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A vármegye közigazgatási bizottsága 
folyó  liú H-ikáll tartott Illésében egy 
igen fontos  és nagy jelentőségű hatá-
rozatot iiozott. 

Ifj.  Molnár József  bizottsági tag in-
dítványt terjesztett elö, melyben java-
solja, hogy a közigazgatási bizottság 
tegyen kezdeményező lépést a megyebeli 
füldmives  osztály anyagi és erkölcsi jó-
létének emelése érdekében. 

Ezen ép oly hasznos mint nemes 
czélzatot ugy hiszi megvalósíthatónak az 
indítványozó, hogy ha a megyei gazda-
sági egyesület hatásköre kiszélesittetik 
a községenkint füldmives  egyesületek 
alakittatnak, melyek u gazdasági egye-
sülettel szerves összeköttetésbe ho-
zatnak. 

A közigazgatási bizottság áthatva 
uz indítvány fontosságától  meleg rokon-
szenvvel fogadta  azt, a kebeléből a 
főispán  ur elnöklete alatt egy 5 tagu 
bizottságot küldött ki, melynek feladata 
lesz konkrét javaslatot kidolgozni. 

A közigazgatási bizottság határozata 
bizonyára az egész vármegyében, sőt 
annak határain tul is méltánylással fog 
találkozni. Sokkal fontosabb  ezen hatá-
rozat, mint a minőnek az első tekintetre 
látszik. Első sorban a megyebeli föld-
mivesek helyzetét óhajtja ezen határo-
zat javítani, vagyonossá és erőssé kí-
vánja tenni a főldmiveseket,  de ez a 
határozat egyúttal egy messzelátó gaz-
dasági és társadalmi politikának meg-
nyilatkozása is. 

A társadalmi politika még  a nyu-
goti államokban is csak a legújabb kor-
ban kezdett tért hódítani, nálunk pedig 
uzt lehet mondani, hogy társadalmi po-
litika eddig egyáltalán nem létezett. A 

társadalmi politika hiányának követkéz-
ményi'it inost kezdjük érezni, midőn ta 
pusztaijuk, hogy mily lielyreliozhatlan 
mulasztást kiivcltllnk ul nz által. hogy 
pusztulni engedtük a közép birtokos 
osztályt, azt az osztályt, mely ezer éven 
keresztül sok vér és pénzáldozat árán 
fenntartója  volt a hazának, a magyar 
államnak s mely a természet és a lör 
téliét jogán hivatva van a vezérlő sze 
repre. 

Társadalmi politikánk kezdetéül az 
ls!)H. évben az ipari és gazdasági Ili 
telszüvetkezetekiől hozott törvényt lehet 
megjelölni és hozzá tehetjük azt is, liog.v 
a ini társadalmi politikánkat az agrár 
mozgalom vezetői kezdeményezték. Jiúr-
mennyi megtámadásnak és gyanusitás-
nak voltak és vannak agráriusaink ki-
téve, a most még dűlő szenvedélyek 
lecsillapultával el fog  jönni az idő. hogy 
a magyar agráriusok önzetlenségét, 
hazafiságát,  bölcsességét és felebaráti 
szeretetét általánosan el fogják  ismerni. 

A ki komolyabban megh'gyeli az 
agráriusok működését, annak okvetlen 
meg kell erősödnie abban a meggyőző 
désben, hogy azok nem kizárólag a 
füldmíveseknek  egyébként eléggé nein 
hangsúlyozható jogos és az üsszeségre 
is fontos  érdekeit szolgálják, hanem hogy 
az ő törekvéseik, az általuk megindított 
mozgalom javára szolgál mind azoknak 
a kik dolgoznak, a kik becsületes mun-
kával keresik kenyerüket, legyen ezen 
munka kézi, mezőgazdasági ipari vagy 
szellemi. 

Hogy a mi társadalmi politikusaink 
— mert cz az elnevezés az agráriusokat 
joggal illeti, — a társadalmi reformokat 
a földiniveseken  kezdik, az csak termé-
szetes, mert ahhoz bizony nem sok éles 
látás szükséges, hogy felismerhessük, 
miszerint hazánk gazdasági, társadalmi 

é,s,.;>oliiiküi élete a fölilinivclcslicn  gyü-
keredzik. 

A líildniivclés képezi az alapját a 
mi nemzeti és állami épületünknek s a 
ki ezt a hazát gazdaggá, erőssé és mű-
veltté akarja tenni, s a ki e hazát ina-
g> unlak akarja látni, uiinuk u l'öblniivcs 
osztály niegerősilésén kell legelső sor-
ban fáradozni  s oda kell törekedni, hogy 
a liild n magyaré legyen, mert „a kié a 
föld  azé nz ország". Hogy pedig ezt 
elérhessük, mindenek előtt szervezni kell 
a lolilniives osztályt, meri csak igy lehel 
idők folytán  lehetővé tenni azt. hogy a 
füldmives  osztály saját sorsa intézését 
maga vegye kezébe s megszerezze azt 
a befolyást,  mely ót minden téren jogo-
san megilleti. 

A vármegye közigazgatási bizott-
sága l'eniiti határozatával megtette a 
megyebeli lőlilmives osztály szervezésé-
nek torén az elsó lépést, a megkezdett 
utón kitartóan, czéltudatosau. megfon 
tolva és fokozatosan  haladva leginkább 
sót csuk egyedül igy biztosíthatjuk tölil-
mivcscink erkölcsi anyagi boldo-
gulását. 

Nem szándékunk ez alkalommal 
részletesen lóglalko -ni azon programmal, 
mely a földmives  egyesületek előtt áll. 
hanem esak általánosságban felemlíteni 
kivánjuk azokat a teendöker. melyek a 
községenként szervezett egyesületekre 
várakoznak. 

I.egelső sorban oda kell töreked-
niök. hogy a főldmiveseket  okszerűbb 
gazdálkodáshoz szoktassa, hogy azok 
minél többet és jobbat termeljenek. Ks 
e tekintelbeu nagyon sok a tennivaló, 
mert bizony a székelység csükünüsen 
ragaszkodik a megszokott ősi gazdálko-
dáshoz s ezért nem halad, s hogy csak 
egy közel fekvő  példát említsünk fel, 
a székelység gazdálkodása az erdélyi 
szászok gazdálkodása mellett nagyon 

messzire elmaradt, pedig a székelység-
hen is van annyi értelmiség, munkakedv 
és ügyesség mint a szászban, s hogy 
azok mögött mégis ugy elmaradt aunak 
oka szerintünk az, hogy nem adatott 
nekik elég alkalom, gazdálkodásuk tö-
kéletesítésére, vagyis hogy hiányzik a 
gazdasági szervezet. Szervezet nélkül 
pedig igazi haladás semmiféle  téren sem 
képzelhető, szervezet nélkül haladhatnak 
uz egyesek de a nagy töineg, az összes-
ség soha nem fog  haladni. Csakis a 
szervezetben való működéssel érhető el, 
hogy az egyének képességei, erői és 
eszméi javára szolgáljanak az összeség-
nek és csakis megfelelő  szervezkedés 
mellett lehet az egyesekben létező, ile 
szunnyadozó erőket felkelteni  és a köz-
javára kihasználni. 

A földmives  egyesületeknek egy 
másik fontos  feladata  lesz az állatte-
nyésztés emelése körül fáradozni.  Csík-
megyében oly kedvezők az állattenyész-
tésre a feltételek,  hogy nem a szem-
termelésre, hanem az állattenyésztésre 
lenne a füsuly  fektetendő,  az állatte-
nyésztés tökéletesítésével a nép vagyo-
nosodását rendkívüli módon lehetne fo-
kozni, minél fogva  ennek a felkarolása 
a községi földmives  egyesületeknek 
egyik legelső teendője lesz. 

További feladat  vár a községi föld-
mives egyesületekre a biztosítási intéz-
mény népszerűsítése valamint a házi 
ipur meghonosítása körül. 

Kgyik legnagyobb, legnehezebb, de 
egyúttal legáldásosabb feladata  lesz a 
községi füldmives  egyesületeknek a szö-
vetkezeti eszme terjesztése. 

A szövetkezetek előtt egy óriási 
tér áll. Oly messzeségben vannak ennek 
a térnek határai, hogy még éles szemek-
kel is alig lehet azokat látni. Nincs oly 
vonatkozás, ágazat a földmivesek  gaz-
dasági és társadalmi életében, hol ezen 

A „CSÍKI LAPOK' TARCZÁJA. 
Báthory Endre bibornok és er-
délyi fejedelem  halálának okai. 

Irta : Dr. Balló latrán. 
(Folytatás.) 

János Zsigmond kegy el meséssel akarta le 
csendesíteni a székelységet. Val kai éa Forró — 
bár fő-  ós jAsságveastéare iléhetiek — megsza-
badultak. De a felingerült  népei nem sikerült 
már lecaillapitanl. Pál falvi  Nagy Györg-öt főka-
pitány n}á. Gyepeei Ambrust éa bán Andrást fő-
hadnagyaivá lel le a aa udvarhelyi tábor, mely 
miotegy 40,000 főre  szsporodott, halált kiállva 
u urak fejéie,  megindult. János Zsigmond hiába 
küldött követeket, mert letartóztatták. A szászok 
nem csatlakoztak a igy a fellázított  nép magára 
maradt. Lbeafalvánál  két részre oaalolt a tábor, 
as egyik Nagy 0}ürgy aíatl Fehérvárnak tartott. 
Holdvilágnál ütött tábort, a másik Marosvásárhely-
nek ment a a vajai réten aiállotl meg. E megosz-
lás okosta vesstét. Igax, hogy egyelőre a foga-
raai daodárt melyet Majlálb Gábor vezetett meg-
verték ngy, hogy maga a vezér is alig tudott 
megmeaekfilnl,  de a győzelmei nem tudták kiaaák-
máoyolai. A helyett, hogy a Holdvilágnál tábo-
rosé főee  reggel egyesültek voloa, a környéken 
raboltak, duJtak. Csak akkor gondoltak csatlako-
zásra. midőn a fejedelmi  seregek már ntbaa vol-
tak. Láaalá éa Pebrl Gábor táborhelyükön, 
a vajai réten támadták meg a székely ekei, kik 
nagyobb aaámnk mellett ia a 4000 főre  menő 
fejedelmi  seregtől sulyoa vereséget szenvedtek. 
Kgj réea elbellott a csatatéren, a máalb megase-
ladt A vasár Bán Aadráa la fntáaban  keresett 
menedéket Haaoató aserencsétlen torsa lett Kis-

Görgénynél egy kissebb tábornuk, moly már ut 
ban volt Holdvilág felé.  Az i:t székein fóuihor  clii-n 
mapa .Iii«os Zsiţnioiul indult meg. iooun lova.-, 
sul. K körülmény k ntég » ves<.elt esiilnk liíru 
megrettentene a székely NÓpt-i. tovább is folytatni 
a hnrezot ezélszerütlcnnek látszott. Miniegy ke-
gyelemre adta meg inugát. mert vezéreit Ntia\ 
(Jyürítj üt és Gyepefii  Ambrust a fejedelem  kezébe 
szolgáltatta s miiga haza oszloii. Nem is nejtettc 
senki, liogye felkelés,  melyet lJalassáék fokoztuk 
kitörésig mily rettent" következményekkel fonj" 
sújtani a székely nemzetet. 

Az J;»i>7. februári  és Jú"»8. juniusl  ayuU-
feliérváii  országgyűlések határozatai és Kulacsa 
Menyhért bujtegatasa mea termék gyümölcseiket. 
A Tulkelés liumur véget ért, lingy helyet adjon a 
megtorlásnak. 

János Zsigmond jtiu 20-ra Segesvárra or-
szágeyülétit hirduteit. melyre a lYmépet és n In 
főket  fejen  ki ii ti megjelenésre kötelezte, mig a 
köznépből Bxékenkint Ití-ol rendelt be. hogy meg 
értse a támadás okait. A tátn.ídM» elwiíléẑ i Lú-
zár latváu, Komin Mihály. Farkas I'ál, Lázár Já 
nos, Beruád Ferenez, Betiedek Geréb, Kátni l'V 
rencz, Kátai György, és Andrási Márton fogságra 
vettettek, Gyepesi Ambrus és Székely György 
nyársba vonattak. Ezen országgyűlésen a székely-
ség is beadta panaszait, felsorolta  sérelmeit, me-
lyek miatt a felkelés  történt. Okai mindennek a 
fejedelem  tiastviaelói éa a nemesség. Amazok, 
ha valaki adóját (rovatai) pontosan meg nem 
Bsetto, mindjárt lefoglalták  birlokát a földön  la-
két (jobbágy) hoztak rá. Folytonos és tűrhetetlen 
adóval aarcsolták a népet ugy, hogy auuak Ösz-
asege 60—75 írtig emelkedett. A nemesek (főnép) 
a tlastviaelőkVel egyetértve megakadályoiták az 
IgasdáguolgAltatáat Onkényülcg retieneies bír-
ságpénzt szednek, lefoglalják  a székely birtokokat. 
Ha japánjaik, hadnagyaik peres llgyolrben járnak, 

reiu-nu'ieii hu/.z.ik vunják a u< |n't. s a lueJszc-
<lis nlk;iliin)vul n l<uniiu> ol>li juaRzav(aliiii>iig-
ual jaruak <<1. M.'ur esik az iiz«nrái k<-ll liti/.zá-
venni, nu-(«et a iit imsses a i>áia elzaldL'osiloll 
IMI tokK;I I iizótt, s elöltünk all trljt^ vnlófiágában 
I r,r,2. 

•láiUH Zsis;uir>ii<l ^yíikeivsen ukarta orvosolni 
a hajt. ll(>Lry exután itiimleii liiz:iil;isnak elejet 
\euye. iiieiiujitoltii nz I'IŐT. felír.  0-i liirvenyt 
h székelység lu- én ji'tszáu vesz u-sét illetőleg. 
Mi gliiiş) ta ii riiné|iet és lúfóket  sziibiiilHátriikhan, 
kivette a (lez mali 7. el és alól. de jobbágyaik (füldiin 
lukók) tiivaa  alá  «•.•illek, ük mMuiik pedig jú lóvnl, 
sisakk:il, |iáuczéllal, paizszsal, ko|ijnvHl felszerelve 
tnrtoxiuik linrezlm menni. A IntOk I, a lönép 
•J--;> lóvnl készülnék lel, egy Injiapig sajut költ-
si-uiiküii élnek, azután liópenzl knjuiHk. A köz-
sxélielysósel e kifejez-'-ssel  .A székely köz-
ség mi ŝ aliml birodalmunkban Uuyen', n feje 
delem jobbágyaivá tetie. Kendezte nz ign/sü̂ ;-
s?olgullHtást. a felebbezést  a székek hel) elt köz 
velleniil H fejedelemhez  utasitil. Megliltotiil a 
sarvzolásl, de elrendelte a porták usuzeiriisát. 
székely süt fejedelmi  jiivedviemiiek lefoglalni. 

Kzen intézkedés korszakalkotó a székely-
ség történetében. Megszűnt a harmadik rend, a 
község nemessége s mint jobbágy azután adó-
és tizedflzoiésro  köteleztetott s elodmányozliató 
lett. A fő.  és jószág vesztés miatt a Székelyföl-
dön is életbe lépett a királyi jog. A felkelés  kii-
-etkezméuyei tehát legerősebben u küzszékely-

séget s általánosságban &z egészet aujtáJí. Innen 
kell megmagyarázni, hogy különösen a közszé-
kelység ezután miudeu alkalmat megragadott, 
hogy uyomaBZtó sorsán segitaeu a régi uemeai 
szabadságát visszanyerje. 

As a liarmincshét óv, mely időtől- fogva 
Báthory Kndre bibornok háláláig eltelt, egy foly-
tonosan forrongó  vulkánhoz tcasi hasonlóvá u| 

sxékelyxéget. Az elégedetlenség tüze mindig ott 
iy/.ik H lunii II alatl, jdóukint lobot vet, de tel-
jéit erővel l.'i'j'j ben tör ki-

A fejedelem  megkegyelmezett ugyan a szó-
kelyséiinek. do másrészt Udvarhelyt a Székely-
tiiinttdt. a hároioszéki Várhegyen a Székelybánja 
várakat emeltető mintegy őrzőiül a fogságba  zárt 
székely szabadságnak. Mindkettőben 400 lovas 
és ugyanannyi gyalog van l'ekry Gábor alatt, ké-
szen bármely pillanatban a kiütésre. 

L)c o várak eeyullal zsarnokai lettek a szé-
kelysédnek. A kapitányok azon voltak, hogy a 
főiiép  ce a uemesség jobbágyait is a várhoz tar-
tozó szoluálatokra kényszerítsék lefoglalták  a ssé-
kely örökségeket, a lófők  birtokait ia a várhoz csa-
lói iák, mit többet ezek közül várszolgálatra kény-
szentelték. A kapitány gyakran tartott ssemlét 
(mustra) s szigorúan büulette, a ki jó felaaere-
léssel nuin jelent meg, sót aat ia megakadályoz-
iák. hogy a törvényiartás szabályosan menjen. 
Kzen visszaélések érzékenyeu sérlék a asékely-
séget, mely János Zsigmónd 1564. és 1606-i 
hadjárataiban vérének hőeégea hullásával vett 
részt s épen azért orvoslást kívánt, A fejedelem 
elismervén a székelység érdemeit, as omág-
gyűlésre halasztó a válasstételt. Addig is asonban, 
mig erre kerülne a sor, a méltatlankodó lófóket  és 
nemeseket lu-kiváuta csillapítani. Miután aa 16A2-Í 
felkelés  miatt a gyalogrend, a község elveastette 
nemességét a igy jobbágy lett, János Zsigmond 
a hadjárataiban kiváló érdemeket ssersett asékely 
nemeseknek és lófőkoek  Maros-, Gyergyó-, Cnk-
és Udvárhelyazékben, továbbá Sepsi-, Késdl- Aa 
Orbai székben igen sok jobbágyot adomáayosott 
s ezekuek a községből való klasakltásával kapi-
tányait Losonosl Öánfl  Pált és Telegdi Mihályt 
bizta meg. (Folyt, kov.) 
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eszme megvalósítható ne lenne és 
az ig bebizonyított tapasztalati igazság 
ma, hogy a Lép vagyonoaodását semmi 
máa intézmény Utal nem lehet ugy eló-
moiditani mint a szövetkezeteknek meg-
honosítása által. A külföldön  szinte me-
sés példik vannak a szövetkezetek te-
rén. A legbuzdltóbb példákat azonban a 
német mezőgazdasági szövetkezetek szol-
gáltatják. 

Ai itt elért anyagi éa erkölcsi ered-
mények és sikerek kell, hogy minden-
kire mély benyomást tegyenek s tettre 
serkentsenek. 

Bármennyi sikerre utalhatnánk is 
azonban a szövetkezetek, terén, mégis 
ezen alkalommal inkább arra a végte-
len sok szomorú de annál tanulságosabb 
példákra akaijuk a figyelmet  felhívni, 
melyek azoknak, kik a szövetkezeti esz-
mét terjesztik kell hogy mindig szemeik 
elótt lebegjenek. 

Nincs nyugoti Európában ország, 
hol ez a nagyszerű és következményei-
ben kisjámithatlan áldást hozó eszme 
már ismételve el ne bukott volna. Ks 
ha kOzelebbról vizsgáljuk a dolgot ugy 
találjuk, hogy a bukásnuk oka az volt 
hogy a nép a bzOvetkezeti eszmét nem 
értette meg és hogy maguk a terjesz-
tők sem voltak annak alapgondolatával 
és czéljaival teljesen tisztában s hogy 
nem a kellő szervezettel fogtak  a nagy 
munkának előkészítéséhez. 

Minden uj eszmével ugy vagyunk, 
hogy ha éretlen korában visszük be a 
gyakorlati éleibe, annak a veszélynek 
tesszük ki, hogy ha bármennyi igazság 
és bölcsesség van is az eszmében, a 
felmerülő  első nehézségekkel vagy tá-
modásokkal megküzdeni néni tud s el-
bukik. 

így történt ez a szövetkezeti esz-
mével is már ismételten. Hogy a német 
mezőgazdasági szövetkezetek e tekin-
tetben kivételt képeznek s hogy a szám-
talan akadály és támadások daczára a 
kezdet nehézségein szerencsésen átestek, 
az csak annak tulajdonítható, hogy a 
kellő szervezettel fogtak  a szövetkezeti 
eszme terjesztéséhez, a hogy mindig 
igyekeztek a népet az eszme Ud-
vfls  voltáról meggyőzni b azon fáradoz-
tak, hogy a nép ue az eszme terjesz-
tők akaratából, hanem saját meggyőző-
déséből létesítse a szövetkezeteket. 

A németeknél helyesnek bizonyult 
szempontokat kell mindenkinek elfo-
gadni, a ki a szövetkezeti eszine ter 
jeBztésére vállalkozik. Ezek a szempon-
tok lebegtek a vármegye közigazgatási 
bizottsága előtt. A bizottság is előkészí-
teni akarja előbb teljesen a talajt, mi-
előtt a magot elvetné, s a talaj előké-
szítésére helyesen választotta ki uz 
eszkOzOket t. i. a községi földinives 
egyesületeket. így huladva lehet a ki-
tűzött nagy czélt ha talán valamivel 
később is, de biztosan elérni. 

Ilirl*  Frlyim. 

— A király döntése. A megkönnyeb-
bülés érzetétől áthatva hajlunk meg az alkot-
mányos király Ítélkezése előtt. A legfelsőbb 
döntés rélesztendóre a 837, "/„ kvóta arányt 
âllapiţja meg. Nagy elégtétel a magyar állás-
pontnak, mert ime a király maga sem akarta 
a már bizottságilag állapított 34.-i'/o-ot. A ki-
rályi kézitat, a mely a Budapesti Közlönyben 
jelent meg, igy hangzik : 

Kedves Hzéll! Minthogy a magyar korona 
országainak és a birodalmi tanácshun képviselt 
királyságok és országoknak törvényen képvi-
seletei kiilőtt arra az arányra nézve, a mely-
ben azok a közös Ügyek költségeihez járulni 
tartoznak, az 1867. évi Ml. törvényczikk 19, 
20. és 21. 98-ai (az ÍWU. deczeniber hó 21-én 
kelt ausztriai törvény 3. §-a R. U. Bl. 1-16. sz.) 
értelmében létesítendő egyezmény nem jött 
létre: a közös Ügyek költségeihez való hozzá-
járulási arány kérdését az iaezett törvéaycaikk 
21. g-a (az idézett törvény 3. S-a) alapján és 
az 1900. év elsó 6 hónapjának tartamára való 
érvénnyel akép döntöm el, hogy a közös ügyek 
költségeiből a magyar korona országai 83',,%-ot 
a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és 
országok 86^/,,%-oi viselnek. 

Utasítom önt, hogy ezt köztudomásra 
hozia. 

Kait Bécsben, 1899. évi deczeniber hó 30-án. 
A m a Miset».  k. Still  KUmia  e. k. 

A noii Mnpiptfoi  Mntlrii i l t e i 
Csik-Rzereda, Jan. 8. 

A beköszöntött njévben első Illését n közi-
gazgatási bizottság ma tartotta meg, melynek 
tagjait elnöklő főispán  ur szívélyesen Üdvözöl-
vén, mindenek előtt a megalakulás formálitá-
sán esett át a gyűlés, mennyiben az év végén 
kilépett ő uj tagnak a törvényhatóság által lett 
igabbi megválasztása bejelentetett a ezzel a 
bizottság megalakultnak jelentetett ki. 

Kzzel kapcsolatosan Mihály Ferencz fő-
jegyző javaslatot tett a bizottság kebeléhen 
milködni hivatott különböző albizottságok meg-
alakítása iránt, minek folyamányakép  a•/. IÍWX) 
évre megválasztottak : 

ií) a fegyelmi  választmányba, melynek 
elnöke a főispán:  Szabó Géza, Papp Domokos. 
Dr. Fejér Antal és Nagy Sándor rendes. Nagy 
József  és Molnár Lajos póttagoknak. 

b) a gyámügyi fennebbviteli  bizottságim 
szintén főispán  ur elnöklete alatt: Nagy Jó-
zsef.  Dr. Csiki József  rendes és Hau ez Já«os 
póttagnak, főispán  ur által kineveztettek iíj. 
Molnár József  és Dr. Fejér Antal rendes. Lá-
zár Domokos póttagnak. Kiken kivlil a bizott-
ságnak hivatalból tagjai: az alispán, főjegyző, 
árvaszéki elnök és tiszti ügyész. 

c) a börtön vizsgáló bizottságba: Bei'zc 
Antal. Mihály Ferencz. Lázár Menyhért éti Nagy 
József,  hlzen bizottságnak hivatalból ragjai Dr. 
Veress Sándor főorvos.  Dr. Dobribán Antal és 
Dr. Hardocz < iyula járás orvosok. 

d) az erdei kihágásí másodfokú  hatóságba 
főispán  ur elnöklete alatt. Dr. Fejér Antal. 
Nagy Sándor. Nagy József  ilj. Molnár József 
rendes. Lázár Menyhért. Lázár Doniokos. Har-
ta Ignácz és Csiky József  póttagokul. 

el a pót- és utailó elleni lelszólamlási 
küldöttségbe : Molnár Lajos. Dr. Hocskor Héla. 
Hnjrhy l'Jidri' és Dr. Fejér Antal. 

C) a tanítók é= tanítónők nyugdíjba lé-
pésénél a jogosultságot megállapító bizottság-
ba: Mihály Ferencz és Dr. Fejér Antal. Kzcit 
bizottság elnöke a tanfelügyelő  s hivatalbóli 
tagja a megyei főorvos. 

g) a közigazgatási erdórcudészcti albizott-
ságába elnökül Miliálv Ferencz főjegyző,  he-
lyettes elnökül 1'. Nagy Imre. rendes tagul 
Nagy Sándor, kültagnak pedig Kővári l. ász ló 
erdótanácsos. 

b) a javító intézetbe küldendő és felté-
telesen szabadságolandó fegycnczek  ügyeinek 
elbírálására hivatott bizottságba : Heczc An-
tal és Nagy Sándor. 

i) a mezőgazdasági munkaadók és mun-
kások közötti jogviszonyokból származó má-
sodfok  u ügyek elbírálására hivatott albizott-
ság tagjaiul kiküldettek: Nagy Sándor Dr. 
Fejér Antal. iíj. Molnár József  és Nagy József 
rendes. Lázár Domokos. Csiki József.  Hanez 
János és Uartha Ignácz póttagokul. 

l'gyancsak a főjegyző  javaslatára a me-
gyei ipartanács tagjaiul az 1900. és IÍKH. é-
vekre megválasztanak rendes tagokul: szero-
dai Nagy (iyula és Dávid Péter. póttagokul 
Szalió Miklós és Dói-zi János ugyancsak !>z<'re-
dai iparosok. 

Tárgyalás alá vétetett ezután ilj Molnár 
József  bizottsági tagnak következő indítványa : 

.Mondja ki a közigazgatási bizottság, hogy 
a Csík megyei mezőgazdaság érdekében tölilmi 
velési egyesülelek alkotását, illetőleg a esik me-
gyei gazdasági egyesilletnek ily irányú műkö-
déssel való kibővítését szükségesnek találja és 
az ezen czélnak elérésére megkívántató esz-
közök és módok javaslatba hozására egy öt 
tagú bizottságot küld ki. azon utasítással, hogy 
a gazdasági egyesület igazgató választmányá-
val. mint vármegyei mezőgazdasági bizottság-
gal együttesen ezen javaslatot a folyó  évi feb-
ruár havi közigazgatási gyttlésre t«vjess*/.e be". 

Az inditványt a bizottság helyesléssel fo-
gadta. s főispán  ur elnöklete alatt a javaslat 
elkészítésére kiküldötte: Becze Antal. Mihály 
Ferencz, Nagy Imre és iíj. Molnár József  ta-
gokat, kik a gazdasági egyesület igazgató vá-
lasztmányával érintkezésbe lépve készitendik 
el javallatukat a közelebbi gyűlésre. 

A szent-györgyi felső  három tizes birto-
kossága panaszos folyamodványnyal  járult a 
bizottsághoz, felemiitvén  abban. hogy ámbár a 
felekezeti  iskola fentartásalioz  mint hitközségi 
tagok saját kepéjükkel egyenes adójukat felül-
múló arányban járulnak, ezen kivül Hzetik kü-
lön a felekezeti  és külöu a községi iskolához 
szükséges fát  stb, mégis mindannak daczára a 
felső  három tízesben lévő községi iskola fenn-
tartásához 50/A-OS iskolai adóval is kénytelenek 
járulni, holott az 1808. évi XXXVIII, t.-ez. 5C> 
$-sa szerint erre csak aimy'bnn volnának kö-
telezhetők, mennyiben azon összeg, melylyel 
saját hitfelekezeti  iskolájuk fenntartásához  pénz-
ben, vag)' terményekben janiinak, egyenes 
adójuk 5'Vo-Át nem meríti'ki. 

A panaszt a bizottság indokoltnak talál-
ván, az ügynek kivizsgálásával s lehetőleg bé-
kés elintézésével a járási főszolgabírót  bízta 
meg azon utasítással, hogy ha a bókés kie-
gyenlítés nem sikerülne, a tárgyalási iratok 
határozat hozatal végett előterjesztendők lesz-
nek a bizottságba. 

A vármegyei és zsedánpataki gör. kath. 
iskolák építési tervei közül az utóbbit a bi-

zottság kivitelre alkalmasnak, az előbbit pedig 
a tervezett egy tanteremmel felépithetőnek  nem 
találta. 

Elfogadta  végül Barta István szépvizi ta-
nító dijlevelét s azt megerősíteni határozta. 

Ezeken kivül többekuek magán termé-
szetű és adó Ügyekben beadott fellebbezései 
nyertek elintézést. 

Szeredai élet. 
Farsang. 

A pip körülhordozta a keresztel, öregek, 
il]ak áhilatoanu megcsókoltak a aztáu — sietett 
mindenki öltözködni. Mort ezzel o keresztcsöko-
lássál szabadult fel  mindeneknek lelke a múlatás 
tilalmitól. A várva várt jókedvű Karúévá! ber-
ezeg beköszöntőit. Jött kiaérettol, mint fejedel-
mek járnak. Jobbján Terpsíchore, a táncz tnu 
zsljii, kihez imája RSSHII mindenkinek, ki csak va-
laha felkiálthatod  : Ue jó volna egyet tánczolni! 
Maiján Kalliopé a kit a modern fellök  karján egy 
kis táskával szoktak rajzolni, melyen ékes belük-
kel díszeleg; „Muzik". Utána jött (Jauymed. a 
sűrített borvíz* el jelképéül. hogy a inc» mulatság 
töltöget és nélkül. A háttérben olt settenkedett a 
kicsiny csintalan Ámor exultai tiszta >tj nyilakkal 
felfegyverkezve.  Uj században élünk, más most 
a Hterck'iu i<«. máskép kell a nyilak hegyeit is 
megmérgezni. liogv fogjon.  Csók a feje  látszik, 
azt is behúzza. liehogv észrevegyék s tegzét 
lö.ésre készen tarij:i. Kiröppen a nyil a juj annak 
n kit megtalál!. .... 

A focrtdtauti  méltó volt a fejedelmi  vendé-
gekli--z. Kzuitul h hölgyek vállalták magokra e 
szerepet. No do nem is voll semmi szükség Amor 
urfl  nyilaira. Tökéletesen elegendők voltak a reir 
dezők s szereplők szemei. hoisy mélyebb sebe-
ket ejiHűnek, mint a kicsi iaten leghelyesebb 
nvila is'..... 

Sxép volt az eszme, magasztos. Ttibb mint 
egy évo mult. hoay boldogult emlékű nagy király-
nénk Krzsébet eey barbár tőréiúl lesújtva idegen 
földön  lelte halálát. A legmagyarabb királyné 
volt ú. Kgéazen a miénk. S a cavalier, lovagias 
magyar nemzet megmutatta, hogy tud a képes 
hilláa lenni jólievóje iráni, inéi; ha egy királyné 
is az. Az örükimáddá templomának monumentális 
ivei fogják  hirdetni nevét, nemcsak nekünk kiknek 
szivében ugy ia él emléke, hanem, az utókorunk 
ia, kik út nem ianierték. 

Az eeéaz oraztlgbau elterjedi propneauda 
lelkes pártoláaru talált náiunk is. Mikó Ilona 
méltósága elnöklete hIhU megalakult az Krzséliet 
bizottság a összekötve a kegyelotest a kellemes-
sel, n Farsang előestéjén. V'izkeresztnapján élő-
képeket rendezett, invly 0>ig eisyrészt vngy 
forintot  jutiatott a nemes ezélra, másrészt rend-
kiviili élvezetes estét szerzett a közönségnek ia. 

Zsúfolásig  luegvoli teremben elókclö díszes 
közönség várta a fügeüny  Iebhenéaét. Nyolcz órára 
szerencsésen meg is lehetett kezdeui a liemuta 
tásf.  S most. muzsu, adj erAt, hogy le tudjam irni 
azi u káprázatos látványt, mely szemeink elé tárult! 

Az elsű képet Kilép Sándorué és Foglár 
•löxKefuó  rendezték. Tliiiriugiai Szeut Krzsébet 
(Antulffy  Oáborné) búcsúja szüleitél. A magyar 
királynét üzv. Lúrencz Albertné, Krzsébci kiséru-
tét Kocakor Mariska, Hajós Károlyué, 1'árU Kri-
uyűsné. a királyné udvarhölgyeit l'u l̂ár Józsefué, 
Filcp Sándornu s Molnár Ilona személye Vitették. 

A második kép Szen* Krzsébetet (Szokolay 
(stvánné) ábrázolja, a mint alamizsnát via» a kol 
diiHoknak, melyek kosarában rózsákká változnak. 
ItendezAi SaokoSay I-tvántié s Veress Sándor né 
voltak. 

A harmadik kép Szubó ítézáné s Lá/ár Dó-
nesaé érdeme. Krzsébot bajor herezegnőt (Alinássy 
Ẑ igmoodné) vezeti oltárhoz Ferencz József  ma-
gyar király (Anmifíy  Uábor) Ludovika lierczegnét 
Csipkés Árpádné, a koszorua lányokat Kozma Vik-
tória s Molnár Ilona, az udvarhölgyeket Pária 
Frigyosoé, Mártonffy  Anna s Szabó Gézáné nni 
tátták be. 

A negyedik képet (iyiirláa Lászlöaé a Nagy 
Imréué állították iiwB*e. Krzsébet kirúlyué (Uakca 
ürzsike) koronázása. A veszprémi püspök meg 
érinti a királyné vállát a koronával. É képben 
szerepld magyar udvarhölgyeket Novoiny Mariska, 
Szabó Gézáné, Molnár Ilona a Rom Teld Juliska, 
a német udvarhölgyeket Antalffy  Gáborné. Kovács 
(louka e Törd ni Vidorka ábrázolták. 

Minő ízlés, immnyi elegáutí/cia! Nem tudom, 
u rendezők buzgalmát bámuljam-e inkább, kik 
munkát, fáradságot  nem kímélve hozták a állhot-
ták Ssszo ezen igazán nagy utánjárást « finom 
ízlést kiváuó képeket, készítették s szerezték be 
a BzlikaégcH kosztümöket, vagy a azereplőkét, 
kik közül némslyiknok 3—4-szer is öltözködni 
krllüti ?!.... 

8 ön nem tudom melyik volt szebb, melyik 
dicsőbb, melyik nagyobb I 

Vajjou a giSrög tüzféoy  mellett feltünedező 
első kép bájos Eraaébet királylánya, a gyö-
nyörű udvarhölgyek remek korhű öltözeteikben 
avagy a második kép megható csodája ? Vagy 
talán a harmadik ? Ai a festői  jelenet, a mikor 
a bécsi liercaegéraek összeadja a boldogságtól 
sugárcó uj párt? Vájjon ez a kép volt-e megra-
gadóbb •• 6 felséges  junói királynéjával a gyö-
nyörű udvarhölgyeivel, romok tollettjeivel vagy 
a negyedik a koronázás? A térdeplő bájos uj 
királyué körülvéve a legnagyobb elegancziával a 

fénynyel  öltözött magyar a német udvarhölgyeitől, 
előtérben a veszprémi pflspök  Andráasy Gyulával, 
a háttérben a király a heresegprimásaal ? 

Aonyi bizonyos, hogy mikor vége volt aa 
egésznek, bújtam az emberek elől. mert nem 
tudtam volna megfelelni  arra a miudenüu fel-
hangzó kérdésre, melyik ia volt hát a legszebb? 

Legszomo-ubb miudenesetre aa ötödik kép 
volt, melyet Mihály Ferenozné rendezett volna. 
Urzaébet a mennyben. Valami roasz doboz görög-
tüzet — melynek készítőjét jó volna a birőaág-
nál feljelenteni  — gyújtottak meg a egyszerre 
csak kékes filst  áradt ki a színpadról, honnan a 
szereplők ideje korán elmenekültek, a közönség 
köhécselui kezdett, valaki elkiáltotta magát, bocy 
tűz van s mindenki tódult kifelé,  sót oétnelyek 
az ablakokmi keresatül ugráltak ki. Pedig nem 
volt egy pár semmi további következményekkel 
uein járó ijedtség a rosszulléten kivül, semmi 
nagy baj. A kénes fojtó  füstöt  ugyan elviselni 
nem lehetett, de a publikum liamnrosan ki ment 
a teremből, az ablakokat felnyitották,  a levrgó 
megtisztult N azután ismét visszatért mindenki. 
De az ötödik kép elmaradt. S ebbfd  a Uuulsúit 
az. hogy sziues féuyii  élóképeket csakis villamos 
fény  mellett vagy legrosszabb esetben is kipró-
bált görögtiizzel lehet rendezni. 

A pánik azonbau uem tudja elfelejtetni  ve-
h-m a felvomisközüket.  Az első kép előtt Halló 
Gáborné s Loyczel Ivánka duettje gyönyörköd teteit 
Kulonics) Déncsné mesteri, harmonikus zongora kí-
sérete melleit. A s%ép hungu testvérpár most ia 
oly megknpi'.an s virtuozitással tdta elő Mignon 
kedvencz dalát, mint tőlük már inás alkalommal 
is megszoktuk. 

A második és harmadik kép között Kllhes 
Miiruitka szavalta érzéssel, tnegrauudóan bájosan 
Lamperth Géza megható szép költeményét, mig a 
harmadik s uegyedik tabló szünetét, lialútiyi Já-
uos és lialáuyi Aana töltették ki oly kellemes han-
sokat esulvu ki a szerény Imngu kis cziterából, 
hogy a publikumháromszoros tapssal adózott nekik. 

Terein nem engedi, hogy a szereplő férfia-
kat is egyenként felemlítsem,  pedig azok is, bő-
ségesen rászolgáltak az elismerésre. De legyenek 
nyugodtak, uraim, Önök is szépek voltak, remekek 
mind, mind. Hallatszott is mindenfelé  a megelégedő 
moraj, mely kiilönriKoa akkor érte el tetőpontját, 
a mikor » terembe ismételton visszatérve l'ali 
muzsikája mellett tánezra perdültek a halottak s 
sebesültek. Rajtok bizony meg a Félelem ó fel-
sége sem tud kifogni,  de még Jakab sem, n ki 
pedig minden oldalról teritett asztalokkal bain 
kndirozta el a termet s mégis találtak teret, u 
hol hiiigos zeneszó mellett ellejthessék a vnl-
czert, csárdást, négyest éa a t<»bl»t és u tülibi. 
Nem is volt annak aztán ec vécé, se hossza. 
Már virradni kezdett, a mikor az utolsó kocsi is 
kigördült a Csillag udvaráról. Iioiry mindnyájan 
visszatérjünk lendos foglalkozásunkhoz,  hol nem 
vagyunk sein királyok, sem királynék, de méu 
csak berezegek sem, liánom rendes csíkszeredai 
polgárok . . . . 

Ez volt a beköszöntő. Folytatása követkozik. 
De ürröl juhb cgyelóie suttogva beszélni, mert 
közelebbi adatokut magam sem tudok. Az érdek-
lődők fii  lei be nzonbnn titoktartás pecsétje alatt 
messuiihntom. hogy műkedvelői előadás van kú-
szülében, a korcsolya egylet első estélye február 
8 áu pedig már bevégzett tény s hogy lesz-e 
utána még ketté, azt AZ  elsó fogja  meginutatoi. 
Az ügyvédjelöltek is kcszülodaok Húshagyó szom-
batjára egy ügyvédjelölt cs'dl)lyel . . DO de 
erról még lesz alkalmunk irni máskor is. Hogy 
pedig a kaszinóban megaliikiilásra váró d&lárdn 
mit fog  hozni, az ti jövú titka. Addig ia jé mu-
latságot a hasonló jókat kiváltunk mindenkinek, 
a kikel illet!. 

Búcsúzó törvényszéki elnök. 
Nekünk csak törvényszéki eluökünk marad, 

bárha már kolozsvári főügyész  is. Mi elnöknek 
ismeriük öt kilenc/. IIOSHZU esztcudóu keresztül, a 
megszoktuk, hoay elnöknek is nevezzük. Fedig 
ma már semmiféle  hivatali kötelék nem fiiii  a 
csíkszeredai törvényszékhez. Klaöki teendői alél 
még deczumber 31-ével felmentetett  a pár usp 
múlva elkeli foglalnin  diszea állisát a kolozsvári 
főügyészségnél. 

Gyárfás  Lászté soha sem kereste a feltii 
nést, soha sein volt n nagyszabású ünnepségek 
embere. S mégis lehetetlen, hogy inoat távozása 
küszöbén ne esett volna jól lelkének a közszere 
tel amaz áltuláuos megnyilatkozása, mely uz 0 
tiszteletére e hó 8 án este öaaaehoita Csíknak 
csaknem egész s/iimoitovú társadalmát a Csillag 
nagytermében. Klbucau*tunk már tőle hivatalosan, 
miut eluöktől, ezúttal bucsut vettünk mint ember-
től, mint a táreadalotn kimagasló alakjától. S lia 
mégis minden beskédben, minden fel  köszöntőben 
az ő elnöki érdemei is haugzottak. annak oka az. 
hogy nem caak az igazságügyi faktorok,  hanem 
maga az egész társadalom megérezte jótékony 
hatását as ő kileooz éves működésének ugy, hogy 
az embert az igazság osztójától elválaaztani nem 
lehet — 

Körülbelül I IC ember gyűlt üsase eaen es-
tén a Csillagban. Ott láttuk képviselve a közi-
gazgatást élén Mikó Bálint főispán  s Beese An-
tal alispánnal, a kir. törvényszéket, járásbírósá-
got, ügyészséget, ügyvédikart, városi tanácsot, 
gazdasági intézeti tauári kart, a estkaseredai or-
vosokat csaknem teljes saátnban, a honvéd rinsti-
kart Beim ezredes őa Foglár atásadoaaal élUköu. 
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Otl voltak még : Sznb* Gc'ra kir. tanfelügyelő. 
Kóváry LAazló erd<V:.t,écaoa, Papp Domokos fő-
mérnök. Donié ny I. la caendArezizadm, Bak Isi 
Gáspár kir. köijepx.ó. Szokolay látván osztály-
mérnök, Török Pere caplebán. GáLMzaef,  n. sz. fia 
lalság. kereskedő a'u. slb. Brasanbél Veér György 
lörvénysxckí elnök, Gyé.-Szentmiklésrél Dr. T.l 
isclier Kde, Gergely Andor. Dr. Fejér Mihály, tíze-
beni ClerŐ, Luítáot Iguácz. Csik-SzentinártnnrAI 
Csia Béla, Gál István, Földes Béla, Bar tal is Áeos: 
Dr. Bésaegh Lajos. Cs.-SztgyörgyrJl Uodor András. 

Pont Tél 9 órakor jelent inegGyárfás  László 
s általános azünni nem akaró éljonaés között fog-
lalta cl helyét uz a«ztalfi3u,  mire következett a 
menu szervírozna». Yelmannéo* oatén ugyancsak 
kitett magiiért izloles étkeivel s igazim kilünó 
Uh-ztali h pecsenye boraival, mig a felszolgálás 
daczár» a roppant számú közönségnek teljesen 
kifogástalan  volt. 

Az étrend a következő : 
I. Párolt hal. máriással. 
;i. Mulncz sült. Vesepecsenye. 

Cmi-tiiros csusza. tüpi»rt«í\el 
I. I'ulykn sült, kappan KÍÍII. 
"». AI másból ch, irúslészta. 
r>. Giardinetio; ulnia, sajt. 
7. Fekete kávé. 
H. Kiiküllii menti én tófalvi  rizlini: borok. 

A itiá.tudik fogásnál  felállott  Mikó Ibii nt 
í'.i>|>áii h a legmélyebb csendben i*)i>njiirü szu 
x.-ikban a mnssyar vógrchajió listalnm Icguihb kép 
viseltjére, «'• felsége  a királyra iúiteite poliurút, 
melyet u közöiiítég állva hnllgaiott vééig. Kzutáii 
kövei kéziek porra a többi szónokok. Klihes Zsia-
moud kir. Ítélőtáblai bir" a törvényszék s járás 
birősádok. Beczo Antul alispán u köziaazgnlás. 
Ileim Péter eztedes a honvériséu. dr. Csiki Jó-
zsef  uz ügyvédi s ügyvédjelölti kur. Pâri» Frigyes 
a kir. iieyészseg nevében biiemizott a távozó 
elnökiéi. Mindenik szónok beszédét lolke< éljenzés 
kisérte. Gyárfás  László moshatott szavakban inon 
dolt küsziinetet a ragaszkodás ezen őszinte jeleiért. 
Kiemelte, hogy ól nemcsak a hivatali kötelesség. 
Iiuiu-m esu'ádi trudicziók. vérségi kötelék fiizik 
u székelyföldhöz,  (*sikvűrinegyéliez, melynek tár-
sadalmát D éves itl működése alatt nemcsak be 
esültii, de szerelni is megtanulta. Kiem-lte, hogy 
must bucsut kell mondania, de tiem óriikro, mort 
lelkében mindig élni fog  az itt eltöltölt széli idők I 
emléke. Szavaira hosszas éljen2ét. volt a válasz. 
A hivatalos szónokokan kívül mograga<ló szavak-
hun adtak kifejezést  örömüknek az előléptetés 6 
sajnálatuknak a távozás felett  \eér (iyórisy I 
brassói törvényszéki elnök. Deák honvédszázados. 
t'zikó Istváu Ueyvédjclölt. mire isméi Gyárfás 
László emelt szót n köszöntötte fel  a c*iki h »1 
gyeket. Tizenkettőre járt az idő. inikor az uj fő-
ügyész miuileu egjea jelen levővel kezet szorítva, 
azoknak zajos óljeuzéae közölt elhagytu a ieruiet, 

A bunkett reudezéso a kir. törvényszék birói 
k urától indult ki, a tényleges rendezés azonban 
llnkros Endre lapiututos, ügyen kezeire vall, kit 
e jó] sikerült nagyszabású estélyéri a legnagyobb 
elismerés a dicsérel illet mue. 

S ma, mikor a sorokat irom. már (iyárfús 
l.ászlo löbbé nőm a mienk. Klmeicy, Imgy uj 
uiHgasabb, díszesebb állásában folytassa  11 meg-
kezdett munkát u haza javára, iniiidiiyujiinknuk 
megelégedésére. Boldug önérzettel íúvozhutik el. 
Kgy egész magyar várineuyo szereteie, ragasz-
1 utlúsu ki-téri út u'jitbau ! . 

H V L Ö N F K L K K 
— KioeveEés. A .szegedi kir. ítélőtábla 

fliiitke  csikesobotfulvi  Csiszér Imre végzett 
joiíliall^atúl a vezetése alatt álló Ítélőtábla 
k«Tiili>tébe ilijns jog gyakornokká nevezte ki. 

— Eskületétel. Vármegyénk főispánja 
által a megyei központi köziguzgatáslloz kine-
vezett szeredai Welmann (íézn éa a gyergyó-
szentniiklúsi szolgabírósághoz kinevezett szent-
inirei Siindír Gyula a mai napon tették be a 
hivatalos esküt Mikó Bálint főispán  ar kezeibe. 
A reményteljes 2 uj if]u  hivatalnok kinevezé-
séhez gratulálunk. 

— Transpositio. Régebben befejezett 
tény. hogy Török Kerencz volt helybeli kúp-
Ián neveztetett ki csíkszeredai plébánossá A 
végleges behelyezés, az átadás azonban csak 
e hú l>án történt meg Murányi Kálmán rákosi 
fúespcres  által. A legújabb plébánosban oly 
erét nyert a csiki papság, a ki eddigi tnilkö-
ilése után ítélve bizouyárn nagyban fogja 
emelni Csíkszereda váro9 vallásos életét. Ad-
jon hozzá neki az Isten sok erőt s még több 
kitartást 

— Névmagyarosítás. A belügyminisz-
ter Wild Károly borszéki elemi népiskolai ta-
nító vezeték nevének .Yadász-"ra kért változ-
tatását engedélyezte. 

— A CsUíl Lapok rendetlen érkezése 
miatt panaszkodó előfizetőinket  megnyugtat-
hatjuk, hogy a helybeli postafónök  urnái ez 
ügyben eljártunk s ö biztosított, liogy a meny-
nyiben a postai kézbesítésben van a hiba. ö 
annak a legszigorúbban utána fog  uézoi s gon-
doskodni, hogy visszaélés ne történjék. Mult 
számainkban emlitctt mizériák tehát most már 
remélhetőleg nem fognak  többé előfordulni, 

— Halálosáfl.  Ozv. ölves Jáoosné szül. 
Tsmásy Tekla álete 91-ik évében folyó  bó dl-én 
d. e. 9'/, inkor végelgyengülésben meghalt 
Sepsi-SzenlgyOrgyOn. A magas bort elért mat-
róna halálát nagy ssámn rokonság gyászolja. 

— Színeszet, E lapuk lobjain hözOl 
tik » más lton is volt bizonyár» a kózOnség-
nek tudomása róla, bogy Fekete Béla színigaz-
gató lakira Mátrai Gyola itt iárt, bérleteket 
csinált, (öt néhol a bérletpénz-k't is f-ls*edle. 
Most Cyergyó-Szenlmiklóaiól kapunk tó le leve-
let, melyben értesít, hngy aOrgilsen keltvén el-
utaznia, li-m voll iilejea kőzóli-égHt értesíteni, 
bogy a K-iki élőképek a a kOzeMfi  farsanti  molm-
sígnk miatt a szezon az igazgatóra cs.-kély ki 
lAtáoaal biztatván, kénytelen volt e/ándékit meg-
válto*tntni » ÜMikszereditl nieţknrlllve, Gyergyó 
Szenliniklóson kezdeni meg elöadiaaít, linl je-
lenleg h tartAzhoilik. MegQyugtulá.al nzmibun 
általunk biizza kóziudumá r̂a, a farsang 
lezajlás* alán vagyis lebruár niáuiilik felélien 
bevonul a táiaulal Csikazeiedália s akkor azon 
bérl-lek. melyek mosl előre kit)/.elteltek, érvé-
nyesek I "sznek. 

— A gyimesi határállomás személy 
forgalma.  Xe.n érdektelen megtudnunk hogy 
a gyimesi határszéli vasul megnyílta ucin » 
határatkelési forgalom  minő méreteket öltött 
küliinöscn az idegenekre nézve. H tekintetben 
felvilágosítást  nyújt a readóri szolgálat teljesí-
tésére kiküldött szolgabíró hivatalos jelentése 
inely szerint az Irtíl. évi ápríl. ti-tól kezdve 
deezenitier végéig nz ország Imtárán lioiná-
maba átlépett SÍIG utas, hozzánk belépett 
:l.->:ll. összesen ."líjli utas. lizek kiizíil hazai 
egy eves iitlevéllcl birt llöli. |.>—tltl napus 
utazási igazolt ánynynl 5.11. .1 napos igazol-
ránynyal -1:1.1. igazolvány nélkül iV.t. ide"em'k 
egy évi útlevéllel lliöi rövidebb időre szóló 
igazolv'ánynyal Hi7;). á roinániália állépettek 
köztil magyar honos volt IMII, külföldi  honos 
Itrjl. A hozzánk belépettek kiizíil magyar ho-
nos volt l±>r. kiilliildi íitH. A belépettek kö-
zül Haj:it nyilatkozatuk' szerint nx or̂ xiigltiin 
mânuit 2ÎMI7. kUlfulilrv  távozim :>;W. Határ 
iviidúri kihágásért mai-a /̂taló ítélet 177 eset-
lion hozatott. SO egj'éii e/Ion peilig a büntető 
eljárás folya.iiatlian  van 

A kártya áldoaata. (iyergyó-Szi'iit-
Miklóson. tíj. Dávid Lajos volt piiiiziijtyür f. 
Iiu 3-án lor^'j piszi oly l.val iiiü l̂örtc magár és 
harniadiinpra kiszenvedett. Az öngyilkost a 
kártyudzuiiveilóly vitti' a hahillia. A kártya 
minit ellioesátották a [IL'IIZ ügy őrségiül S mi-
dón utolsó pénzéi is olvesztejrutte. a jovútöl 
való féU-ltutílH'ti  Önmaga «llen eiui-lte a ^vil-
kos fegyvert,  (ián u-melték el ("sik-Szeretlá-
han. a hová a holttestet elszállították. 

— Jég. Beszéljünk arról is a mi nincs. 
A rendkívül enyhe időjárás megolvasztotta 
jegünket s most nem lehet korcsolyázni. Kz 
ugyan elég nagy baj s ha csak az épen most. 
mikor e somkat irom szállmgi» hópelyhek nem 
segítenek, nem tudom, mikor fog  bennünket az 
Isten jégre vinni. .Minden esetre reméljük a 
legjobbal. 

— Kisgyermekek pásztorjátéka ssin* 
padon. Két elvezetes estét szerzett Xántns 
Klek csíksomlyói gyakorló elemiiskolai tanító 
kis növendékeivel folyó  hó lí és 7-én az ér-
deklődő szülőknek és közönségnek. Hagvomá-
nyos szokás szerint a karácsonyi szent 'ünne-
pek alkalmával házról-házra járva népiink al-
tul produkálni fzokott.  ugy nevezett bethlehuni 
pásztorjátékot színre alkalmazva adatta elö az 
e ezéha kiválasztott kis tanuló gyermekekkel. 
Maga a színpad a dekonie/io hiányossága mel-
lett is a függöny  felliu/.ása  alkalmával kelle-
mes látványt nyújtott. A színpadi tér egyik 
sarkában ott állott a kis bethlehemi istálló a 
csillaggal, mely a közelben lévő pásztoroknak 
utimitatóul szolgálatidon a kis Jézus fölkere-
sésére, alatta ezen fólirással:  (íloria in exeel-
sis Deo. Az is tál (ócskában egy kis asztal mel-
lett iilt a Máriát jelképező fehérruhás  kis Ivány 
Szent József  és angyaloktól körülvéve, mig a 
háttérben pásztorok terpeszkedtek a tiizkürül, 
kikből a kis istálló tetején és mügütte alkal-
mazott görögtűz lénye hatásos képet varázsolt 
a nézők elé. Kkkor Keresztelő Jánoskép egy 
ku Hu (l'etres Antika) lépett a színpad elére 
s kezében e kereszt szimbólumával bátor sza-
vukban hirdette a nagy eseményt, mely a rég 
várt Messiás küszöbeit álló eljövetelével a 
a világot megfogja  örvendeztetni, mit a kis 
angyalok dics éneke követvén, a lutngra föl-
ébredt pásztorok siettek ajándékaikkal a kis 
Jézus jászolához s adták át egyenkint bohókás 
mondókák kíséretében ajándékaikat Máriának 
és tértek vissza furulyn  szó és táncz közepette 
nyájaikhoz. Komikus látványt nyújtott a nagy-
bajuszokkal ékített kis gyermekek hocskorbol, 
harisnyából bundából éa sapkából álló öltözete, 
kik nagy botokkal kezükben eredeti módon 
járták a zsukát. Azonban annyi ügyességet, tu-
dást és bátorságot fejleltek  ki játékukkal, hogy 
arra büszke lehet tanítójuk, a ki eredeti ötle-
tével és buzgósága val jelentékeny erkölcsi és 
anyagi sikert aratott, miből utóbbi »z <skola 
javára esik. 

— A Ssékely egyesület közgyűlése. 
A székely rgypaQlet decz. 16-ikáo lartottn ren-
des évi közgyQlését Bedő Albert elnöklete alatt. 
A gyűlésre oagy pzámxal jelenlek meg az egye-
sületnek Badapealen laké tagjai a a vidékről 
ía jöttek néhányan- Ott voltak többek közt: 
Id. Dániel Gábor, Feleki Miklós, Enyedi Lukács, 
Székdiy Gyöigy, Szentiványi Kálmán» Uandel 
Pál dr., Borazéky 8oma, Benedek Elek, Gaál 
Bth. Az elnöki megnyitó után Beoedek Elek tit-
kár olvasta (el az évi jelentést, amelyből kitfioík, 

*»"Sy nz egyesület njabb idő óta élénk tevékeny-
séget frjt  ki a Székely föld  kulturális éa kös-
g'izdaaági érdekeinek szolgálatában. Foglalkozik 

egyenlet egy Székely Otthon felállitásával 
melyben a Baiapesteo tanuló székely iparos-

titik találnának hajlékot é* élelmezést, s ez Ott 
h -n léteaitéae már mielőbb remélhető. A rendes 
ingok szíina évben 30-czal, nz alapítóké ket-
• s7Hjiurmlo1t, a ezidőszeriiit nagyban folyik 
a togok gyű|lése a székelyföldön.  E% évben 
10.000 fiiriot  örAkségRt ía kapott az pgyeafllet 
néhai bankháxí Ács Károly hagyatékából, mely 
összeg kamau a végrendelkező int»ncziói aze~ 
szerint a székelytlép RiinAniálix való kivándor-
lásának elleii-űlyozására fordiUndó.  A pfaitár-
nok jeleutéae szerint az egyesület vagyona moli 
évvégével értékpapírokban, készpénzben,hozzá-
számítva a marosvásárhelyi székely ipar-nuizenm 
értékét is, 80 ezer forint.  A jövő évre a ki* 
adások 3100 írtban vannak előirányozva. Ezen 
a gyulán I öltöt lék be A Szilágyi Sándor és 
Üaral'As Miklós elhunytával megüresedett két 
rtlelnöki állást is Egyhangúlag id. Dániel Gábor 
ujugalmAzott főispánt  és Székely György or* 
szággyülésí képviselőt vál sztolták alelnökül s 
egyben a választmányt is újra alakitoltak. 

— Aa a j középiskolai tantervek 
folytatólagos  végrehajtása tárgyában a napok-
ban közölte a hivatalos lap Wlassícs Gyula 
közoktatásügyi miniszternek valamennyi tanke-
rületi kir. főigazgatóhoz  intézett rendeletét. 
A gimnáziám tanterve a jiivő tanévben csak 
az 1 — III. osztályban módosul, mig a IV—VIII. 
osztályban a régi tanterv marad érvényben. 
Az l'JUl— HHtí. tanévben az uj tanterv már 
az 1—VI. osztályban alkalmazandó, mig a régi 
tanierv esak a VII -VIII. osztályokban marad 
meg. Az 1!H)2 —IÍK)3. tanévben csak egyes tan-
tárgyakra nézve alkalmazandó még a régi tan-
ierv. mig az 1ÎHJ3— 1ÍRM. tanévben az uj tan-
terv minden változás nélkül valamennyi osz-
tályban alkalmazandó. A reáliskolákra nézve 
körülbelül ugyanazok az intézkedések érvénye-
sek. A rendelet az átmeneti intézkedésekre 
nézve külön utasítást ad a főigazgatóknak  és 
a tanári testületeknek. 

— Magyarország és külföld.  Ez a 
czime annak a 4 év óta folyó  havi lapnak, 
mely Ziuncr Gyula szerkesztésében jelenik meg 
s melynek czélja elsó sorban az egész Ma-
gyaroszág részletes leírása. Megjelenik a lap 
minden hó *2D-án magyar és német nyelven. 
Szerkesztője Zinner Gyula ez idószerint Csík-
szeredában tartózkodik s gyUjti az adatokat 
Csiktnegye társadalmi, és gazdasági s min-
den más állapotáról, l'gy tudjuk, hogy az ad a 
tok jó része már készen is van s hozzá ve-
zérlő szerepet játszó egyé ínségeink közül töb-
ben járultak életrajzi adataikkal s arczképe-
ikkel. ('síkmegye leírása a márcziusi füzetben 
fog  megkezdődni, mivel előbb a szerkesztő a 
megye többi járásaiba is elmegy ugyanezen 
czéiból. A lap előfizetési  ára egy évre 24 ko-
rona. 

— Huszonkét éve már, hogy a Ké* 
pes Családi Lapok ez h kitíluő szépirodalmi lap 
megindult ez alatt az idő alatt a magyar kö-
zönség kedvencéévé Mi, ugyanannyira, hogy 
nincs az országnak oly távoli zuga, melybe el 
ne hatna a betenkiot megjelenő lap. De nem 
is csoda, hogy ugy szeMik, hiszen nincs lap 
mely annyit adna tartalomban, amennyit a Ké-
pes Családi Lapok csekély évi 6 frt,  12 korona, 
félévi  3 írt, 6 korona, és negyedévi Ifit  50 kr, 
3 korona előfizetési  díjért. Mindazoknak az elő-
ffzKtökuek  ugyanis, kik csak most lépnek be az 
elöliők sorába, megküldi Hevessi Jenőnek a 
„Milliomos bűntársa" czimil érdek feszi  ló regé-
nyéi teljesen ingyen és bérmentve. Mutatvány-
számot kiváutitrA ingyen küld a kiadóhivatal. 
Itudapest VI., Szoudy ulcza 11 szám. 

S z e r l c e s z t ö l *&zea.etel£. 
V . A . I n t é z k e d t ü n k . 
N. Gy. Krről u kérdésről inúr oly sokul b.--

s/.élgetti k az i-mben-k. liogy s/.inle iiiiuliiiassii vált. 
Kiéri boiwüiini. de i-zikkéi iiligliu kőzKlIu-ljnk. Mtus-
iéi út kérdnk. 

Lnptuhijdonos: 
GYÖBGYJAKAB ÖBÖKÖ8B. 

VERESS SÁNDOR dr, 
meoei tiszti Horn 

orvosi rendelője éa fogorvosi  uiUternie 
l-joi»«• Cslk-Sseredában 

Nagy Ferenoz dr. házában. 
Rendes orvoai tanácskozási idő naponta 
délután 2 — 3-ig. Fogorvosi éa fogmtlvészi 

rendelő id5 naponta délelőtt 9—12-ig. 

y y y y y y y y y y y y y y y y y 

1894. aiáa 
1890. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alolirtt kikflldtllt  biráaágl vápekajtó n a -

oel kOzbirrá teszi, hogy â ciikaseredal Ur. já-
ráabiróaágnak 1899. «vi V. 743/i. ai. UgA» 
folytán  Nagy Sáodor ügyvéd által kţniadt 
Tóth éa Amnek béeai eaAg telperea réazéra Ocv. 
Szakáca Gergelyoé eaikaieotdonokosi lakot al-
peres ellen 88 frt  87 kr ktvetaláa a jár, erejéig 
alrendéit kielégítési végrebajtáa lolyúa alpma-
töl le illetve MCI lefoglalt  éa 1010 írtra bMatlt 
laKóaágokra a Caikazendai kir. járáaUrMf 
1898. évi fenti  aiáma végzésével a további eljárta 
elreudeltetvéo, annak u alap áa MBlfofUlta-
tók követelése erejéig is, aaiennylben ónk klaM-
gtiâai jogol nyertek voloa, végrekajtáat aseavadá 
CdikazeoldoBOKOsi lakásán leeadll •egurtáai.ha-
tAridööl 1800. M ftknir  ké S-K ^ l t a 
elOttl 8 órtja kilUzetik, a nikor a biróllaf  le 
foglalt  azéna siekerek, Bzéna, caéplógép és aer-
téwk a legtöbbet Ígérőnek késipénzixetó. Bel lett, 
szQkaég esetén becsáron alai ia al foglak  adatai. 

Pelbivatnok mindaxok, kik as elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrekajLató kó-
veleléaét megel&zO kielégítéshez jogot taftaatk 
a mennyiben rássAkre a foglalás  korábbaa mi-
kósOllelelt volna âa es a végrekajtáal jegysó-
kónyvból ki nem tftoik,  bogy dsóbboégl bejeleo-
tésriket az árverés megkezdéséig alolirtt klkll-
ildltnél írásban teadni, vagy pedig szóval bejalae. 
teni el ue mulaszszák, mert k&lOabea esak a vételár 
fQlóslegére  fognak  nlaltalni. 

Kelt Csikazeredábao, 1900 évi Janaár kó 
1-sö na|ijáo. 

í»l 1-t Kereutas Oynla, 
kir. btr. végrehajtó 

Sz. 6298—99. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A csik-azeredai kir. Irvszék, mist telek-

könyvi hatóság kOzhirré teszi, hogy Nagy Sáa-
dor a neje ezül. Orbáo Anna felpereaaksek  U> 
jos Mariska st. alperesek elles kOsOaséf  meg-
szüntetése B jár iránti kérelem irástl végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lóvó Csiktaplocsa kSzaég határis fakvó 
a caiktaploczai 455 sztlkvbe A. f.  1. resdss. 
940 , 941., 943. hrsz.kaszálóra 1130.aztlkvbes 
megállapított kikiáltási árbas a végrehatláai 
árverés jog hatályával biró árverést n fenebb 
megjelölt ingatlan az 1900. M fehrnÉr  k é M 
•apján dü-eltttj Sóraker Csik-Taplocia község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen s asg-
állapitott kikiáltási áron slnl is eladatni fognak 

Árverezni szándékozók tartoznak as ingstísn 
kikiáltAei árának IO°/i>-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t-cz. 49. g-ában jelzett árfolyammal 
számitott és az 1881. évi novemtier hó 1-én 3938. 
sz. a. kelt igazságügyminiateri rendelet 8. §-A> 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikll-
dOtt kezéhez letenni, avagy as 1881. LX. L-es. 
170. g-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályaiért 
elismervényt átazolgálutni. 
A kir. tOrvényazék, mint telekkönyvi hatóság, 

Kelt Csik-Szereda, 1899. évi november ki 
33-ik napján. 

Qeoső Béla, 
[11[ I -1 kir. tvaskt btló. 

1859 szám. 
1899. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alnlirt kiküldött blr. végrehajtó ezauel 

kó/birré teszi, hogy a csikaseredsl Ur. járás. 
Ságnak 1890. évi V. 306/9 osáma végzése foly-
tán Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Miklóa 
Gergely zárgondnok felperes  részére Csfk-Szép-
viz kózség alperes ellen 30 frt  követelés a jár, 
erejéig elrendelt kielégítést végrehajtás folytál 
alperestől lefoglalt  és 350 frtrs  becsOlt iogóaá-
gokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 18(9 M 
fenti  az. végzésével s további e|járáa elrendeltet-
vén, annak as alap és feltlfoglaltsUIk  kDveleMsa 
erejéig is, amennyiben ások kleHgltéal jogot 
nyertek volna, Csik-Szépvisen k&zségbáiéaál 
leendó megtartása haláridótl 1BOO. évi feb-
ruar hó 7-lk napjának délelfittS  ór i ja 
kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoflaltpéussdt-
rény és vizifecskendó  s legtöbbet igéfónek  kéas-
pénxflzetés  mellett, szükség esetén beesáros alól 
ia el lógnak adatni. 

Felbivatnak mlndasok, kik ss elárvere-
zendó ingóságok vételárából s végrehajtató kO-
vetelését megelózO klelégltóshez jogot tartank, 
amennyiben részükre a foglalás  korábbaa «aa-
kOsOlteteU volna éa es a végrehajtási jegyzó 
kOnyvból ki sem tinik, hogy elsőbbségi Jelea-
téseiket ss árverés megkesdéseig alalirt kikll-
dottnél írásban besdsi, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mnlasssAk, mert kUabea cask 
a vételár lOIOslegére foglak  atallataL 

Kell Csiksseredáa, 1899 évideeasmksrM 
81-ik nspján. 

Keroaatos OTnla, 
llll] l - t kir. UiMgl végnh^tó, 
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Hirdetmény. 
Csik-Szereda városában a vasúti in-

dóház közelében a barom piacz szom-
szédságában, — egy jófcnrban  lévő .'1 
szobából egy konyha, egy kamara, egy 
pineze, egy padlás, egy nyári konyha, 
sOtó kemenczével, majorság ólak. kut 
i s veteményes kertből álló lakás, 
1900. febriiár  1-étGI kezdve haszon 
bérbe kiadó. 

Értekezhetni a tulajdonossal C s i k 
S z e n t r a á r t o n i llgyvéd Dr. Molnár 
Lászlóval. i-'| 

UIJ. »zám 
IBÎI9. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kikflldfltt  l'ir. végrrlHjtó ezennel 

kőzbirré t̂ ozi, hogy a gzékelykereüzturi kir. jltiró-
rignnk 1HHU. éri 1772/8991. sz. végzése folytAn 
Nagy Sándor ügyvéd állal kí|ivi.<ell Székrly 
kenésedé* részvénylAnuMilR Mnerf*  réK r̂e ö/v. 
Szakács Gfrgclyn^  csikszentdomoko-á lakit* al-
peres ell.n 24H h-t 12 kr követeié.. n jAr. pre-
jéig elrendflt  kieliHcitési vé̂ i-̂ hajrAî« lolytán al-
perestől leluglalt és 451*2 frlra  brcnillt ingú-<Ag<iki-a 
a Cjiikueredfli  kir. jArásbirAHég IHM9 évi V. 22G 2 
az. régzénévrl a IuvAllu eljAráx flreluleltt-lvéii. 
annak az ala|> éa felülluglaltalók  kovi-telí-e ere-
jéig ia, amt*Dnyib*-n axuk kieléíiti1*! jogot nyel i f-k 
volna, végrehajtást "Z-MVi-iiii (-1 k>/-ijtiliiiiinkn-i 
lakAaAn Irendi) mt-glarttaa liaUiidüQI 1900. évi 
Mraár hé e-lk napjának délelőtt 8 Arája kitil-
zetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  lovak, szrkr-
rek. bivalyok jnlwk, széna stil. a l-gtiiiil>eL Ígé-
rőnek készpénzfizetés  mellett. yzilkség rsden 
becsáron alól ia el fognak  ailalni. 

Felhívatnak mindazok, kik HZ Hárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégitéi-he/ jogot larUiiak, 
amennyiben részükre a foglalás  korăMian ej-z-
kAzőltetett volna ez a végrelittjUsi jegyző 
kőnyvből ki nem tönik, liogy eUőiiluiiígi jelen-
téseiket az árverés megkezdésiig alnlirt kikiil 
döttnél irAsban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulastazák, meil különben r. ak 
a vételár fölöslegére  lógnak Dlaltal ni. 

Kelt Caik-Szeredán, 1900. évi január lió 
1-ső napján. 

Keresztes Gyul&, 
I S | 1 k i r . b i r v é y n - l i í i j t ó . 

Szám -MUT '.Kl. 
lUifW/'.Hl. 

Hirdetmény. 
Uyergyó-I-íetnefe  község közhelyei-

nek arányosítása iránti Ügyben, az elő-
munkálatok megkezdése elrendeltetvén, 
az érdekelt felek  képviseletének ren-
dezése valamint a gyergyó-tlitrói -J4Í14. 
sz. telekjkvhe és a gyergyószárhegyi 
.'!()(>. sz. tjkvhen foglalt  ingatlanokra vo 
natkoz.'lag a mliködő mérnökkel kötött 
szerződés kiegészítése és a költség elő-
irányzat elkészítése végett tárgyalási 
határnapul 1900. évi február  hó 
l-ső napjának délelőtti 8 órája 
dyergyó-Kemete község házához kitil-
zetik, mely határnapra érdekeli felek 
megidéztetnek. 

Kelek kimaradása a tárgyalás meg-
tartását akadályozni nem fogja. 

Csíkszereda, 1S9!I. ilecz. :ni.án. 
A kir. törvényszék. 

Kovács Lajos, 
eljáróbiró 

WWÍ'IMHI. 

Hirdetmény. 
Csik-Szereda kir. törvényszék ezen-

nel közhírré teszi, hogy a székely vu-
sutak ezéljaira Caik Tusnád község ha-
tárában kisajátított ingatlanok kártala-
nítása iránti ügyében a marosvásárhelyi 
kir. Ítélőtáblának lHt>f)9ü.  polg. szám 
alatti feloldó  határozata értelmében a 
kisajátítási összeírás 7'i., 7 •.. 14 i., l-l - . 
IS.. 2J„ -J7.. :I4., 45.. í i . továbbá :I1„ 

4-1.. ">4., 55., 50. 58., fii.  és KiH. 
sorsz. alatt foglalt  ingatlanokra nézve 
a kártalanítási eljárás s illetve tárgya-
lás megtartására határnapul az 1900 . 
évi márczius hó 12-ik napját Csík-
Tusnád község házához kitűzte, arra a 
kisajátító nevében a inngy. kir. állam-
vasutak igazgatóságát, az összeírásban 
foglalt  tulajdonosokat, valamint az üsz-
szes tkvi érdekelteket és az esetleges 
távollévők és ismeretlen tartózkodásnak, 
valamint az elhaltak részére gondnokul 
kinevezett dr. Csíki József  csíkszeredai 
Ügyvédet megidézte, egyszersmind figyel 
mezteti az érdekelteket, liogy a tárgya-
lásról való kimaradás a kártalanítás fű-
lött érdemleges határozat hozatalát nem 
gálolja. s hogy az egyéni klllön érte-
sítésnek elmaradása vagy a tárgyaláson 
való megjelenés elmulasztása miatt iga-
zolásnak helye nincsen. -'si l -J :t 

A kir. lörvszék Illéséből 
Csíkszeredán. 1N<)<). november hó 

l'I iknapján. Gyárfás. 

Gyergyó Ditróban (Csik-
megye) a Keresztes István-féle 
főforgalmi  központon levő nagy-
vendéglő a hozzá tartozó mellék-
épületekkel egylltt több évre ha-
szonbérbe, esetleg kezelés végett 
azonnal kiadó. Feltételek meg-
tudhatók 

Keresztes István, 
i oliijiloiiosiiAI 

i' Qyergyó-Ditroban. 

Sz. JUHI SÍM), 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
ltékás községben lemondás folytán 

Üresedésbe jött és :tlio frt  évi fizetőssel 
javadalmazott segédjegyzői állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek és felhívom  mind 
azokat, kik ezen állást elnyerni oltajt 
ják, hogy eziráuti szabályszerűen felsze 
lelt folyamodásukat  hozzám 1900 . évi 
január hó 20-ig annál liiztosalil.au 
adják be. mivel később beérkező pá-
lyázatok nem fognak  ligyelembe vétetni. 

A megválasztandó segédjegjző kö 
teles leend az anyakönyvvezető liel\ot 
resi teendőket is ellátni. 

(iyó-Tölgyesen. 1 s'.l'.l. deczeinher 
hó :!"-án. 

Zakariás, 
|2HI>| ;1 :l syolirabir'i 

. \ r i - : < i i n \ ' A í - í . ,,, , , 

A Z . A L t í i l K I M Á N K - U 1 - . S Z \ ' 1 : : N V I ' A U S A S A | ' . . 

V i l i i k évi 
rendes közgyűlését 

1900. január 28-án d. e. 9 órakor fogja  llzleti helyiségében megtartani, 
melyre a t. ez. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T.-'i »i-< >z,-11: 
1. Bizottságok választása. 
2. Az 189». évről szerkesztett zárszámadás előterjesztése az igazgatósági 

és felügyelő  bizottsági jelentésekkel, az évi mérleg megállapítása, a nyereség 
felosztása  és a felmcntvényck  megadása feletti  határozás. 

3. Az alapszabályok 5«. «0. és fii.  S.-ainak inodósitása. 
4. A jelenlegi könyvelő fizetésének  megállapítása. 
5. Napibiztosok jelenléti dijainak felemelése  feletti  határozat. 
6. Esetleg beérkezendő indítványok tárgyalása. 
Alapszabály kivonat. A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen, vngy 

meghatalmazottja által gyakorolhatja szavazati jogát, kötelea eránban részvényeit a nyOlért 
•S|Sllill>| 3 nappal a pénztárnál letenni. . i 

Av. i f í í t z t r n t o s j i s ; . Nyomatott Csik-Hzeredában, a lapkiadó Györgyjakab 

Hirdetmény. 
4 0 0 darab 7—8 öl hosszúságú 

épüle t fa  Csik-Szentuiártoni Ügyvéd 
Dr. Molnár Lászlónál eladó, n -> > 

Boncz Antalné Cs.-Taploczán 
az ország-ut mentén lévő 

f.  év január 14-én d. n. 2 órakor 
elárverezteti, esetleg szabad kézből ia 
eladja, a részletes feltételek  az illetőnél 
megtudhatók. |«i •» a 

Kin. sz. I l '.m 
Pályázati hirdetmény. 

(íyergyú-Tülg^esen. meglireaeedett A .ilely.álog-Hitelbank i-ésx vény társaság" 
könyvelói állásra ezennel pályázatot nyit. 

F e l t é t e l e k . 
I. Hvi Kzetétí (havi részletekben) 1200 korona, továbbá az üg}kezelési szabályzat-

ban biztosított tisztelet- és* megjelenési dijak élvezete. 
Pályázni óhajtók tartoznak sajátkezű leg irt kérésüket, iskolai esetleg Vé]>esité9i, 

valamint eddigi müküdé̂ iiköt igazoló bizonyitvány én keresztlevelükkel felszerelten,  legké-
sőbb folyó  hó 27-ig napjáig bezárólag az intézet Klnöksegéhez czinizetten benyújtani. 

;{. Megválaüztott tartozik szolgálati idejére belépése napján fizetésének  egyévi 
összegét készpénzben, avagy óvadékképes értékpapírban az intézet pénztáritokéhoz biztosíté-
kul Irtéteményezni. 

4. Az állás jövö február  hó l-én akadályoztatás esetén legkésőbb ugyanazon hó 
l.Ven imilhatatlanul betoltendó. 

5. < >lyan ki a kereskedelmi akadémiát sikeresen végezte, s ki hasonló bank-
intézeteknél tübb évi működését igazolhatja, végül ki a magyar nyelven kivül a német és 
román nyelveket szóban és írásban tökéletesen .bírja előnyben részesittetik. 

(iyergyó-Tölgyesen, 1ÎHHI. január hó 4-én. 
Dobrean Demeter, ld. Török Antal, 

hely. titkár. cluük. 

Vagyon mérleg számla. 
vagyon álladék&ról az 1609. óvl 

|i:l| l 

A „Jelzálog Hitelbank részvény társaság' 
VAOYON deczember hó 31-én. 

i:> I5''i'iilni/á.»l':iii c:.l_> kor. 
li'imiol I 

| ,\s IV- ,•/ . ! . , , n u i r i n l v H i i v iStltf. d.-. z . 3 1 - é n I . ' i | i7 .6-I 
l.'tll l ' é n z i ú r k i . K . i l . l i i 'éii/iit' . M Ü . T J 
lf.li \ iili.'ikljiui 
1.V/ - I f l / A I n p ^ t i l lii/ .iomiolt vi'ih.' .klmii :n;7:L 'i. 
I.'ili K é z i z á l o g o k K u n -

1 2 K i i l í ö M i vi'ilti'ikliiiii . . . llilT'.U Gi; 
Ke%i-ssép-li é - l i ' l / i U o g l i )>i/io^iioit 

" * köt VÚJN t - k l i f n , 147.*V4I;.:SI 
l-l *'irö'S/.i'i]iilitn W . 1 K / . I , niiiirv. Ha liknál ( i jli .70 
s4 K r i é k | m ) . i n i k l . ; i i i i l ' i q . . n ' s / . v . ' i i M .184. 

IO.-. K > ' l v ú - s / « | i i l á l i inlosnk I-I3VHS.1M 

!:" ci szái.iirik..n . 

•2. A l i . | . t n k . ' s z á n i l H i i . . . lllMKKi.- -
A. I• sii T ú r t i i l é k ulu|i s z á i n l á n IHO.lHll.— 

H 7 . Ii<-léti'k t ö k é s i i e i i k a i i m l u m i l . . 8S!I.UOT.7<í 
l « W . i : » 7 . 7 l . i t . 1 .Y 1 7 . Hiti. l .VI. 12«. M . 1 » . 2 1 . 

VÍSZVHII.'. k ö k - s ü n ö k é r t 7.">.íW7..*»H 
l'ii K--1 n e m v>-U j ó l ó k o n v z é l |M!l7,K-n>l 1I-V2-I 

1 4 « . N y i l i s/.Ainli'ui . 
,/ny  ,,<A;t frU>*;lH;: t'tilirf  >r> ><;, 

,\lii|>szul>aly s/.eritil : 
uj m r u l é k alit|ira . 

1 0 » , lis/.iclol J i j i i k r a . 
j ó t é k o n y i - x é l r a . r^ 

i l s z i i t l é k n i * 
7(l«'0 (rés/.vénvfiikinl  ]7<ikor.| lT.tMHl. - 2T». 1511.7 

li»2.2H«.'.I4 

(iyergyó-Tölgyesen. Irtil'J. deezember hó 81-én. 
iPftbrr/tu  l>cuutct\  Korittm  Átltim  ifj.  Törftk  Antal 

In-ív.  k ö n y v - K i . |>énziülteik. v e z é r i n n x p a l ó . 
Hoşry ezen furtfalom.  nyereség, vesztesé}: és vagyon- mérleg-számlákat a fó-  és segéd-könyvekkel 
összehasonlítottuk és azokat mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk,igazoljuk. 

(ívó.'-Tölgyesen. 1ÍMK). évi január hó 4-én. 
Török Antal k Vaieauk Jóuef  k. Dobrenn Ágoston k. Milnoke Pál k. Avráoi Hilm H.  k. 

«-11iök. itritxir. i.-iir- i ^ u z ^ . t u ^ . i i r u z ^ . tnir. i jrnzp. t o p . 
Csató István k, Urslesanu János s. k. Halra Simon k. k. 

I t ' l i i ^ y . l i i / . . l t s . ••Inűk. fi-liljry. l ' i z » H s . l u i : . f . - l f l p y . l » i z o t m , l a p . 

> ) O O I O C I O O O O O C I O C C O C I ) C I O O O O O I O O O ( O O O O O I ( < 

4 I v p j o b b é l a z a l l d a k b 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS YASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek ai Oreiág erdélyi réezeibea egyedüli vaaankréiiy gyárban UazMek. 
Továltbá vasazekrenyek. községek, templomok és anyakönyvvezetók számára 

részletfizetésre  inindetiréle nagyságban szállittattnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

I M 1 1 MOESZ GUSZTÁV, vasaxekréiy gyára 
Csikvármcgj-i' vezérllgynöksége Gyürgyjakab Márton tltódáail, CsJk-SreraUkH. : 

lyoaacioacuoac*^^ 
Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 


