus hó 21 
n a p j á n d. e, 9 ó r a k o r Csik-Lázárfalva  köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen 
megállapitott kikiáltási áron alul is eladatni fognak 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
galanok becsárának birtoktestenkint 10°/o-át. 
vagyis összesen 55 forint  60 krajezárt kész-
pénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igszságűgy-
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszól 
gáltalni. 

Kelt Csik-Szenlmártonon, 1898. május 
bó 13-ik napján. 

Gagyi Dénes , 
kir. nlhiró. 

Sz. 1212—899. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirott községi elöljáróság által új-

ból küzhirré tétetik, miszerint, a község 
tulajdonát képező erdőnek „Medvés 
te lek" és „Nyilénk" nevll részeiből 
1000 darab fenyőfának  nyílt árverésen 
leendő eladása a Nagyméltóságú Föld-
miveléstlgyi m. kir. minisztérium által 
engedélyeztetett. 

Az árverés Csik-Menaság község há-
zánál f.  évi julius b ó 16-án d. e. 
9 Órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár 2000 irt, mely összeg-
nek 10°/o-át árverezni szándékozók az ár-
verés megkezdése előtt letenni tartoznak. 

Az árverési feltételek  Csik-Menaság 
község házánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csik-Menaság, 1899 junius 14-én. 
Puskás Lajos, 

körjegyző. 
Ferencz Ignácz, 

k. biró. 
2 - 3 

Sz. 1308. 

Árlejtési hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró község elöljárósága 

közhírré teszi, hogy a község központján 
az állami polgári fiúiskola  részére eme-
lendő emeletes épületnek vállalat utjáni 
felépítését  versenytárgyalás utján a szó-
beli árverezés mellőzésével a kCzségi kép-
viselőtestületnek e hó 8-án tartott gyttlése 
határozatából kiadja. 

A vállalkozni óhajtók felhívatnak, 
szabályszerű ajánló levelüket a 22.231 frt 
22 kr kikiáltási árnak megfelelő  10°/, os 
bánat pénzével készpénzben, akár pedig 
elfogadható  állami értékpapírokkal felsze-
relve, melyben vállalat összeg számmal 
és szóval is kiirandó, továbbá, hogy a 
feltételi  pontokat a költségvetést tervezet-
tel együtt ismerik H magukat azoknak 
alája vetik 1899. julius 14-én déli 
12 óráig a községi birónak adják be, 
mert ezen időn tul beadott ajánlatok nem 
fogadtatnak  el, annál is inkább, minthogy 
emiitett nap délután 3 órakor a közgyű-
lés a versenytárgyalást megtartja. 

A tervezeti iratok, költségvetés és 
feltételi  pontok a hivatalos órák alatt a 
jegyzői irodában addig is megtekinthetők. 

Gyergyó-Ditró, 1899. junius 14. 
A községi elöljáróság. 

Biró Sándor, Fülöp István 
biró. iepvző. 

2 - 2 
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Pályázat. 
A csik-szeredai kir. törvényszéknél 

és ahoz tartozó fogháznál  lemondás folytán 
üresedésbe jött kir. törvényszéki és fog-
házorvosi állásra ezennel pályázatot hir-
detek 

Felhivom ennélfogva  mindazokat, kik 
ezzen állást elnyerni óhajtják, hogy kép-
zettségüket és a törvényszéki orvosok ré-
szére előirt vizsga letételét igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati folyamodvá-
nyaikat ezen hirdetménynek a hivatalos 
lapban való harmadszori megjelenésétől 
számítandó négy (4) hét alatt hozzám 
annyival inkább nyújtsák be, mert n ké-
sőbben érkezendő kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Kolozsvárit, 1899. hó 8-án. 
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junius 
Kozma Gyula, 

kir. főügyész. 
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t ^ X Mint legkitűnőbb és legolcsóbb 

é p k e z i ő o l a j a t , 
ajánljuk a 

valódi orosz kannaolajat 

Mantachoff  A. és Társa, Baku 
czégtől, mely olaj saját védjegyükkel ellátott, ónozott, 17 kgot tartalmazó 

kannákban a legjobb és legtisztább minőségben szállíttatik. 
Miután a Brassóban és a szomszédmegyékben való egyedárusitást mi 

vetttlk át, azon helyzetben vagyunk, ugy nagyban mint kicsinyben, rendel-
ményeket a legolcsóbb árak mellett egyenesen helybeli raktárunkból tel-
jesíthetni. 

Midőn ezen gépkenőolajat ugy gyárak, mint Cséplőgépek és gőz-
gépek részére is legjobban ajánljuk, fölkérjük,  egy próbavétel által ezen 
olaj kitűnősége és olcsóságáról meggyőződni 

Kiváló tisztelettel 
Hesshaimer J. L. és A. 
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Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Gyürgyjakab Márton könyvuyouidájábau 18ÍIÍ). 




