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a fogyasztási és italadókra 8,410.000 rítására fordittatik a hivataloknál és pénz- het ró, a mennyiben a körülbelől 48
korona, bélyeg és jogílletékrc 2,570.900 ügyőrségnél. 2,204.602 koronával emel- millió korona bevétel emelkedést az
A. költségvetés.
korona, a dohány és só jövedelemre kednek a fogyasztási és italadúk szükség- adózóknak kell megfizetniük, de ezzel
Az ujjon összeült országgyűlés meg- 3,808,300kor. a fémhokászatra 1.175.578 letei, 1,506,079 koronával magasabban szemben egyfelől a közállapot javítányitó ülései viharosoknak Ígérkeztek, kü- korona, az állami gyárak és vasművek vannak előirányozva a dohány jövedék sára ugy a közgazdasági, mint a kultulönösen a nagy port felvert Hentzi Ugy bevételeire 901.390 koronás végül kü- kiadásai, mert az ellenőrző személyze- rális téren az állam maga is nagy állönféle bevitelekre 1,150,1 is korona. tet és a munkásokat szaporítani kell. dozatokat hoz, másfelől az uj adótörmiatt.
A budai Szeut-öyörgy térről az omiA kereskedelemügyi tárcza bevéte- VégUl az állami gépgyárak és vasművek vény megalkotása által a pénzügyi kornozus szobrot, melyre egyébiránt fájó lei a utult évnél 6,889,272 koronával, kiadásai 591,90 koronával szaporodnak. mány oda törekszik, hogy az adó az orA kereskedelmi tárcza kiadásainak szág polgárai között az igazságnak megtekintettel nézett minden magyar ember a földmivelésügyi ministériumé 1,254,308
elhordták s egy katouai iskola kertjében koronával, a vallás és közoktatásügyi emelkedése 7,065.465 kor. Bhböl 61,400 felelően, egyenletesebben osztassék fel,
állították fel s ez által eddigi jelentő tárcza rendes bevételei 979,622 koro- az állam építészeti hí.atalok személy- hogy azok vállairól, kiket igazságtalanul
zet szaporítására 248,000 korona a közu- terhel, a teher levétessék és átvitessék
ségét elveszítette s most már egyszerű nával növekszenek.
oda, a hova azt nem csak igazságosan
cinlék számba megy; emléke azon kaEllenben az állami adósságok ren- takra esik. A posta távíró és telefon át kell vinni, hanem a hol azt az illető
szükséglete
1,433.200
koronával,
az
áltonáknak, kik kötelesség teljesítés köz- des bevételei 176,746 az igazságügyi
teher képességénél fogva el is bírja.
ben vérzettek el.
tárcza rendes bevételei 139,250 koro- lam vasutak kiadásai 4,370,546 koronával
növekednek.
A
többi
költségszaAz uj adó törvénynek egyik föczélja
A szobor áthelyezése katonai ün- nával apadnak.
porodás az ipari és kereskedelmi szak- az lesz, hogy a legszegényebb osztályok
nepélylyel történt, de ez az ünnepély
A rendkívüli bevételeknél emelketávol volt minden politikai czélzatosság- dés mutatkozik a pénzügyi kereskede- oktatásra, ipar felügyelők szaporítására az adó alul felmentessenek, hogy ez
tól. Voltak azonban olyanok is, kik a lemügyi, vallás és közoktatásügyi mi- postatakarék-pénztárak kiadásaira stb. által nagy társadalmi bajokat meg előzzenek és veszedelmeket elhárítsanak.
dolgot nem igy értelmezték, az ünne- nisztériumoknál, továbbá a honvédelmi fordittatik.
A földmivelésügyi tárczánál a költpélyből politikai tökét csináltak, fújták tárczánál. Ezen emelkedések a távíró
A másik czél az, hogy egyes, semmi
a tárogatót és verték a dobot minden és telefon hálózat kiegészítésére, kü- ség emelkedés: 2,341,997 korona.
jogos alappal nem biró adónemek eltöNagyobb emelkedések: a fizetéseme- rültessenek és azok helyébe uj igazsáfelé, hogy fel korbácsolják az ország löinbözö intézetek, iskolák és laktanyák
közvéleményét, de ez szerencsére nem felépítésére felveendő kölcsönök fejé- lések 245,300 korona, az állami erdők gos adók liozzassanak be.
sikerűit, a nemzetet higgadsága most ben előirányzott összegek következté- valamint az állami kezelésbe vett közAz ezen alapelvek szerint keresztülségi erdők kiadásai 538,700 korona vitt adóreform kétségtelenül nagyot fogsem hagyta el s az ügy mindenek meg- ben mutatkoznak.
emelkedést mutatnak, az állami lóteelégedésére sokkal simábban megolA rendkívüli bevételeknél upiulás nyésztés kiadásai »357,768, az állatte- segiteni a közteherviselésen és a néldatott, mint azt egy előre remélni lehemutatkozik a földmivelésügyi tárcza rend- nyésztéséi pedig 382,510 koronával kül. hogy az állam jövedelmei csökkentett volna.
nének az adózó polgárok nagy részékívüli bevételeinél, mivel az állainjavak
Nem kevés szenzácziót vártak a eladásából az eddigieknél kisebb összeg emelkednek. A gazdasági iskolákra és nek terheit megfogja könnyíteni, áthágdZllasági isineretek terjesztésére a szük- rítván a terhet azokra kiket az megillet
képviselőháznak az aradi vértanuk 50 van előirányozva.
séglet 126,468 koronával nagyobb. A s kik azt körülményeiknél fogva Jel is
éves emlék ünnepélye iránt való viselA részleteiben is felsorolt bevéte- kiadás emelkedés többi része a havasi tudják viselni.
kedésétől is. A kormány elnök tapinta- lekkel szemben az 1900-dik évre
tossága itt is megtalálta a helyes utat; 948,937,257 korona rendes és 103,744, >64 tejgazdaságra, kultúrmérnöki czélokra,
Az adó reform keresztül vitele a
a ház kegyelete kifejezésének általa in- kor. rendkívüli s igy ö s s z e s e n szöllészet, borászat, gyümölcsészet, fa- költségvetésben felvett 48 millió töblet
tenyésztés és selyem tenyésztésre fordit- bevétel megfizetését remélhetőleg könydítványozott módja nem csak az egész
nemzetet örvendeztette meg, hanem még 1,052,681,821 korona kiadás van elő- tatik.
nyebbé fogja tenni a lakosság nagy
A vallás és közoktatásügyi tárcza részének.
a legszélsőbbeket is—legalább részben— irányozva.
A rendes kiadások az 1899. évre kiadásai 3,187,524 koronával magasabkielégítette. Tehát a szenzáczió e kértörvényhozásilag megállapított kiadáso- ban irányoztatiak elő.
désnél is elmaradt.
13. a J. Ivr!
kat 27,364,819, és a rendkívüli kiadáFizetés emlelésekre jut 123,000 koIlyen körülmények között a ház tag- sok 18,812,110 koronával múlják felül.
rona,
729,800
korona
jut
a
magasabb
ICrdélji
szeretett
híveinknek Istentől áldást
jai minden nagyobb ingerültség nélkül
Ezen előirányzatra a pénzügy mi- tanintézeteknek, 131,461 korona a giin
és üdvösséget!
foghatnak hozzá a jelen ülésnek legfoutosabb munkájához, az 1900 évi költség- nister maga is azt mondja, hogy neui náziumoknak, 34,891 korona a reáliskoHazánk Nagyasszonyáuak, a Boldgságos
tökéletes, mivel abból hiányzanak közös- láknak. 1,436,0()0 koronával emelked- S/.üz Máriának, elüdeiuk részéről annyira kevetés tárgyalásához.
kiadások pontos számtételei, mivel nek a nápoktatás, költségei 200,000 ko- gyelt „tuikolai" és jelenig a kolozsvári akadéLukács László pénzügyminiszter a aügyi
delegácziók
mindez ideig nem voltak ronával több lesz a lelkészek segélyezése. mai templom főoltár&u elhelyezelt csodálatos kéf. hó 9-én tartott képviselőházi gyűlésben azon helyzetben,
hogy a közüsügyi költAz igazságügyi tárcza rendes ki- pét — annak 200 éves jubileuma alkalmából —
helyezte a ház asztalára a jövő évi költség- ségvetést letárgyalhatták
volna, ezért a adásai 2,595,172 koronával emelkednek, folyó évi október bó 26-áu egyházi ünnepségnek
vetést és harmad fél órás beszédben ter- közösügyi költségek a mult
év össze- melyből 408,000 korona esik fizetés- akarjuk tárgyává tenni a bivek közös óhajára
jesztette elő az expozét, melyben beszá- geivel vétetnek fel az előirányzatba.
emelésekre, a fennmaradó összegnek is lelki épülésére.
molt az 1899. év pénzügyi kormányzanagyobbrészét pedig a bünvádpörrendA
költségvetésbe
felvett
rendes
kiaAz ünnepet megelőző három napon át,
táról s egyszersimd előterjesztette programját az ország jövő évi háztartásáról. dási emelkedésből 951,095 korona esik tartásról szóló és 1900 január 1 én vagyis október hó 22.. 23. és 24-ik napjain
a nyugdijak szükségletére. 372,562 ko- életbelépő törvény végrehajtásával fel- naponkint reggel 7 órakor szentséges mise lesz
Az 1898-íké vben a bevétel 29,348.000 ronával emelkedik Horvát-, Szlavonor- merülendő kiadások veszik igénybe.
közös szentáldo«ással az akadémiai templom főfrttal volt kedvezőbb mint a hogy az szágok közigazgatási szükséglete. Az álA houvédelmi tárcza kiadásai oliárAuál. D.'lutin 6 órakor a főtemplomban a
elő irányoztatott s az emiitett évi záró lami számvevőszéknél személy szaporí- 1,610,499 koronával emelkednek.
szent olvasónak elimádkozása után szentbeszéd.
számadás végső eredménye 12,759.000 tás miatt a többlet 22,101 korona, a köziA rendkívüli kiadásoknál, a mint
Október bó 2tí-án reggel 7 órakor szentfrt fölösleg.
gazgatási bíróságnál ugyanezeu okból fentebb említettük 18,812,110 korona mise a főtemplomban, közös szentáldozással.
A rendes bevételek az 1900-dik évre 33,402 korona.
emelkedés mutatkozik.
',,9 órakor a nagyváradi biboros-püspök ur
991,724.642 koronával, a rendkívüli beA belügyi tárczánál a kiadás emelEbből 16,150,000 korona a vere- megérkezése és ünnepélyes bevonulása a főtemvételek 62,788.762 koronával s igy kedés 2,699,246 korona, mely összeg- tendő 5 koronások fémanyagáuk be- plomba.
az öszzes bevétel 1054,515.404 koro- ből 97,119 korona a központi igazga- szerzésére fordittatik, a fennmaradó
9 órakor meg'ndul a körmenet az akadénával irányoztatott elő.
táásra 550,000 a vármegyek közigazga- 2,662,110 korona a különböző minisz- miai templom felé. a bol a kassai püspök ur
A rendes bevételek az 1899 évre tási, árva- és gyámhatósági kiadásaim tériumoknál a következőleg oszlik meg: mond csendes szentmisét. Rövid könyörgés és
törvényhozásilag megállapított reudes a személyzet szaporítása miatt; 76.000 16,000 koronával emelkedik a horvát felajánlási imádság ntán visszatér a körmenet
bevételeket 26,796.568 koronával, a koronával emelkednek a színművészét minisztérium, 129,187 koronával a bel- a főtemplomba, a bol az ünnepélyes szentmisét
rendkívüli bevételek pedig a mult évit 346.154 koronával a közegészségügyi ügyminisztérium, 337,840 koronával a a székesfehérvári püspök ur moudja. az ünnepi
21,109,630 koronával múlják felül.
kiadások 197,100 koronával az országos kereskedelmi minisztérium, 1,034,635 szentbeszéd után pedig a pápai áldást a nagyAz 1899. évi és a jövő évi rendes betegápoló alap kiadásai, 164,867 ko- koronával a földinivelési minisztérium váradi biboros-püspök ur osztja.
Délután 6 órakor ünnepélyes istentisztelet
bevételek között a következő lényege- ronával a tu. kir. csendőrség és 114,535 kiadásai.
Az összes bevételt az összes kiadá- éa befejező szentbeszéd.
koronával a budapesti állami rendőrség
sebb eltérések vannak.
Nagyon kérjük 'a státus-gyűlésre felutazó
sokkal összehasonlítva, az 1900. évi
A belügyi tárcza rendes bevételei kiadásai.
kedvelt
papjainkat és liiveiuket, hogy az ünneköltségvetésnél
mutatkozik
1,831,583
A pénzügyi tárcza kiadásai 6,475,766
455.622 koronával, a pénzügyi tárczáé
pélyen lehetőleg teljes számmal megjelenni szíkorona fölösleg.
koronával
emelkednek,
mely
összegnek
pedig 17,506.712 koronával emelkednek.
Az 1900, évi költségvetés az adózó veskedjenek. Az egyháziak karingben éa bireEzen utóbbi jelentékeny emelkedésből egy csekély része fizetés felemelésre, polgárokra tagadhatatlanul nagy ter- tummal, a világiak lehetőleg magyar díszruhában.
jelentékenyebb
része
a
személyzet
szapo1,034.600 korona esik az egyenes adókra,
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Október 18.
Vallásos tüntetés akar ex ünnepély lesni
s s Dr Jésas Krisztus, ss Isten fiának szűz
aayja, Haxánk Védőasszosys ás Nagypilronája
•ellett, hálaadás ss általi nyert számtalsn jótéteményekért, különösen pedig 900 éves nemzeti
Önállóságunkért és IBnmaradásnnkirt; elégtétel
elhaló századnnknak sok bűnéért és hitetlenségeért ; bűnbánat és megkövetés s mi személyes
vétkeinkért, hitbeli közönyösségünkért ás hidegségünkért ; ssedezés áldásért, hogy s jövO századot Isten kegyelmében kezdjük meg; ünnepélyes felajánlása egyházmegyénknek a Boldogságos SzUs Máris oltalmába. Szentséges Atyánk
X m . Leó pápa okt&ber 6-ikéről kelt szóbeli
kijelentésével ezen ünnepélynek megtartását
helyben hagyva, mindazoknak, a kik a reggeli
szent miién és as esti szent beszéden résztvjszsek, 7 évi bacsót; asoknak pedig, a kik okt.
SS—26 napjaiban töredelmesen meggyónnak,
megáldoznak és ss Anyaszentegyház felmagasztaltatásáért és ssabadságaért, a tévelygők viszuatéréséért, a bűnösök megtéréseért és a bé
késség ajándékáért imádkoznak — teljes bneant
engedélyes.
Hszánk Nagyasszonys, Keresztények segítsége, BünOsök oltalma, könyörögj érettünk 1
Kelt Kolozsvárt, 1899. év okt. havában.

Gusztáv Károly s. k.
erdélyi püspök.

T A H Ü G T.
A Csiki r ó m . k a t h . t a n i t ó - e g y e s ü l e t
kösgyülése.
A .Csiki róm. kath. tanitó egyesület* évi
rendei közgyűlését Csík-Somlyón a tanitó-képzó
gyakorló iskolájának, most átalakított a a mai
kor kívánalmainak megfelelően berendezett tantermében, a mindkét kerületi papság éa tanítóság sagyérdeklódéae, mellett szeptember hó
28-án tartotta meg, melynek lefolyása a következő volt: A g y ű l é s t megelőzőleg mint
mindig, ngy most ii ünnepélyes Veni Sanc.
teval összekötött szent mise volt, melyet Főtiszt.
Bandi Vázol gimn. Igazgató és egyesületi elnökmondott, s melyon ai addig megjelent tagok is
résztvettek.

A tárgysorozat VII. pontja értelmében az
1898/9-ik iskolai évről szerkesztett jegyzői jelentését olvasta fel melyért közgyűlés jegyzőnek
elismerést és jegyzőkönyvi köszönetet szavazott.
Majd a számvizsgáló bizottság tette meg a pénztár állapotáról szolló jelentését melyot közgyűlés
elfogadott s pénztárnoknak munkálkodásáért köszönetet szavazva a felmentvényt megadta. Több
indítvány, mint a .Tinitúk háza" ügye is, megvitatás, előkészítés és jövő közgyűlés elé leendő
terjesztés végett választmányhoz utaltatott.
Végül a tanító képző ifjúsága előbbihez hasonló készültséggel énekelte a Himnuszt, melyet
közgyűlés éljenzésstl és köszönettel fogadott.
A tárgysorozat ezekben ki levéli merítve,
elnök megköszönve a tagoknak tanúsított ügy
buzgóságukal gyűlést '/» 2 órakor bezárta.
(iyiilés után közebéd volt melyen szintén
• tanügy körébe vágó dolgokról folyt a társalgás.
A r ó m . k a t h . t a n i t ó k ö r felosiki
fiókja gyűlését e hó 28-án fogja megtartani
Csik-Delnén.
Tanitók háza.

Gyergyó hazafias közönséghez.
Gyergyó Ditró, 181)0. okt. li.
A Bzülók legdrágább kincsükéi szivüknek
mását, reményük édes zálogát Bzeretutlel bízzák a nép tanítóknak, mint a nemzet igazi
napszámosainak nevelói munkás kezére. Ki nem
mondható üröm árrsztja el a jó atya és édes
anya keblét, ha ártatlan gyermeke a tanitó fáradságos munkája folytán kívántató haludást liiu<
tet fel minden irányban. Az ebből származó lelki
boldogság közös a tanítóval, együtt ürveudezuek
a munka sikerén. Emo lelki kincs a uevelő legszebb erkölcsi jutalma. Ámde a nemzet napszámosainak benső öröme mellett mindig ott sötétlett egy keserű tudat: hogy ők kik egész életüket a szülők és nemzet reményeinek nevelés oktatására szeatelik saját gyermekeiknek nem biz-,
tosithatnak ohajtott kiképzést a felsőbb iskolákban s nagyobb pályákra. Ezt a helyzetükhöz kötött fölötte szerény anyagi díjazás nem engedhette.
A reménynek egy kecsegtető féuysugára villant
meg közelebbről országosan, hogy a komoly bajon
talán már Begitve leend nemsokára,

A gyűlés kezdetén a tanitó-képzó ifjúság
A tanitók országos bizottsága telket és háLakatol Izra tanár vezetése mellett nyitányul a
Rákóczy indulót oly szabatossággal énekelte, hogy zat alkudott, hogy a „Tanitók Házá 'nak alap.
es s nagy námban össze gyűlt tagok mindnyá- ját letegye, melyben a tanítóknak majdan felját meglepte. Köigyűlés lelkesedéssel éljenezte aóbb iskolába járó gyermekei ingyen szállást és
éi köszönte meg ugy az ifjúságnak mint nagy csekély díj elleuében ellátást nyernének. Százérdemű vezetőjének nives közre működését, mely- ezerek kellenek e czélra. Ez összeget a tanítólyel gyűlésünket szépíteni és élvezetesebbé tenni ság legnagyobb megerőltetés mellett sem képes
iiivesek voltak. A xajoi taps éa éljenzés elhang- a saját jövedelméből összehozni. És a bizottság
zása után egyesületünk elnöke Főtisztelendő Bándi látva az igy lekűzdhetlen hatalmas akadályt mely
Vaiul egy tartalmas éa általános lelkesedést keltó tömör k iszirtkéateuiilkddik a kitűzött foatos czél
beszédben fejtegette azon módozatokat, melyek útjába, felhívást bocsátott a tanitó egyesületekhez
a tanító működőiének sikeréhez szükségesek. hogy vidékeuként forduljauak a nemzet t. tagjaiKözgyűlés e lélektani él paedagogiai igazságok- hoz, a társadalom hazafias polgáraihoz, felkérvóu.
ban gazdag megnyitó beszédért elnökét sokszo- miszerint a tanitók e nagy muukájábnn áldozatrosan megéljenezte, a határozatilig kimondott!, készségüket éreztetni sziveskedjeuek.
hogy e tanulaigos • nagy paedagogiai értekkel
A felhívásra az egész országban nem remélt
biró munkát megörökítendő, uóizerínt jegyző- általános érdeklődés lón a válasz.
könyvbe iktatja, i elnöknek e megnyitóért jegyUyergyó érdemes közönsége nemcsak a
zőkönyvi köazöaetet szavaz. Ezután Xántus Elek haza önfeláldozó hű védelmében — mit igazol
gyakorló likolai tanitó tartott III—IV. osztályéi a tatárdomb, Botvára, szárhegj-i várrom
tanulóinak, a hittanból gyakorlati tanítást; szé- stb. — de egyéb irányban isniiudig ott állott a legpen fejtegetve Jézus tinitágának igazságait, R elsők sorában, midőn a hazafias cselekedeteknek
gyönyörűen vezette le növendékei előtt, hogy szüksége mutatkozott
emes igazságok elfogadása éa megtartása vagy
E tudatban a gyergyóí róm. kath. tanítóazoknak megtagadása, minő eredményt fog hozni egyesület az őszinte bizalom teljeségével fordul
ss ember jövő életére. A tanuliágos éa izakszerű Gyergyó hazafias lakosságához, hogy a Tanitók
előadás közgyüléi elismerésével találkozott, s Háza költségéből az egyesület terhére eső ne
eiért működő kartáruiak köszönetet lg mondott. hány szál forint összegyűjtésében szeretettel BeMajd Vágási János IV-ed évei tanító-képzői nö- gédkeiet nyújtani kegyeskedjék.
vendék tartott ugyan a gyakorló iskola tanulóiMiként? Hogyan 1 Következőleg:
nak gyakorlati tanítást a magyar nyelvtanból isA gyergyói róm, kath. tanító egyesület f.
mertetve s .jelző*-t. Ama feliépéi, syngodtiig
és uskiserü előadás, melylyel ugy itt, mint s évi november hó 4-én Gyergyó-Szentmiklósoa
bíráló növendékeknél találkoztunk: gyakorlott ta- műsorral egybekötött tánczesiélyt rendez. Szülők
nltóknak is dicséretére válnék, a ebből ama kő- urak, urnók, fiatalok, a lakosság minden tehetős
vétkestetéit vonhatjuk le, hogy s tanitó-képezde tagja karolja rol — kérjük — ez ügyet s támovezetése, .Mert minden munks mesterére vall* gatásával, lelkesedésével, áldozatkészségével igyeolyan kezekbe vas letéve, melyeknek irányítása kezzék befolyni az erkölcsi éa anyagi siker bizmellett valódi szakemberek képeztetnek; oly tosi táaára. Legyen a tanitók e legelső .bálja*
ssskemberek, kik képesek leasnek taniló-képez- tekintve az országos fontosságú eszmét — Gyerdéaksek elismerést vívni ki. Örömmel lâţjuk s gyó ÖBBzeB előkelőségének egyértelemmel rendenagy hslsdást, mert es ismeret éa meggyőzödé* zett közöl tánczestélye. Hiszen a tanitó a társaegy jobb jövő reményén jogosít fel, mert látjuk, dalomé. A kik nem vehetnek részt személyesen,
begy haiásk tanítóságának aebéi munkát végső jegyek vásárlásával, szíves felUlflzetéisel távolról
•árifia itt is olyaa tényezőkkel szaporodik, kik ii elómoxdlthaják s tanitók e szent ügyét.
Gyergyó, Calk, Kászon azon nemes szívű
• s u s s k hivatva, de képesek is lennek s tanítót
a társadalomban la ima helyre állítani mely ótet szülötteihez ii intézzük kérő szavainkat, kiket a
m ü t i képes megilleti. Adja- Isten, hogy ngy le- ion az ósi fénekből távol vidékre veiérelt, de
gyermek játéklik kedvei színhelyének képét kegyesl
gyeletes, élénk emlékezetben tartják még i szí-
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tárgyalásánál nyilvánosan'ülésen a neveseit vasú; vonal kiépítését megsürgetik és a magas kormányt a tőrvény által elrendelt kőtntességések
mielőbbi teljesítésére hívják fel, mely törvényhatósági elhatározásról <"Vikváimegyének mind
a négy országgyűlési képviselője jegyzóköuyvi
kivonattal értesíttetik.
Végűi a közgyűlés a tisztviselői karnak
kötelességei teljesítésénél tapasztalt ügy buzgalmáért és pontosságáéit jegyzőkönyvi elismerést
szavaz".
Az indítvány élénk helyesléssel fogadtatott,
s miután ahhoz előadó főjegyző is hozzá jáiull,
utóbbinak azon javallatával, bogy a somlyói főJózsn Sándor,
ginniázinmotéi intőleg a jel-ntésben felhozol lak
tanitó egyes, elnök.
figyelembevétele végett a kormányhoz lelxat s
az erdélyi róm. kath. státus igazgató-tanácsához megkeiesés intéztessék, valamint Antal József plebáuosn:tk azon indítványával, hogy az
Csik-Szereda október 16.
alispáni jelenlés a „Csíki Ltpnk" hivatalos réA ma lezajlott törvényhatósági kög.\ülé-< szében egész terjedelmében közöltessék — hatáazt a benyomást keltelte, mintha a/, októberi rozottá emeltetett.
derek nem csak a növényeiéire, hanem az emA tárgysorozat többi tételeiből a követbereknek a kő/élet iránti érdeklődésére is dep kezüket tartottuk megemlitendőkuek:
riniáló hatást gyakoroltak, vagy pedig a bő
A belügyminiszter a folyó évi XV. t.-cz.
kurczo>t Ígérő szüret oko/.t.a a~/.t a részvétlen- §§ a alapján az országgyűlési képviseld válaszséget, a melytt évtizedek ÓU egyeLlen közgyű- tások alkalmával a választóknak az illető válés alkalmával sem tapasztaltunk.
lasztó kerületek székhelyére való szállításához
A közgyűlés kezdetére kilii/ött idő bekö- fizetendő fuvardijak megállapítása iránt szabályvetkeztével alig kél tag lézengett a közgyűlési rendelet alkotását rendelvén el a tisztiügyész
terem előtti folyósón. A megye alispán j* a néma által szerkesztett szabályrendelet észre vétel
csend m-att a gyűlés teremben vélte föltalálhatni nélkül fogadtatott.
azt a számot, mely H gyűlés megkezdésére elég.
Ezen szabályrendelet
általánosságban
séges s ott szemlél tartván szintén az üres termet és részletenkint a választókerület székhelyétől
találta. Nem volt m t tenni egyebft, mint lói a községeknek távolságához uiérten egy hozzákeresni a külöuböző iro áklian foglalkozó azon csatolt táblázat szerint állapítván meg a dijatisztviselőket., kik a közgyűlésnek taţjai, s meg kot, azt csakis jóvahagyás uUn tartjuk alkalhívni a gyűlés terembe, hogy legyeu kikből a masnak az ismertetésre.
szokásos deputácziót a főispán meginvitálására
A gyergyóalfalvi birtokossági tanács műkiküldeni.
Miután ily uton sikerült &—fí tagol össze- ködése azért, mert a szervezési szabályrendehozni. kikhez még piti- kültag is csatlakozóit, letben körülírt hatáskörét túllépte s tilalom
alispán indítványára Mihály Ferencz fölegyyfi ellenére a „baktai" erdörész értékesilését elhaVezetése alatt Kovács .1 anus szeredai rendőr- táiozta és a kihasználás megkezdését is engekapitány és Lázár Miklós szi.lgáhilóból állott délyezte, továbbá a „Borzon^ nevű dűlőben
küldöttség főispán urat a gyűlés terembe meg- fekvő kaszálók erőszakos legeltetésével a bírliiván, neliány perc/, mitlva olt m^gj-lent, elnöki lokosságot költséges perbe bolonyilotta — felszékéi éljenzések közöli elfoglalta és a gyűlést fdggeszteietl s a birtokosság ügyeinek vezetése
röviden megnyitotta, de a jegyzőknek ekkor sem az elöljáróságra bízatott.
sikerült 30 tagnál többet összeírni, kik közül
A megyei közigazgatási árva és gyámhaGyergjót I. Alcsikot 10 és a központot n tis/.t- lósági szükséglelek fedezésére a jövő évre össze\iselőkk"l egyblt 19 tag képviselte, mig Fel- állítóit a költségvetés 73112 frt 80 kr szükcsíkról egyetlen égy tag sem mutatkozott..
séglettel fogaduiott el, melybe némely kisebb
A sorrend megkezdése előtt főispán ur ja\ailalmazá-u tisztviselő és a segéd — kezelő
jelentést telt a megelőző napon tartott számon- — és szolgaszemélyzet fizetésének megjavítására
kérőszék eredményéről s konstatllta, bogy bár kért összeg is felvétetett s a belügyminiszter
a hivatalos teendők hovatovább szaporodnak annak jóváhagyása illetve az összeg utalványoés fokozottabb mérvben veszik igénybe a tiszt- zására löikéretui határoz.tátott.
viselők tevékenységét, még is az ügyek elintéA javaslat szerint az alszámvevő 600 frt
zése mindenhol rendes folyamaiban vult, kivéve fizetése 800-ra, a pénztári könyvelő szintén
Csíkszereda városát, ho! tetemesebb hátralékok GOO frt fuetése 800 frlra, az iktató es kiadó
mutatkoztak. Ezt a bejelentést a közgyűlés tu üOo-600 fit fiz.élése 800—800 Írtra, kél elsődomásul vette.
oszlálys írnok 550 frt fizetése egyenkint 650
Most következett az alispán évi jelentése frlra, 3 központi II od osztályú, valamint a sz.ola közigazgatási állapotáról, mely nemcsak az gabiróságí írnokok 440 frt fizetése egyenkint
ügykezelés ismertetésére szorítkozott, hanem 550 frlra, az árvaszéki nyilvántartó 896 frt fiegyúttal közgazdasági és kulturális állapotaink- zetése 900 frlra az árvaszéki levéltárnok ö60
nak némely hiányaira és akadályaira mutatott Irt fizetése 800 írtra a lakbéreken kívül 4 közrá, mintegy megjelö've azt az irányt, melynek igazgatási gyakornok 336 frt fizetése 500 frtra
követésével a viszonyok javithatók vol.iának. s lakpén/.ük 60 frtról 100 frlra, 2 központi díjAz éléuk éljenzéssel fogadott jelentéshez nok eddig 396 frt fizetése 500 frlra, 4 járás
első sorban ifj. Molnár Józset bizottsági tag orvos eddigi 555 Irt fizetése 800 frtra, két
-zólloll hozzá kellő indokolás után kővetkező állatorvos eddigi 448 frt fizetése 800 frlra, kél
hivatal s/.olga eddigi 264 frt fuelés- 300 frtra,
határozati javaslatul terjeszt"! te elő.
3 más szolga eddigi 220 frt bére 300 frtra, 5
„A törvényliató>ági kö/gyülés tudomásul járási hivatalszolga eddigi 198 Irt fizetése 240
véve az alispáni félévi jelentést az abban fog- frtra emeltetett fel, de elmulasztotta a törvénylaltakat magáévá teszi, különüseu és kiemelve hatósági bizottság a megyei segéd és kezelő
a madéfalva—szásziégeni vasút kiépítésének személyzet, által kellő időben beadott idevonatszükségessége és sürgősségére vonatkozó részt. kozó kérvényben felhozott azon kívánalomnak
Egyúttal n törvényhatóság tekíuleilel arra. az augusztusi közgyűlésben eleget tenni hogy
hogy az 1895 évi VII. l.-cz. első szakasza a a fizetések felemelésére szükségei összegnek a
székely vasutak feni érintett vonalának kiépí- jövő évi állami költségvetésbe való felvétele iránt
tését elrendeli, a 4-ik szakasz pedig utasítja a előzetesen, vagyis annnak összeállításáig a mamagas kormányt, hogy ezen vonni költségeinek gas kormányhoz felirat intéztessék, s miután a
fedezése iráni megfelelő javallatot terjesszen elő ; képviselőház elé irat terjesztett állami költségtekintettel arra, hogy ez irányban sem külön vetésbe ily czélokra a megfelelő összeg fel
törvény javaslatban, sem az 1900 évi állami sein vétetett, a törvényhatóság ezen el késett
költségvetésben semmi intézkedés nem foglal- gondoskodása eredményében csak piám desitatik ; tekintettel továbbá arra, hogy a Romá- derium fog maradni, s igy kénytelenek lesznek
niával való csatlakozás a gyimesi határszélnél az igazán silány dotatioval biró fennt elősorolt
még a folyó év április bavaban megtörtént és alkalmazottak továbbra is a megélhetés nebéz
igy semmi akadálya nincsen annak, hogy a ke- gondjaival küzködni.
reskedelmi forgalom keletre a galaczi kikötő
nlján már a tenger leié is irányuljon ;
Megemlítjük még, bogy a költségvetésbe
Nem különben arra való tekintettel is, a 4 szolgabiróság hivatalos helyiség bérletére
hogy a magyar kereskedelem egy részének ke- 120D frt és irodai átalányra 2 0 0 - 2 0 0 frt véletfelé irányulása, tnint különösen az ország tetett fei s az aíesiki és gyergyói ozolgabirósákeleti részén lévő termékeknek tengerre jutta- go.<hoz még egy-egy szolgabírói állás szervezése
tása a galaczi kikötő utján elsőrangú közgaz- kimondatolt.
A havasi javak kezelüsége irodai helyisédasági kérdés; ámde a világ forgalmi kereskedelmi politikával elleukezik, hogy a magvar gek és a gazdatiszii lakásnak egy fedél alatti
kir. államvasutak a keleti piaezot Brassó— Gyi- újra építése 6000 frt költség erejéig a havasi
meseu át és uem Szászrégen—Gyimesen át kö- jövedelmekből 1900 és 1901-ben befolyó összezelítsék meg, a mi legalább ÍB 100 klmtr. utkü- gek terhére engedélyeztetett.
A csikmegyei róm. kath. tanitó egylet
lömbséget tesz,
Tekintettel arra is, hogy a nevezett vasút- jegyzőkönyvi kérelmében képeit sz iskolsirend
vonal rész kiépítése nemcsak a Székelyföld egy védelmére a tisztiügyész által bematatott szatermészeti kincsekben gazdag és feltárásraráró bályrendelet elfogadtatott.
Ditró községnek a jegyző megjutalmazása
részét érdekli, hanem maga a vasútépítés is
úgyszólván a székelység ínség-munkáját képezné iránt határozata elvettetett.
a mire a jelenlegi rossz kereseti viszonyok melSzárhegynek községnek odavaló Ferenci
lett szükség is van:
József a nejével kötött vásár szerződése jová
A széktlyvasntak szászrégeni vonalának hagyatott, valamint azon örök haszonbér! ssermielőbbi és sürgős kiépítését a maga részéről ződése is, mely borszéki Vajna Kálmánnál kötii elkerfilhellenül szükségesnek tartja és elvárja tetett.
a Csikmegyei országgyűlési képviselőktől, hogy
Szentgyörgy község települési szabályrenezen irányban sz 1900 évi állami költségvetés deletétől a jóvá hagyás megtagadtatott.

vok titkol vágj a néha néha vissza vissza röppen
ai egykori kedves otlhou tájára s annak boldogulását szivükön hordozzák. A gyergyói szoba,
mely a tanítók házában fog nyittatni remélhetőleg a tanitók tulajdona lesz ugyan, de az alapító
mestert első sorbsn Uyeigyó hazafias társadalmában a nemes szivii polgárok személyében fogják a tanitó gyermekek hálával emlegetni örökidőre.
Mély tiazte'ritel.
a gyergyói róm. kalh. tinitó-cgyosület nevében :
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A IDanád, vere*-e>i segéd jegyző leendőit
meghatározó szabályrendelet megerősíttetett.
Csrkelalva kii bégnek 394 frt 40 kr haazonbéri éa 67 frl Hl kr kamathátraléknak felbajtbatlanaág miatti törlését kimondó bAtározsta
jóvá hagyatott.
Szentsimon községnek a bábái fizetés felemelését kimondó liatározata elfogadtatott.
Szentsimon és Csalószeg községek izon
határozata melylyel a körjegyző 400 Irt fizetése
600 frtra felemeltetett jövahagyást nyert.
Caatószeg kőzBégb.n az árvíz által károsított kaszálók haszonbéréből 989 frt elengedése
iránt hozott határozat megerősíttetett, de a kántor-tanitő használatába bocsátott bidegségi kaszáló hozomának 160 frlra való visszaváltása
és a megváltási ősszegnek tisztán tanítói jövedelemnek nyilvánítása tárgyában kelt határozatától ajóváhagyás megtagadtatott.
Káazonuj'alu község képviselőtestületének
a községi ezélokra elhasznált, törzsvagyon! képező 800 frtos regálé kártalauitá i kötvény értékének 100 frtos évi részietekben a kivetendő
póladókból leendő viaszatéritése iránti határozata jóváhagyatott.
Szenlmibály közeégni k segédkáotori állás
szervezése és gy.mesfelaőloki Tankó Jánosnak
tévedésből a kőzségnevére irt birtoka vissza
bocsátása iránti határozatai helyben hagyatlak.
Gyimesbttkk községnek módosított szervezési szabályrendelete megei ősiltetell.
A megyei hivatalszolgák részére ez é/re
egyenkint 2 0 - 2 0 frt segély megszavaztatott.
Az országos magyargazdasági egylet által
szervezendő .Gazdák biztos,tó »zöv«tkezeté"-be
a vármegyének egyezer korona alapítványi ö s szeggel való belépése kimondatott.
Tőbb megyebeli tehetősebb község apalovak tartására köteleztetett.
A községi és körjegyzők nyugdíj alapja
javára 4000 frt a havasi javak jövedelméből
200 frtos évi részletekben ismételten megszavaztatott.
Remete község képviselőtestülete azon f j lebbezésének, melyet a mult bó 21-én megtartott jegyzőválasztás ellen adott be s a melyben
a jelölésnél mellőzött Balog István k.-allizi segéd jegyzőnek a jelzett állásra leendő jelölése
elrendelését kérik bely nem adatott, mivel a
törvény világos reudelkezésével szemben 24 évét
benem töltött a igy nem nagykorú egyénnek
jelölése meg nem engedhető, ha óklevéllel, bír is.
3záih'gyen elhalt Császár József és Taploczán elhalt Pál István törvényhatósági bizottsági tagok helyébe a választás elrendeltetett s
a határnap kitűzésével a megye alispánja bízatott meg.
Ezeken ki vili lárgyallattak a vármegye
különböző alapjairól szerkesztett, valamint tőbb
községnek mnlt évi számadásai s valamennyi
község jövő évi költségvetései, melyek alán a
gyűlés déli 19 órakor véget éri.
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— Székely flnk Budapesten. Dicséretes buzgalommal éa igen jó eredmény nyel
folytatják azt a mozgalmat, hogy a székely
fiukat magyar iparosokhoz és kereskedőkhöz
helyezik el inasokként, hogy Magyarországon
hivatásuknak megfelelő kiképzésben részesüljenek. E mozgalomból kifolyólag f. hó 6-án este
6 óra 20 perczkor a keleti pályaudvarou Pétéi fiy Béla vezetésével 43 székely fiu érkezett
Budapestre. Ezek közül 37 már budapesti mestereknél és kereskedőknél elő volt jegyezve, a
többi pedig vidéki városokban: Vác/un, Beszterczebányán, Dobsinán, Iglón, Esztergomban,
Győrött és Egerben fog elhelyezést találni. Az
érkezőket Bors/.éky miniszteri tanácsos fogadta,
a ki szintén buzgó apostola a székely ügynek.
Megjelentek a pályaudvaron azok a mesterek
és kereskedők, akik székely fiukat előjegyezték.
Az érkezőfiuk napbarnított, píros pozsgás, egészséges arc/ukkal nagyon kellemes benyomást keltellek. A fiuk Csik, Háromszék, Udvarhely, Maros-Torda megyékből valók.
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Simon Mihály tehetős ditrói birtokost a Tinovaügyben folytatott vizagálalból kifolyólag a mait
héten maga elé időzte. A kihallgatás során oly
terhelő körülmények merültek fel ellenük, hogy
a visegálóblró vizsgálati fogságba helyeztette elöl
nevezetteket.

— B e á l l o t t a h i d e g , reggelenkint csak
ugy fehérlik a hóharmattól a házak teteje. Az
emberek köpönyegbe burkolva sebes lépésekben
sietnek czéljuk felé. A kis gyermek markába
fnj, neki már erős ez a hideg- A hőmérő 0* ra
szállt alá, éjjelenkint meg is fagy, de azért nappal csak van kis meleg. Valóságos szép őszi idő.
— F o r t u n a o t t h o n a . Az osztálysorjáték u'olsó húzásán a 600,000 koroaás jutalom
nyeremény a rendkívül szerencsés és hírneves
Gaedike A lőeyüjtődéjében (Budapest, Kossuth
Lajos utcza 17.) vásárolt 62561 számú sorsjegyre esett. Ezen föelárusitó kifizetett már
vevőinek egy 400,000 kurouás főnyereményt,
kéts/.er 100,000 koronás főnyereményt, három— K i v i s z i k a b a k á t k i a t e m e - szor 60 koronás főnyereményt. I. osztályú sorst ő b e . Csendes lassú ütemben pereg a dob, jegyek ezen sserencsés főelárusitónál már most
a katonák szomorú arczcznl kisérik ki végső kaphatók.
útjára szerencsétlenül járt bajtársukat. A gyász— F é n y k é p é s z e t . A tisztelt (leginkább
kocsi után egy pár összetöpörödött anyóka s vidéki) kuzüueég fénykép szükségleteit a téli hóegy férfi ballag sürün öntözvén könnyeikkel napok alatt is fedezheti Munkácsi Lajos jóhirszemökre szorított kendőjüket. 8 utánok a garnizon tiszti kara. 8 ily taktusban jut el oda, Dovii fényirdájában Csíkszeredán.
a hol már nem parancsol neki nemcsak a b.ró,
— Az o s z t á l y s o r s j á t é k a banküzletdc még u császár sem, az örök nyugodalomra. ről régóta meggyökerezett egész sor elfogultSzegény csángó legény, vaj hitte-e vulnha, ságot szűntetett meg. Hiszen a nagy közönséghogy eg," zászlóalj diszbe öltözött legénysége nek igazában csak most volt rá alkalma, hogy
s oly fényes urak fogják kikísérni nagy fekete az üzletnek ezzel a nemével is megismerkedjen
gyászkocsira helyezett koporsóját a sírnak örök
meggyőződjön róla, hogy a bankár is, a kit
mélyébe.
az osztálysorsjálék különben főeUrusítönak ne— A p i n c e s z ö v e t k e z e t e k r ő l . E czi- vez, a legszigorúbb lelkiismeretességgel viszi
men a földmivelésügyi miniszter támogatás» az üzleteit. Az ismeretessé lelt nagy főelárusimellett Zigány Zoliin és Baross Károly tollá- tok közt L u k á c s V i l m o s (V. Fürdő ulcza
ból egy füzet jelent, meg. molyben sok hasz- 10) csakhamar a legnépszerűbb lett. Abszolút
nos utasítás s tudni való foglaltatik nemcsak megbízhatósága és Uzleli előzékenység» a régi
a szóló-termelökre, hanem azokra nézve is, a jeles sorsolási szakembert a közönséggel is megkik boreladással s kez-léssel foglalkoznak. kedveltetlek, ngy hogy az ő felárusitó üzletéből
Ajánljuk e szakmunkát olvasóink figyelmébe. való osztály sorsjegyeitnek bizonyos nimbusuk
van. Lukács Vilmos-féle oszlálysorsjegyeket ke
— R é g i b ű n ü g y elintézése. 1892 év résnek azok, a kik az nsztálysorsjegynek nyerő
óta huzodott és az illc.A teleknek nagyon sok valószínűségét fokozni akarják. Most is nagy
kellemetlenséget okozott büaiitryhcii döntött e bó lesz a kelendőségük, hogy piacra kerülnek az
13-án a csíkszeredai kir. Uirvi-ayszék. Üy.-Dítrói V. osztálysorsjálék első osztályának sorsjegyei.
Csíki János örökössei idő közboj inén el azegé- Az uj sorsjáték nagy érdekű játékterve ezultal
nyedvén, a szülőkről rájok maradt örökségben ta- is ölvnezer nyereményt biztosit a sorsjegyek
lálható ingatlanok egy részét a telekkönyv muta- tulajdonosainak, s e nyeremények között egész
tása szerint eladták Lukács Márton gy.-ditrói jó- sor olyan van, a mely a szó szoros értelmében
módú és jó birii kereskedőnek. Daczára a:uiu k vagyonos emberré teszi a megnyerőjét.
hogy nevezett a maga részéről minden' megtett,
s vásáros feleivel is megtétetett, hogy azon in— R e j t é l y e s h a l á l e s e t . Egy elaggott
gatlanok elneadasaanak, a megue vétessenek, ine t)8 éves férfi találtatott folyó hó 9-én reggel
lyek időközben mások tulajdouába mentek át, Csik- Kozmáson n saját házában égési sebekkel
még is megtörtént és pedig legiukább a gyer- boriloilon halva. ö/.vegy Barta Ferencz fia Barta
gyói ismeretes és szánandó telekkönyvi állapolok György és menye Tompos Régina mellett is kümiatt, hogy telekkőnyvileg az eladók, vagy jog- lön lakolt, hogy a tehetetlen öreg miért nem
elődjeik nevén állót de mások birtoklásában volt- fért meg ezekkel egy lakáson, annak okát nem
ingatlauok is vásártárgyává tétettek, miért okit mdhatni. A rendőri nyomozat a halálesetről
rat hamisítás czimén a biínvizsgúláa megiudult- annyii konstatált, hogy Barta György a megKVLÖNFÉLÉií
azonban kétizbeu is megtartott szóbeli végtárgya, előző napon az öregre fehérneműt adott, s másAnyaköny wezetők gyűlése. A csík- lás alspjáu a csíkszeredai kir törvényszék telje- nap déléiül t '/27 óra tájban midőn neki enni
megyei polgári anyakönyvvezetók e hó 15-én sen felmentő ítéletet hozott mely a bűnvádi el- vilt, a tüzelőtől fél méternyire halva találta B
gyiilésre jöttek össze Csiszeredábau, melynek járás szempontjából végleges éa jogerejii döntés. csak a fején lévő sapka volt épen, egyjb ruelnöke Katonai Domokos kerületi anyakönyvi
házata pedig le volt égve. Miulbogy a vizsgálat
— T i z e n k é t é v e s t o l v a j . Kristó Róza alkalmával a bnllán kfilerőszak nyomai nem észfelügyelő volt. A gyűlés tárgya több az anyacsikszentkirályi
Kristó
Pálné
leánya
már
többkönyvvezetés körébe tartozó ügynek meg beleltetlek s a halál okául orvosilag szívszélhűdés
szélése volt, mely után egy direkt ez alkalomra ször követett el aprót cseprő lopásokat s most állapíttatott iiirg. a bulla eltemetésére az enMarosvásárhelyről lejött fényképász az összes végre nagyobb dologra szánta rá magát. ÍS illó gedély kiadatolt, mire az a vélelem birt valóLázár szentkirályi lakos ugyanis hazulról el- színűséggel, hogy a< égés a halál után történt,
anyakönyv-vezetőket lefotografálta.
távozván, szobáját bezárta, de ládáját, mely- •le bogy azt mi idézhette elő, arra nézve a ki— Templomszentelés. Gy.-Szentmik- ben
tárczában 5 drb 10 frtos bankjegy hallgatottak felvilágosítást nem adtak.
lóson e hó 15-én volt az uj református tem- volt, egy
felejtetette s mire haza ért, elréplom ünnepélyes felszentelése, melynek prog- mülvenyitva
hogy a tárcza ugyan megrammját mult számunkban közöltük. A tepmlomvan, detapasztalta,
Szerkesztői
zep.etelg.
a pénznek se hire, se hamva. A szoszeutelésre lejött dr. Bartók György reformá- bában azonban
a kis 12 éves Kristó Rózát
X. E. A „Krándulás-* jövő számunkra marad.
tus püspök s még az erdélyi református egy- találta, a kire a szoba
kis gyermekére
ház számos nagy nevű elöljárója. Városunkból való felügyelet végett, kulcsát,
B. A. Tölgyesen a honvéd ellenőrzési szemle
káros neje rábiztn. A 189». október hó 30-án lesz.
is számosan utaztak el az ünnepélyes alka- csendőrök erősen vallatóra
fogták
a
kis
bűnöst
lomra Gy.-Szentmiklősra.
Ca. H. Gy.-Sztinikiós. A tárczát köszönjük. Sos bár minden körülmény ellene vall, határo— 25 éves tanári Jubileum. Glftsz zottan tagad mindent s ez ideig még a pénzt rát ejtjük.
Miksa csiksomlyói róm. kath. főgimnáziumi ta- sem lehetett előkeríteni.
H. L. K. Tosztena szíves érdeklődését lapunk
nár folyó bó 13-án tartotta tanárkodásának
H a t á r t a l n a g o n d a t l a n s á g . Gyergyó- iránt nagyon köszönjük, dc legnagyobb sajnálatunkra
25-ik évfordulóját, mely alkalommal a főgim- ditrói—Bajkú
János és neje e hó 12-éu kara a küldött felolvasást ezúttal nem közölhetjük, mert
názium tanári testfiiele és a VIII. osztály nö- reggel munkára
távoztak, s magukra hagyták az Ünnepélyek inult számunk előtt mind lefolyván
vendékei, mint az osztály főnökének tisztelt g- 3 kis gyermeküket
a szobában, kik felhasz- nz csaknem teljesen annak volt szentelve s igy e
tek a a tanári testület a jubilánsnak érdemei nálva az alkalmat elhatározták,
hogy tüzoltós- számban türelmükkel — bárminő szép s'megrag&dó leelismeréséül babérkoszorút nyújtott át. Szívből dit fognak játszani, s hogy ebben
őket senki gyen ÍM — azzal nem fáraszthatjuk. Mást azonban
kívánjuk az 50 évea jubileum megttnnepeltebésé- se zavarhassa az ajtót belülről bezárták.
Kö:iy- mindig igen sziveseu látunk.
nek az eléréséti
nyen sikerült is tervük, mert n szoba tele volt
— Hymen. Pildner Károly kir. törvény- rakva kenderrel, s ezt csakhamar felgyújtották,
Laptulajdonos:
széki aljegyző e hó 12-én esküdött örök hűséget azonban az oltás nem volt oly köonvü, mert
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE.
Fehértemplomon Schmölz Mária úrhölgynek, a tüz csakhamar elterjedt a szobában, s miözv. Schmölz Ignáczné leányának.
dőn a szomszédok az ablakon át kivert lángok
Állami állatorvos helyettesítés. Kun láttára a szobába hatolhattak, már mindhárom
Illés állami állatorvos elhalálozása folytán az gyermek megszenesedve a padlón halva feüresedésbe jött tölgyesi belépő állomás ideig- küdt. Gondatlan szülök ellen a vizsgálat megAlispáni jelentés.
lenes vezetésével a földmivelésí miniszter Csi- idittatott.

HIVATALOS RÉSZ.

szár József esikmegyel állami állatorvost bízta
— Farkasok garázdálkodása. Tudva
Előterjesztetett Csikvármegye törmeg a helyette Csikmegyébe az állami Állator- levőleg November havának utolsó fele szokott
vosi teendők végzésére Bévész Gyula sepsiszl- azon idő lenni a melyben a farkasok a közsé- vényhatósági bizottságának 1899. évi
györgyi állami Állatorvost rendelte ki.
gek közelében tömegesebben jelennek meg s október 16-án tartott közgyűlésén.
— Halálozás. Ka ff Károly nyng. maros-nébol a jnb nyájakban nagyobb károkat okozMéltóságos Főispán Ur!
vásárhelyi kir. ítélő táblai bíró e bő 10-én reg- nak. Ogy látszik azonban, bogy az ordasok a
Tekintetes Törvényhatóság!
gel végelgyengülés következtében elhányt.
fenti szokástól eltérőleg is tesznek, bizonyítja
A törvényhatóság állapotáról és intézkeCsikszentmártonoD Mihály Andrásné szül. ezt azon eset, bogy a napokban Csik-9zentGondos Ilona, élete 23-ik évében 1899. okt. György községben Márton Károly tanitő ud- déseimről összeállított jelentésemet, az első
14-én reggeli 5 órakor tüdő vész ben elhunyt. varára éjjel bementek ős az udvaron levő két drbfélévre kiterjedőleg is van szerencsém előterGergyó-Szárhegyen e bó 9-én hunyt el sertést megölték, de csak ezzel maraduk meri jeszteni a következőkben.
Miklősy Jenő volt katona-reáliskolai növendék a háziak észre vévén a dolgát a kellemetlen
1. A központi közigazgatás Ügymenete
életének 22-ik évében. Az elhunytban Dr. Tilt- éjjeli látogatókat elriasztották.
— T i n o v a . A csíkszeredai kir. tőrvéoy- számokban kifejezve, folyó hó 12-ig követscher Ede£gyergyóasentmiklósi ügyvéd sógorát
vissgálóbirója Biró Sándor ditrói községi bírót él kező volt:
gyászolja.

. szám.

a) alispáni iktatóra adatott 11597 ügydarab, elláttatott 11459, függőben volt 138.
b) kihágási iktatóra adatott 551, elláttatott 421, elintézetlen volt 13a
c) közigazgatási bizottsági iktatóra adatott
1296, elláttatott 1263, hátrálékban volt 32.)
d) erdészeti bizottsági iktatóra adatott
302, elláttatott 232, elintézetlen volt 70.
e) a központi választmányi iktatóra adatott 71, elláttatott 71.,
f) árvaszéki iktatóra adatott 6766, elintéztetett 6652, hátrálékban volt 114
g) kebli pénztári iktatóra adatott 2188,
elláttatott 2171, elintézetlen volt 17.
h) nevelési kölcsön pénztári iktatóra adatott 362, elláttatott 362.
Beérkezett tehát a nyolez iktatóra összesen
23127 ügydarab, és azok közül elláttatott 22.626
hátrálékban volt 501.
Ezeken kívül a külön jegyzékek szerint
kiadatott 2570 egyéves útlevél, 535 darab 15
napos útlevél és 58 fegyverszabadalom, végül
pedig kiadatott 67.000 marhalevél űrlap.
Szereda városban és a 4 főszolgabírói
járásban ugyancsak október 12-ig az ügymenet
kővetkező volt:
a) rendészeti iktatóra adatott 22031 ügydarab, elláttatott 21688, függőben volt 343.
b) kihágási iktatóra adatott 7327 ügydarab, elláttatott 6997,hátrálékban volt 330.
A mult év hason szakához mérten tehát
ugy a központban, mint a járásokban az ügyforgalom csökkent,
Az évi fősorozás a központ és a járások
együttes működésével lévén összekötve, számszerű adatai miatt is mindjárt első sorban
tartom szükségesnek bejelenteni, hogy az a
randkivüli körülmények miatt csak május hó
folyamán volt megtartható. Felhivatott összesen
2510 hadköteles, a fősorozástól távol maradt
357, előállíttatott tehát 2153 egyén, — ezek
közül az ujonczjutalékba besoroztatott 590, a
póttartalékba 101, összesen tehát besoroitatott
691 egyén, és igy 55 emberrel több, mint a
mult évben.
Ugy a központi mint a járási közigazgatásban az év folyamán nagyobb mérvű rendet*
lenségek nem észleltettek. Egyedül a gyergyószt.-miklósi járásban merültek fel közelebbről
a várhegyi, remetei és szárhegyi jegyző választás eredményeiben olv mozzanatok, melyeknek elharapózása a közigazgatás minden ágának
hátrányával járna, s melyek a főszolgabíró
magatartására, hogy ne mondjam, tapintatlanságára vezethetők vissza. Ezek azonban minden nagyobb hullámverés nélkül részben elsimultak, részben tapintatosabb vezetés mellett
kiegyenlítést nyerhetnek.
Fegyelmi vizsgálat folyt Kovács István
megyei főszámvevő ellen hivatalos kötelesség
megsértése miatt, ki félévi felfllgesztés után
500 frt büntetés alkalmazásával állásába viszszahelyeztetett és Élthes Jakab Szereda városi
polgármester ellen hanyagság miatt, mely 20
frt pénzbüntetés kiszabásává! befejeztetett.
És itt sajnálattal kell bejelentenem a tekintetes törvényhatóságnak, mert főispán ur Ö méltósága amugyis nagyon jól ismeri azokat a
rendetlen hanyag, kusza állapotokat, a melyek
Szereda város közigazgatását jellemzik, s a melyek nem kizárólag a tanács mulasztásaira vezethetők vissza. Volt alkalmam többször meggyőződni, hogy a tanács és képviselőtestület
egymással állandó mostohasági viszonyban vannak. A tanács nem azért van, hogy a képviselőtestületneka város előmenetelére czélzó
propozicziokat terjesszen be, és viszont a képviselőtestület sem azért van, hogy utmutatást
adjon, hogy tényeiben gyámolitsa a tanácsot,
hanem az örökös súrlódásban mindkettő meddőségre van kárhoztatva. Igy aztán nem csoda
ha meg van ölve a város utczáinak rendezése
csatornázása, kövezetvám behozatala, a szomszéd községekkel való egyesítése, arondaépítkezések kiküszöbölése sts. stb. s nem csoda,
ba Szereda város közigazgatása jobban elfoglalja a központot, mint bármelyik főszolgabírói járás.
A megyei pénztárak s azokban kezelt
közalapok minden hóban szakszerűen megvizsgáltattak, s mindannyiszor a legnagyobb rendben találtattak, mi a kezelőtisztviselők'tiszta
kezű eljárását igazolja, agy a fölöttes hatóságnak mint a vármegyének megnyugtató biztosítékot nyqjt a személyzet igazelmüsége felőL
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A két pénztár október 12-én következők
ben állott:
A. Házi pénztár
1. kebli pénztár alap
3349 frt 22 kr
2. útalap
5984 frt 72 kr
2. utadóalap . .
85C , 7G
4. szeredai kórház
18919
90
5. a gyergyói kórház. 3440 . 92
6. iparalap
—
7. erdöórzési alap .
1249 . 59 .
8. állategészségi alap
1590 „ 37
9. ebadó alap
1013
61
10. vasutalap .
42
04
11. betegápolási alap
694 „ 14
12. tartalékalap
365
18 ,
13. letét
18699
04
14. árvaipénztár .
258221
92
15. segély alap .
1625 . 72
16. anyakönyvi alap .
1475
81 „
17. Tekerőpatak-Ujfalvi
útalap
124
53
18. szegényalap
II - 17 .
összesen: 318205 frt 39 kr.
B. Nevelési kölcsön pénztár:
1. ruházati alap .
414034 frt 00'/, kr.
2. lóbeszerzési alap
37353
41s;< .
3. birtokváltság alap 297228 3G
4. nevelési alap
107751
58
5. tiszti nyugdíj alap 73097
51
0. iparalap
. 24380
53
7. székely kivándorlási
alap
14271
70
8. jegyzői nyugdíj alap 30200 . 12-', .
összesen: 1059083 frt 95 kr.
Ezekhez képest a két pénztárban kezelt
alapok együttes összege 1367349 frt 25 kr.
1882-ben midőn a tekintetes törvényhatóságnak először volt szerencsém jelentést tenni, a
két pénztárban kezeltetett együttesen 549.435
frt 32 kr és igy 17 év alatt volt a szaporulat
818006 frt 93 kr, mi már egymagában is elég
hatalmas adat arra, hogy a vármegye vagyonának jövedelmeztetése és megőrzése körül a
legkomolyabb törekvések egyesültek.
(Folyt, köv.)

YERESS SÁNDOR dr,
ménjei tiszti főorvos

orvosi rendelője és fogorvosi

műterme

l i93i 4-10 Csik-Szeredában
Nagy Ferencz dr. házában.

Sz. 3692/899.
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Árverési hirdetmény.
A csikszépvizi Szent-háromság segély-egy let tulajdanát képező s a CsikMadaras H-dik határrészben fekvő ,Baraczkos" nevQ havason 34035 k. hold
területen, szakértő erdőtisztek által megejtett felmérés és becslés utján talált
24,185 köbmétert tevó fenyőfa eladása
szándékoltatik.
Az eladás nyilt szóbeli árverés mellett fog megtartatni és pedig Csik-Szép
vizén az örmény szertartású papi lak ban

az 1899. év november 12-én d. u.
2 órakor.

A kikiálitási árút szólgálú 1 3 0 0 0 frt
becsértéknek 10°/o-ka bánatpénzül leteendő az árverés, megnyitása után az
árverező-bizottság kezéhez.
Az árverési illetve szerződési feltételek alattirtnálbármikorbetekinthetők.
Csik-Szépvizen, 1899. október 15-én.
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Faraó Simon s. k.,

önn. szert. róm. kat. lelkész mint eluök.
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Erdélyország legnagyobb óra és ékszer áruháza

Nagy-Szeben,
clisjü-iócH-ntescíi 3

121121 3 S

Árverési hirdetés.
fehér, illetve porczellánföld hasz-

sz.

Mindennemű

ÓRÁK, ÉKSZEREK, ARANY- és EZÜST-ÁRÜSZERBK,
CZOSt-cfiiGuiuíui, dMidunucict, i c u i p
Á L L A N D Ó

I v I Á T A T Á S A

régi pénzek, arany- és ezüst-töredékek régiségek (antik) fizetésképpen
vagy cserében bevétetnek.
Uj órákért és javításokért 2 évi lelkiismeretes jótállást válalok.
Vidéki megrendelések azonnal utánvétel meUett eszközöltetnek.
A Icgujabhkor, legszebb u szakmában vágó tárgyakból összeálitott nagy
BK" l c l á , l i t á . s o r o . "3H szíves megtekintését kérve
kiváló tisztelettel

E r ő s
12111 2 10

O - y a - l S L ,

NAGY SZEBEN, disznódi-uteza 3 S/.

Őszi idény ív megérkeztek és nagyvállasztékba
kaphatók.
©

Trohán Józsefnél
C&s i k - í r ^ e r e c l a

Fügö és többféle lámpák, érez és pléh
plattenek, oszlop fűtök. Zománczozott
pléh kék- és fehér fazakak és Casztrollok. Porczellánok. Mindennemű fűszerek, lisztek és üvegnemük olcsó árban
ll;,-i

4.

8

kaphatók.

©

Sfi

® ®

DEm'

főszolgabíró.

Sz. 1450—899.
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ERŐS GYULA,

Bartalis Ágost,

Alólirott község Elöljárósága közhírRendes orvosi tanácskozási idő naponta
délután 2 — 3-ig. Fogorvosi és fogmllvészi ré teszi, hogy a község tulajdonát képező
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. és Aladár nevü erdórészen lévő
y y y y y y y y y y y y y y y y y
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Pályázati hirdetmény.
Csikvármegye kászon alcsiki járásában Kászon-Altiz széklielylyel KászonAltiz-, Feltiz-, Irnpér, Jakabfalva és K.-Ujfalu községekből álló 5636 lelket számláló
közegészségügyi körben a körorvosi állás
elhalálozás folytán üresedésbe jővén,
arra ezennel pályázatot hirdetek.
Javadalmazása:
1. 900 frt fizelés, melyen kivül a
községek sem lakbért, utiátalányt, sem
fuvar és járványdijat adni nem kötelesek.
2. A betegeknél az első látógatás
dija 30 kr a második és minden következő 20 kr.
3. Orvosi látleletekért esetenkint
1 frt, orvosi bizonyítványokért 50 kr.
4. A megválasztandó körorvos köteles a vagyontalan betegeket ingyen
gyógykezelni, kászon-altiz, feltiz éslmpér
összeépült községekben a husszeinlét és
halott kémlést a megállapított dijakért
végezni. Az ebből befolyó átlag 90 frt
évi jövedelem a körorvost illeti.
5. A megválasztandó körorvos — a
közeli kászoni gyógyfürdőn — a tulajdonosok kijelentése szerint lürdőorvos is
lesz a tulajdonosok által meghatározandó
díjazás mellett.
Megjegyzem, hogy a közegészségügyi körben a körorvos kézigyógytár
tartási joggal is bir.
Felhívom mind azokat, kik ezen
állást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti
szabályszerűen felszerelt s eddigi alkalmaztatásukat is feltüntető kérvényüket
hozzám folyó évi novenber hó 12-ig
annál bizonyosabban adják be, mivel
később beérkező pályázatok figyelembe
nem vétetnek.
A választás Kaszon-Altiz községházánál folyó évi november 13-án délelőtt
9 órakor fog megtartatni.
A kászon alcsiki járás főszolgabírója:
Csik-Szt-Mártonon, 1899. okt. 10-én.

. szám.
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Kzennel közhírré tétetik, hogy mintán a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium
ellenőrző közegei a mugy. kir. szab.'Osztálysorsjáték V. Sorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok it r'öelámsitóknak el;.rusit;is végett kiadattak. — A Magyar Kir.
Penzügyministerium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:

A M. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve

Ötödik Sorsjáték.
nálata nyilt árverésen nz 1 9 0 0 évi
ÍOO.OOO s o r s j e g y 5 0 . 0 0 0 aa.3"erena.éaa.yjanuár 1-től 3 egymás után következő
Első osztály.
Második osztály. Harmadik osztály.
Hatodik osztály.
évekre bérbe fog adatni.
Betét 12 korona
Betet 20 korona
Betét 32 korona
Betét 24 korom
Az árverés Csikszentsimon község Hu IÁ.» : 1 HJ. nov. 10. «.•'* 17-cn
I fin ilecz. 13. i
Kuni*:
jaa '.). lu. és tl-üu HUEÚ : li""' márcs. 14-131—ápril 10-ig.
házánál a folyó évi november hó
Nyi remény Korona
Nyeremény lvoron u
Koron»
14-én d. e. 9 órakor fog megtartatni. Sxvmnoiiy
ooooo
1á
i á
70000
80000
1 á
Leaaiyotib lyereméiy smuctb
Kikiáltási ár 000 frt, mely összeg20000
30000
1á
1 á
25000
esettel.
1 á
20000
10000
1 á
1 á
10000
űek 10"/<>-át az árverezni szándékozók
1
á
15000
5000
1
á
1
á
5000
az árverés megkezdése előtt készpénzKorona
3 á 10000 30000
3 á 2000 0000
3 á 3(XX) 9000
ben, vagy elfogadható érték papirban
~ á 5000 25000
5 á 100(1 5<XMI
5 á 2000 lOOuO
letenni tartoznak.
8 á 2000 10000
8 á 500 4000
8 á 10(KI 8000
10 á 100010000
Az árverési feltételek Csikszentsi30 á 300 9000
20 á 500 10000
70 á 500 35000
50 á 100 5000
00 á 300 18000
mon község házánál, a hivatalos órák
2900 ;i 40 110000 3900 á 80 312000 4900 á 130 037000
alatt megtekinthetők.
(Egy millió.)
Kelt Csik-Szentsinionon, 1899. évi 3000 nyer. 1.240000 4000 nyer. K. 477000 5000 nyer. L 898000
szept. hó.
Ötödik osztály.
Negyedik osztály.
1
600000 600000
Betét 32 korona
Betét 40 korona
Reck Ferencz, Veress József,

1000,000

körjegyző.

k.-biró.

Hozás: 1H!M. jun. Hl. és [el>r. 1-én.
Nyereinénv

A csikszentkirályi téglagyárnál
200 ezer első minőségű tégla,
mintegy 20 köbméter bükfa csutak

(ára 2 frt 60 kr.) és a telepen lévő összes

épületek, berendezések, felszerelések, kazán, téglasajtó gép stb.

1 á
1 á
1 á
1 á
3á
5á
8 á
10 á
70 á
3900 á
4000

Korooii

90000
30000
20000
15000
10000 30000
5000 25000
2000

10000

1000 10000
500 35000
170 003000

orer. K. 934000

100000
30000
20000
15000
10000 30000
5a»
25000
2000
10000
1000 10000
500 35000
200 780000

1 •>« 400000 400000
1 á 200000 200000
1 á 100000 10000(1
1 á 60000 60000
a «
1 á 40000 64000
2 á 30000 00000
ij
3 á 20000 60000
20 á 10000 200000
50 á
5000 250000
.400 á
2000 800000
720 á
1000 720000
1000 á
500 500000
97800 á
200 5500000

nrer. I. 1061000

30,000 T i l ^ ' I Ur- 9.550,000

Hn/.As: 181)11. ÍL'br. 22. és 23-án.
Nyeremény

1 á
1 á
1á
l á
3 á
o a
8 á
10 á
70 á
3900 á
4000

Korona

_ Az I. osztály húzása 1899. évi november 10. és 17-én lesz. A húzások a Magyar

királyi állami ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a
eladók.
Vigadó termeiben. — Sorsjegyek a Magyar Királyi Szabadalmazott Osztály sorsjáték valamennyi
Értekezhetni az egyesületi tagok- elárusítóinál kaphatók.
Budapest, 1899. évi október hó 15-én.
kal Csik-Sztkirályon.
[alH12_3
Magy. Kir. Szabad Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lánya//.

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1899.

Haxay.

