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Választások előtt. 
CsikSzereda, 1900. oAjo* 7. 

Vármegyénk közigazgatásánál két 
fontos  állán .van üresedében, egyik a 
gyergyó -szent roi klóai főszolgabírói,  a má-
sik az árvaszéknél egyik ülnöki állán. 
Mindkét állásit választás utján betölteni n 
legközelebbi törvényhatósági közgyűlésnek 
leend feladala 

Jelen alkalomnial nem akarunk a 
kandidátusok, illetőleg az állásokra Aspi-
rálók személyéről beszélni, hanem i tkább 
a válaszlápról mondunk el egyet mást. 

Mindenki tudja, hogy a képviselő 
választóitoknál a visszaélés hányféle  alak-
ban burján tolt fel,  a szélsőségig menő 
korteakedéaen kívül még nagy szerepet 
játszik ott a vesztegetés sok féle  lajtája 
az etetés, itatás, lélek váaárlás éa máa 
egyebek. 

Nem állítjuk, hogy azok a vinaznélé-
nek, melyek a képviselő választási ügyek-
ben a kir. Kúria bíráskodását tették 
szükségessé, mind bele kerültek volna a 
megyei választásokba is, de ezeknél is 
látnnk olyan tüneteket és olyan jelensé-
geket, a melyek foltot  ejtenek a válasz-
tások tisztaságán s nem mindég annak 
neve kerill ki az urnából győztesen, a 
ki arra valóban rászolgált és érdemes, liá-
néin igen gyakran azé, a kit a külön-
böző nexusok, érdekek előtérbe toltak. 

A korteskedéaek a megyei választá-
soknál is megvannak, s ez meg is ma* 
gyar&zbató, mert benne van az emberi 
természetben, hogy a saját véleményét 
mindenik igyekezik a másikra rá dispu-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
| f  Munkácsy Mihály. | 

A magyarság egéről ismét egy fényes, 
fényével  az egész müveit világot beragyogó 
csillag tűnt le. 

Munkácsy Mihály a világhirll magyar festó 
művész folyó  évi május hó 1-én, délben 12 óra-
kor Bono mellett, az endenichi szanatóriumban 
szerető neje karjai között kiszenvedett. 

Ks ezzel egy nekünk mindenek felett 
drága élet, egy hírben és dicsőségben gazdag, 
kitartó munkásságban és fényes  eredmények-
ben eltöltött életpálya tejesen befejeződött. 

Néhány évvel ezelőtt, mikor az ezredév 
megünneplése alkalmával az egész nemzet 
örömben úszott, az országos örömet hatványo-
zott mértékben növelte az a terv, hogy Mun 
kácsy Mihály egészen a mienk lesz, hogy a 
kiváló művész, kinek fényes  és ragyogó tehet-
sége számára a mi kis országunk szűknek bi-
zonyult, mint aszépmüvészetek országos felü-
gyelője Budapesten telepszik meg. 

A terv azonban nem valósult meg, a 
mester 1696. nyarán betegeskedni kezdett s 
ugyanezen év nyarát és őszét Baden-Badenben 
töltötte, állapota azonban nem javult, hanem 
folyton  rosszabbodott, 1897. február  havában 
elme betegség érte. A baj olyan súlyosnak 
mutatkozott, hogy gyógyító intézetbe kellett 
szállítani. Klóbb Godesbergbe onnan £ndeoichbe 
szállították, bárom évi hosszas szenvedés után 
>tt következett be a katasztrófa,  mely a fényes 
életet kioltotta. 

Hogy az Endenicbben eltöltött három év, 
milyen keserves szenvedések közöt telt el, azt 
leginkább bizonyiţja, hogy világosabb pillana-
taiban midőn szerencséden állapotának tuda-

tálni. A knrfeskedésen  kivül vannak még 
olyan ténykedések is, a melyek, lm az 
volna a főszempont,  u minek tulajdonkép 
lenni kellene: uz állásért lolyainodó kép-
ké|>zetli*ége, ráterinettnége én eshetőleg a 
közszolgálatban szerzett érdemei, bátran 
el is maradhatnának. De hál nem mariid-
nak el. Ma már nincsen oly «ui jelöl', a 
ki csak az előbb emiitett tulajdonságok-
ban bizva, nyugodtan várná be a szavazás 
eredményét, a ki ezt teszi az legtöbbször 
elesik. A ki igy jér el fa  nem tolakodik, 
nem portálja magát, nem csinál reklá-
mot. az sikerre nem számíthat, azelőtt a 
haladás útja elvan vágva, bármilyen 
képzett, bármilyen kötelességteljesítő, pon-
to* s szakmáját érlŐ hivatalnok legyen is. 

Ha mostanában a vármegyénél (nem 
pusztán csak a mi vármegyénket értem) 
egy állás megürül, megkezdődik a szava-
zat Ital ászán. 

Az élelmes jelölt aranyszegélyű vagy 
rongyosszélü finom  levélpapíron n «érint 
a milyen épen akkor a di vot, beajánlja ma-
gát a törvényhatósági bizottság tagjainak 
s kéri támogatásukat, azaz a szavazatot. 
Némelyek még a válaszra egy ajánlott le-
vélre való bélyeget is oda mellékelnek. 

A még élelmesebb jelölt nyakába 
veszi a vármegyét, községről községre 
jár, bekopogtat minden ajtón, a hol csak 
egy szavazatot gondol, s alázatos tiszte-
lettel kéri a pártfogást,  azaz a szavazatot. 

Az olyan önérzetes pályázó, a ki 
WD az egyiket, sem pedig a másikat nem 
teszi, hanem teljesített szolgálatai és szer-
zett érdemei alapján várja megválsztatá-

tára jött. gyakran moudogatta német környeze-
tének öklét halántékának tartva: .schiessen. 
schiessen"! fts  egész testében remegve kiál-
totta: „pisztolet, pisztolet"! 

A kik a művész betegségét aggodalmas 
figyelemmel  kisérték, mindnyájan tudták, hogy 
a halál reá nézve megváltás és mégis inidon 
a katasztrófa  bekövetkezett, a legnagyobb fáj-
dalom nyillalott át az egész nemzet idegrend-
szerén. Az egész országban mindenütt, a hol 
a nagymester hallhatatlan érdemeit ismerik 
gyászba borultak a szivek, felcseudűlt  a gyász 
és megszólalt a fájdalom. 

Munkácsy Mihály 1844. október 10-én 
szUletett Munkácson, Beregmegyében a Besz-
kidek alján. Atyját Lieb Leó Mihálynak hív-
ták, sótiszt volt Munkácson, anyja Rock Cze-
czilia volt. 

Korán árvaságra jutott. Klóbb anyját ve-
szítette el B még nem volt hat esztendős, mi-
kor apja is elhalt. 

A kis árvát anyai nagybátyja Rock István 
vette magához s le vitte magához Békésine-
gyébe, Csabára. A tanulást nem igen szerette, 
hanem a helyett folyton  rajzolgatott. 

14 éves korában Lányi Mihály asztalos 
mesterhez szegődött inusnak, ennél élte át a 
három inasi esztendőt, az ezzel járó minden 
nyomorúsággal. Nagy tehetségének nyomai már 
inas korában felcsillámlottak,  a mesterének 
műhelyében készült ládákat csinos virágokkul, 
ékes tulipántokkal díszítette. 

Felszabadulása után munkát k e r e s n i 
Aradra ment, itt azonban elbetegesedett s 
miután a szobafestő  mesterséggel is megpró-
bálkozott, vissza ment nagybátyához Gyulára. 
Itt rajzolgatással töltötte az időt. Nagybátyja 
felismerte  tehetségét s egy Pischer nevű rajz-
mestert fogadott  melléje. Ezután ismerkedett 
meg Szamossy Jánossal egy középszerű festő-
vel s ennek oldalán festette  meg első zsáner 

sál, pürét rendesen el veszi ti s csak azzal 
marad, hogy a választás után, inidon már az 
élelmesebb kolléga a kért állást elloglalja, 
minduntalan uzt hallja: „Miért netn tet-
szett szólani?4 „Nem is tudtam semmit, 
hogy ön is reflektált  ezen állásraI" .Mi-
kor már megtudtam, akkor késő volt. 
mert a szavazatom el volt ígérve; pedig 
bizony-bizony én is önre szavaztam volna, 
no de nincs semmi baj, majd a jüvŐ vá-
lasztáson." És az érdemes jetölt vár a 
jövő választásig, H ha akkor sem elég 
élelmes, ugy jár mint előbb. 

Hát ez nem jól van igy és ebben a 
dologban hibásak ugy a hivatalért folyn-
inodó. mint a választó törvényhatósági 
bizottsági tagok egyaránt, az első azért, 
hogy miért alázkodik meg, az utóbbiak 
azért, miért ígérik el előre szavazataikat, 
miért nem várják be azon idol, midőn a 
pályázók okmányait betek inthetik s azok-
hoz és a teljesített szolgálatokhoz képest 
a legérdemesebbet választhalják. 

A mint már előbb cmlitetttlk, jelen 
alknlommal szándékosan nem akarunk a 
megüresedett állásokért folyamodók  sze-
mélyéről megemlékezni s akár az egyik 
akár a másik számára hangulatot terem-
teni, azt sem tud|uk, hogy a már fentebb 
emlifeit  dolgok megtörtéiilek-e, czélunk 
csak annyi, hogy a törvényhatósági bi-
zottsági tagok minden mellék tekintet 
nélkül olyanokra szavazzanak, kik a fon-
tos állások betöltésére teljesen alkalmasok 
s eshető legese n szavazatukkal jutalmazzák 
a már szerzeit érdemeket és híven telje-
sített szolgálatot. —s. —v. 

képeit, a melyekből kettő nevezetesen ;i .Tót 
leány" és az .Oláh esalád" meg vau a Nem-
zeti-Muzeum képtárában. 

Szamossy ajánlólevelével ISM-bim Pestre 
ment fel  a képzó mUvészeti intézet akkori 
igazgatójához Harsányi Pálhoz, a ki örömest 
segitette a tehetséges liatal erőket. Harsányi 
Pálnak bemutatta a Mesélő honvéd vázlatát, 
a mi megszerezte számára. Harsányi jóakara-
tát. A képzó művészeti társulattól lO-lö fit 
havi segélyt kapott s ugyancsak Harsányi ré-
vén ismerkedett meg Ligeti Antallal. Szorgal-
masan munkához látott és gyorsan haladt, ugy 
hogy a .Kukoricza pattogtatás* cziniü müve 
már a sajtó figyelmét  is magára vonta. 

Ily módon egy kevés pénzt szerzett össze 
s ezzel a Ligeti Antal ösztönzésére Bécsbe 
ment. Itt Kahl professzor  mellett dolgozott s 
ennek oldalán festette  meg a „Felolvasás" és 
.Húsvéti locsolás" czitnü képeit. Bécsben látta 
meg KDHUS „Szemfényvesztő"  czimü hires ké-
pét s ezen pillanattól kezdve a nagymesterhez 
DUsszeldorfbu  vágyakozott. A császár városban 
segélyezés hiánya miatt nem sokáig tudta ma-
gát fentartani.  Újra visszatért Pestre, a hol 
arczképcket, cziiutáblákat s egyéb rajzokat 
készített s itt festette  meg „Petőfi  búcsúját is 
a szülei háztól". Cár évi szorgalmas munka 
után ismét szerzett némi pénzt s Ligeti Antal 
ösztöuzésére Münchenbe ment. 

München volt Munkácsinak a harmadik 
iskolája. Itt megismerkedett Ádám Ferenczczel 
az ismert csatakép festővel,  n ki a fiatal  mű-
vészt pártfogásába  vette. 

Itthon Ligeti és Telepy támogatták s 
Kötvös József  báró kulturmínisztertól 800 frt 
ösztöndíj t eszközöltek ki számára. Készt vett 
a közoktatásügyi miniszter által hirdetett pá-
lyázatban is és remek képeivel a nagy dijat 
egymásután kétszer elnyerte. Itt festette  meg 
„Zivatar a pusztán", az „Itatás", a „Szénás 

= A földmlvelők  orsságos egyesü-
lete. Folyó hó 7-én d. u. 4 óra lő pereskor 
Budapestről a következő táviratot kaptuk: 
Folyó hó G-án azaz vasárnap a Földmivelók 
Országos Kgyesülete igen nagy részvét mellett 
megalakult. Az egyesület czélja kizárólag a 
kisgazdák támogatása. A székelyföldről  az 
igazgatóságba be választottlik : Br. Feílitz és 
Dr. Kgyedí Arthur országgyűlési képviselőket. 
Megalakulás után Darányi toldinivelésÜgyi mi-
niszternél egy 200 tagu küldöttség tisztelgett 

P á r i s i l e v é l . 
IH4J1I ludúellóaktóll. 

I'áris, 19011. ápríllR 25. 
A megnyitás óta a világkiállítást napon-

kint százezernél több ember lâtogaţja, habár 
majdnem kivétel nélkül minden pavilion ajta-
jában ott áll egy „gardien de la paix" s Gábor 
arkangyalként pallossal órzi a bejáratot. A ma-
gyar pavillonon is ki van függesztve  a tilalom 
tábla: „Le l'ublic n'entre pas ici!" A föld-
szinti vendéglő azonban megnyílott már, jó 
magyar konyha s pompás czigány zene várja 
a magyar vendéget. Valószínű, hogy tíz nap 
múlva megnyitják a magyar pavilion tárlatait 
is, addig is érdekes külsejébe gyönyörködnek 
a francziúk. 

A korzók igen élénkek, már annyival ie 
inkább mert a pavillonokba még tilos a beme-
net. Mozgó járdákra álva szemlélgetik a befe-
jezéshez koz<d álló épületeket. Egy ilyen nagy 
séta is rendkivUl kellemes, érdekesebbnél-érde-
kesebb meglepetésekkel találkozunk. Nem nél-
külöz minden pikantériát a német tengerészeti 
pavilion méteres nagyságú felirata:  „Unser 
Xukunft  liegt auf  dem Wasser!" A froncziák 
különös mosolylyal olvasgatják e feliratot,  a 
melyet állítólag Vilmos császár rendeletére 
Írtak fel.  Ismerve a császár azon törekvését, 
hogy haderejét a tengeren különösen erősíti, 
nem lehetetlen, hogy valóban tólle ered e 
szöveg. 

L'tunk elvisz lieclus óriási földgömbje 
mellett is, a kiállítás e nevezetességéről tet-
tem említést. Hatalmas alkotás, tagadhatatlan, 
hogy érdekes is, de még sem az, amelyet vár-
tunk. Különösen a gömb részvényesei (sok apró 
részvényekből épitették) vannak kétségbe esve, 
félnek,  hogy nem fog  nagy vonzó erőt gyako-
rolni a kiállítás közöuségére. 

szekér" és a .Lakodalmi hívogatók" czimü 
képeit, az utóbbi néhány hétig Fárisban is ki 
volt állitva. A „Lakodalmi hívogatók" Munká-
csyt mar mint mestert mutatja be. 

További kiképeztetése czéljából DUsszel-
dorfbu  utazott. Itt tanárai voltak Knaus és 
Vautier. Düsszeldorfban  előbb tájképeket fes-
lett (Aratáskor. Viharos tájkép), majd tanárai-
nak unszolására a zsáner képek festésére  for-
dította tehetségét. Düsszeldorfban  festette  az 
.Ásítozó suszterinast* és „Siralomház" czimü 
világhirü képét, melyet 10.000 frankért  adott 
el s mely egyszerre hiressé tette a fiatal  mű-
vész nevét. 

A „Siralomház" Parisban nagy feltűnést 
keltett s legközelebbi képét a „Tépés csiná-
lókat' már megrendelésre magas díjazás mel-
lett készítette. Ugy ebben mint az előbbiben 
a magyar népszellem legmélyebb és legneme-
sebb tartalmát legköltóibb alakban tárta (31. 
Goupil a hires párisi műkereskedő állandó ve-
vőjévé szegődött, ez vette meg tőle a .Mosó-
nékat", az „Kbredést". K korból valók a .Konyha 
politikusok" és az .Kjjeli csavargók" is. 

A fiatal  művészt, kinek hírneve rövid idő 
alatt egész Kuropát bejárta, Weimárba tanár-
nak hívták meg, de ó a megtisztelő állást nem 
foglalta  el, hanem 1871-ben Fárisban telepe-
dett meg s az előbbieken kivUl itt készítette 
„A köpülő nőt", az „Iszákos szabót" a .Zálog-
házban", az ,1'jonczok" és a .Falu hőse" 
czimü képeket. Ugyan itt készült a .Műterem-
ben" czimü színdús képe. Az utóbbi képe a 
a művészt és nejét tűnteti fel.  Neje, kit 1874-ben 
vett el Fapier Czeczilia, ki nem csak dicsősé-
gében vett részt, hanem gondjait Is meg 
osztotta vele. 

.Milton' ceimü képét 1677-ben festette, 
ebben már eltér régi irányától, e képen a 
szellem működését megragadó módon tükröz-
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A Champs de Mare palotáiban bolyogva, 
a magyar csoportok egyikében, abol a magyar 
qjságok vannak kiállítva, reá akadtunk a .Ceiki 
l^pok" egy példányára is. Szinte jól esik az 
embernek ilyen kedves ismerőst itt viszontlátni. 
Axt biaiem, hogy más is ugy van vele, hogy 
kellemes énés kél benne, ha ebben a nagy 
tumultusban itt meglát egy magyar czimert 
unott egy magyar trikolort stb. 

Csoportjai ok, a melyek nagyobb részben 
a Chainps de Mare palotáiban vannak el he 
lyezve, egy hét múlva valószínűleg mind elké 
szülnek. Aa irodalom és közoktatás csoportja 
már készen áll. Igen szép magyar motívumok-
kal díszített bejárat vezet ide. Krdekes a Jókai 
szoba, a nagy iró összes roll vei vei, összes for-
dításaival, arczképeive! és diszajándékaival. A 
csoport kapaját Petőfi  és Jókai szobra díszíti. 
Itt van az egyetemek, művészeti szakoktatás, 
akadémiák, középiskolák, népoktatás stb. kiál-
lítása. Az ipari szakoktatás, nyomdászat, orvosi 
tudomány, különféle  iparágak, villamosság, köz-
lekedésikor, halászat, vadászat erdészet, mind 
külön-külön csoportban, igen érdekes tárlatban 
vannak bemutatva. Mindezekről bővebben addig 
nem írok mig le nem veszik azokat a bizonyos 
tilalom táblákat qtaikról, amelyen az a bizo-
nyos .Le Public n'entrc pas ici!" felirat  hir-
deti, hogy még nincsenek készen a munkával. 

Újra felállunk  a mozgójárdára, amely 
óránklnt 5—10 kilométer gyorsasággal halad 
é ugy szemléljük az épületeket. Különben ezek 
a mozgó járdák mint látványosságok is bevál-
nak. A fel  és le szállás minden veszedelem 
nélkül történik. Vassíneken és aezél hengere-
ken mozog, ugy mint a géptránsziniszió szíjai. 

A zene paviiJon mel/ett elhaladva, pillan-
tást vethetünk Antonio Zibordi óriási hangsze-
rére. Ez a világ legnagyobb hangszere Zibordi 
(olasz) 15 évig dolgozott rajta. . A u toelek rofon  * -
nak nevezik, a hangszer magában foglalja  a 
Koncaert-muzsika minden fţjât  s nem kevesebb, 
mint 80.000, zeneapparátust, melyek körülbelül 
80—90 ezer frankba  kerülnek. A hangszert 
két petróleum motor hajtja, melyek mindegyike 
egy dinamógépet hoz mozgásba, amely meles-
leg nemcsak az egész termet és a mechanizmus 
belsejét kivilágijja, de különböző csodásan tarka 
fénysugarakat  áraszt ki. Egy másik dinaroógép 
az összes hangszerek gépezetét hajtja. Az 
óriási apparátust három vasúti kocsi szállitottn 
a kiállítás területére. 

A Mars mezőről a balparton vissza jövet 
talâţjuk a vadáazat és halászat pavillonjaít, 
meg a hadfölszerelési  és tengerészeti kiállí-
tást Esek B pavillonok a Szajna parţjân emel-
kednek, érdekességüket növeli, hogy itt lát-
ható a havre-i kikötő minden elevensége és 
forgalma.  A hajó és csónak ember emlékezet 
óta használt minden formája,  ott úszkál az 
öbölszeiüleg kiszélesített Szajna hullámain, 
a nehéz pánczélostól a könnyű jachtig, a ha-
talmas tengeri gőzöstől a karcsú lélekvesztóig és 
8chiffig  minden vizi alkalmatosságot bemutat-
nak. Az indusok bárkái és a tótok tutajai 
siklanak el egymás mellett ugy nappal mint 
este, ez a rész villamos gömbökkel külöuösen 
tündéri fénynyel  van kivilágítva. A vízi jármü-
vek e sokadalma ezernyi zászlóval diszitve a 
legtarkább kép, melyet valaha emberi szem 
látott — 

A Trocadero-kert és az ide torkolló ave-
nuek alatt hosszú katakombákat vájtak ki* Való 
ságos tárnák s aknák tátonganak a mélységben, 

te ti vissza, e képével megnyerte az 1878. évi 
párisi világkiállításon a becsület nagy érmét. 
A .Milton* czimtt kép relácziójáu ismerkedék 
meg Sedelmayer Károlylyal, a világhírű mű-
kereskedővel s szerződésre léptek, mely sze-
rint Munkácsy kötelezte magát, hogy 10 évig 
Sedelmayernek dolgozik, ez viszont arra köte-
lezte magát hogy Munkácsynak évenkint leg-
alább is 100 ezer frankot  (Izet. A szövetség 
1878—1888-ig tartott mely idő alatt Munkácsy 
111 képes festett  s ezekért Sedelmayer körül* 
belül 2 millió frankot  fizetett 

Munkácsy a vallásos festészet  terén is 
nagy nevéhez méltó sikereket ért el. Ilyen 
irányú képei .Krisztus Pilátus elótt", Krisztus 
a kálvárián* és az .Kuce Homo" az első ké-
pet egy amerikai mübarát 120 ezer dolláron 
vasárolta meg. .Mozart utolsó perczei", a 
.Pillanatnyi felhevülés*,  a .Honfoglalás*  czímü 
kepei csak növelték hírnevét Azon nagy sze-
reteten kivül, melylyel a nemzet egyik leghí-
resebb és legkiválóbb fiának  egész életpályáját 
kisérte, 6 felségétől  a királytól szintén magas 
kitüntetésben részesült Megkapta a magyar 
nemességet a Litteris et artibus éremmel való 
kitüntetést és 1896-ban junius 9-én a Szent-
István-rend kis keresztjét 

Az iţj század első évének május hó el-
sején a fényes  pálya befejeztetett  " lángelme 
ki&ludott az ecsetet oly remekül forgató  ujjuk 
megmerevedtek, a sokat szenvedett test pi-
henni tért 

Lelke a halhatatlanságé, nagy szelleme 
pedig Itt él közöttünk, hogy a többi nagyoké-
val együtt intsen, serkentsen a magasra törek-
vésre, nevét, hírét, dicsőségét legdrágább 
kincsünként féltékenyen  őrizzük, emlékezete 
~~ lij^mlnd addig élni fog,  mig magyar leBZ 

Nyugodjék békében! —s -y. 

ahol aranyat, ezüstöt olmot szenet stb, 
nyásznak. Ezek a katakombák igen érdekesek, 
a francziák  nem elégszenek meg a bánya ter-
mékek bemutatásával, hanem a különböző 
bányamunkákat így szemléltető módon mutat-
ják be a közönségnek. 

Ennyit most a kiállításról. Végül egy két 
oly dolgot ohţjtok megirni, a melynek hasznát 
veszik uzok, akik Párisba készülnek 1000-ban. 

Előre láthatólag julius, augusztus, szep-
tember és október hónapokban sokkal drágább 
lesz itt az élet mint most egész juliusig. Most 
még semmi, vagy nagyon kevés árkülönbözetet 
tapasztalunk a párisi vendéglőkben és szállo-
dákban. Öt frankért  mindenütt lehet tisztes-
séges szobát kapni. Duval-féle  vendéglőkben 
egy déjeuner vagy diner á'/s—8 frankba  kerül. 
A belépődíj a fciállitásba  délelőtt 10 óm előtt 
két frank,  délelőtt 10 órától délután O-ig egy 
frank,  délután (i óra után hétköznap 2 frank. 
Az egyfogatú  bérkocsik dija (nappal) 1 frauk 
50 centime, (éjjel) 2 frank  2ö centime, egy 
órám. A pinczérekuek rendesen 20—25 cen-
time borra valót szokás adni. Kiutazás elótt 
czélszerü vagy bank utalványt szerezni Párisim 
rogy átváltani a magyar pénzt franczia  pénz-
nemekre. Mert ámbár Parisban sok a váltó-
Üzlet, csak az itt történő pénzváltásoknál tete-
mes veszteség éri az embert. Párisba, a hová 
a világ minden nemzetének polgára hozza a 
pénzét sok a véletlenül forgalomba  került és 
a hamis pénz. Óvakodnunk kell tehát, hogy a 
beváltásnál be ne csapjanak rosz pénzzel. 

Ajánlatos ha egy oly ember társaságában 
váltunk fel  nagyobb bankjegyet a ki ismeri 
a fantezia  pénznemeket. Még sok ilyen apró-
sággul szolgálhatnék, de félek  hogy Önök zo-
kon veszik, hogy ilyen látszólag primitív taná-
csoknt osztogatok. 

Pedig tessék elhimiiu idegenben a legcse-
kélyebb tanács is sokat ér. 

A'aracsonyi A ladár. 

Titkári jelentés. 
([•'elolvastatott u csíkszeredai ipuricatQlol lîKKi. April 

bú 2!t-éii (Vik-S/eri-JAImn turlutt köẑ yfl  lésén.) 
Az emberi társaságban a hatóságok fen-

tartják a rendet, intézik a közigazgatást, gon-
doskodnak az állam lentartásáról, szolgáltatják 
az igazságot, s az egyes embernek is tért en-
gednek, hogy bizonyos korlátok között saját 
akaratát érvényesítse, tisztességes eszközökkel 
keresse boldogulását ugy és akként, a mint 
azt styát belátása hozza magával. K mellett 
az egyczélu, egy törekvésű, egy pályán mü 
ködő embereknek megengedik azt is. hogy 
közös ezéIjnik elérésére, közös érdekeik védel-
mezésére szorosabb kötelékbe lépjenek egy-
mással, társulatokat, egyesületeket alakitsanak, 
a melyben és a melyeknek segélyével a kö-
zös érdek szem elótt tartásával az egyéni ér-
dekek is érvényesülhetnek. 

Az ilyen társulatok, egyesületek működése 
csakis azon esetben lehet eredményes, csakis 
azon esetben lehet üdvös, ha azok vezetősége 
respektálj a a törvényt, tiszteletben tarţja az 
alapszabályokat, a mi rájuk nézve szintén tör-
vény s minden körülmények között meghajlik 
a közös megállapodás előtt és annak törekvé-
seit. a mi a közgyűlés határozataiban nyilatko-
zik meg, érvényre emeli. A mely egyesület 
ezzel ellenkezőt tesz, a melyben a törvényt és 
alapszabályo!;at figyelmen  kivül hagyjuk, a 
melyben a közmcgállapodást nem tartják tisz-
teletben, az nem érdemli meg az egyesület 
elnevezést, az nem méltó a törvény ilyen irá-
nyú kedvezményére, az zárja be a boltot, 
a<lja be a kulcsot s engedje meg. hogy reni-
tens tagjai saját akaratukat érvényesítsék, 
ugy, a hogy tetszik, de a közösség palástja 
alatt, a közös érdek rovására egyéui Üzelme-
ket ne folytassanak,  mert az ilyen dolgok 
rontják az egyesület tekintélyét veszélyeztetik 
a közérdek érvényesülését s az egyvsületet a 
közös czél elérésétói mindjobban, jobban el-
távolítják. 

Minezeket nem azért mondom cl mélyen 
tisztelt közgyűlés, mintha ezek a mi szerény 
testületünkre egészben reá illenének, de a 
mult év lefolyása  alatt mégis mérültek fel 
olyan aggasztó jeleuségek, a melyek arra intik, 
arra figyelmeztetik  a testület minden higgad-
tan gondolkozó tagjâţ ki a saját érdekeit a 
közérdeknek alá tudja reudelni, hogy egész 
erejükkel legyenek rajta, hogy a fentebb  ki-
jelölt elvek a testületi működés körében az 
egész vonalon érvényesüljenek, törekedjenek 
oda, hogy az alapszabályok és a közgyűlés ha-
tározatai a maguk egészében tiszteletben tar-
tassanak s ezt könuyüszerrel elérhetik ugy, ha 
az Ügyek vezetésére olyan férfiakat  választa-
nak meg, a kik sqát érdekeiket a közérdek-
nek önzetlenül alá tudják rendelni, a kik elég 
erősek, elég férfiasak  arra, hogy cselekedete-
ikben mindig és minden tekintetben a törvény-
hez, alapszabályokhoz és a közgyűlés rendel-
kezéseihez tartsák magukat vagy ha ezt nem 
akaiják tenni avagy elveikkel, gondolkozás 
módjukkal nem egyezik meg. legyenek elég 
önzetlenek arra, hogy azokat az állásokat, 
melyekre a közbizalom helyezte, hagyják oda 
és engedjék át olyanoknak, a kik tisztelettel 
meghajolnak a törvények előtt, kötelezettsé-
geiket pontosan és felelőssegük  teljes tudatá-
ban végzik s nem saját akaratuknak, hanem 
a közgyűlés akaratának engedelmeskednek. 

Méltóztatnak emlékesni reá, mélyen tisz-
telt közgyűlés, hogy a mult évben elhatároz-
tatott; hogy: 

1. A pénztár és minden érték a megvá-
lasztott pénztárnoknak adassék át 

2. Az elóljárósági gyűlések a városházá-
nál tartassanak. 

8. A hivatalos órákban végeztessenek a 
szegőd tetések, szabahadítáaok és egyéb folyó 
Ügyek. 

Mindez azonban nem történt meg, a pénz-
tár ugy kezeltetik ma is, mint kezeltetett 
évekkel ezelőtt a gyűlések, ha ilyenekről szó 
lehet most is nem az e czélra kijelölt helyen 
tartatnak s a hivatalos ügyek elintézésére ren-
desen olyan idő választatik, a mikor a ko-
moly dolgokat a kellemessel lehet kapcsolatba 
hozni, a mi rendesen úgyis történik. 

Ks ezek megtörténtek daczára annak, hogy 
mindezeket az első fokú  iparhatóság is elren-
delte és ezen rendelet annak idején nz elöljá-
róság elótt ki is hirdettetett és tudomásul 
vétetett. 

Kzen aggasztó jelenségek jellemzik a le-
folyt  IHlttMki évet, ezek zsibbasztottak me? 
és ezek fojtottak  meg minden élénkebb tevé-
kenységet és ezek okozták azután azt. hogy »z 
összes működés csak a legszükségesebb dolgok 
intézésére szorult, s azok is néhány ember 
belátása szerint végeztettek. 

Innen származik minden baj és minden 
nyomorúság, a mely a mult esztendőt oly nagy 
mértékben jellemezte. 

Ks ki mindezekért a hibásV joggal kér-
lezheti a mélyen tisztelt közgyűlés! 

Sajnos, őszintén be kell vallanom, hogy 
mí mindnyájan, kiket a t. közgyűlés az (igyek 
ezetésére kiszemelt. 

Hibás az elöljáróság, mert eltűrte és meg-
engedte. hogy n kisehbseg a hatalmat magához 
ragadja H minden jogos tekintet figyelmen  ki-
vül hagyásával saját kénye szerint járjon el. 

Hibás különösön a felügyelő  bizottság, 
mert nem teljesítette a törvényben előirt köte-
lességét, nem élt a törvény által reá ruházott 
szép j0£0kk:il, a negyedévi és időközi vizsgá-
latokat nem tartotta meg s nem őrködött a 
felett  i V í alapszabályok és a közgyűlés 
határozatai érvényre emelkedhessenek. 

Hibás vagyok én magam is, mert intő 
szavamat felemeltem  ugyan, de miután annak 
sikerét nem láttam visszavonultam, a helyett 
hogy erélyesen feléptem  és követeltnm volna 
a törvény tiszteletben tartását 

Nagyon súlyos helyzetben vagyok mélyen 
tisztelt közgyűlés, raidóu ezeket itt el kell 
mondanom, de másként nem tehetek, mert 
kötelességem önöket mindenről felvilágosítani, 
hogy igazságos bírálatot mondhassanak. 

Az 1899. év eseményeiről a következő-
ket jelenthetem: 
A ntult év folytam  jelentkezett 8 uj tag, neve-
zetesen Króss István, Jakab Péter és Orbán 
Tivadar, elhalt két tag s igy a taglétszám je-
lenleg: 180, beszegődött 24 növendék, felsza-
badult 12 tanoncz. segédek forgalma  208. 

Vagyonúnkról és pénzforgalmunkról  a 
kővetkező kimutatás tesz tanúságot: 

He vétel volt: 1000 korona 9íi lill., kiadás 
870 kor. 10 fiII.,  pénztári maradvány 180 kor. 
80 fillér. 

Vagyoni állapot: 
1. Készpénz 180 kor. 80 tilL 2. Kötelez-

vényre kiadva 4548 kor. 2 fill..  8. Kamathát-
ralék 073 kor. 82 HU.. 4. Tagdij hátralék 
480 korona, 5. Házal ap 575 kor. 2(5 fill.,  (í. 
Leltári érték 1877 kor. 72 fill.,  7. Egyéb bevá-
randó k 200 korona. Összesen 7980 korona 
12 fillér. 

A mult évihez képest gyarapodás: 230 
kor. 28 lillér. 

Mélyen  tisztelt  közgyűlés! 
Ugy a természetben, mint az országok és 

nemzetek életében is fordulnak  eló viszontag-
ságok. gyászos esztendők, csapások és nyomo-
rnságok, de nap-nap után látjuk, tapasztaljuk, 
hogy a jóravaló törekvést utóvégre az Isten 
véghetetlen kegyelme eredményre segíti; a vi-
szontagságok elmúlnak, a gyászos esztendőket 
örömteljesek váltják fel,  a csapásokat áldás, 
a nyomoruságokat jólét követi. KII hiszem és 
megvagyok győződve, hogy ugy lesz ez az 
ipartestűlet életében is. 

K* azonban az önök Matatásától és jó-
ravaló törekvésétől függ,  legyenek rajta, hogy 
minden jóra változzék s ha ezt komolyan 
akarják, nem marad el a jó Isten áldása sem: 
a megfeleld  eredmény, s igy az 1899. eszten-
dőt mely az ipartestület életében 13-dik, egy 
boldogabb 14-ik fogja  követni. 

Uralkodjék önök között a béke és egyet-
értés, e két nagy hatalom, melyek a becsüle-
tes munkát mindig diadalra segítik. 

Ulán, — tekintettel a behordott takarmányokra — 
a legjelentékenyebb károkat okoiva. 

Nem tnduok védekeaol ellene, nemeink 
elótt pusztul el véres verítékünk gyümölcse, • ha 
koldusbotra jutottunk, ait ne Isteal caapiaoak. 
hanem tapasztalatlanságunknak tulajdoniunk. 

Olvasunk a lapokban községeknek, tanyák, 
nak. kia városoknak tűs általi elposslulásáról, de 
csak igen ritkán, városok megsemmisüléséről. 

S a mi laikus népűnk ssentűl hiszi, hogy 
ei onnan vau, mivel as leien jobbaa szereti a 
városiakat 

Blfogultsâban  hibáit as Itteni gondviselés 
hiányának tudja be, a korlátolt esse saját együ-
gyiiiiégéiiok néha csák járatlanságának kövelkei-
méiiyuit szintén caak egy felaőbb  helyréi jött 
vész*in"k tulajdonítja. 

Igy van cl most és igy volt régebben̂  mi-
ről meggyőződhetni, ha népünk gondolkodását 
megflgyolui  szeretjük. 

Fölöslegesnek tartom, hogy a vidéki tflcol-
tásunk módosaiait példákkal illiiaiiráJJam, nem 
akarva egyes községi elöljárókat gúny tárgyává 
leiioi, a rovásukra aa olvasó köcönséguek mulat-
Rágós érát szerezni. 

Ast hiszem miodea község oevel keblében 
kebelében egy értalraea embert, ki tennéalulea 
exzóiiél fogva  vezetője, szervezője tudna leoni, 
— a pár évvel anuyirs felkapott  és éppen olyaa 
lelkesen abban hagyott — önkéntes lüsóltá egy-
letnek ? Ki tapintatosan, községeink puaztuláaát 
nicgnkuiluty ózhatná, — tüavéws esetén. 

Higyje meg minden kételkedő, hogy keve-
sebb fáradságot  éa kenebb költséget igéoynyel 

hasznon egy lut felállítása,  mint előre goodolnok. 
Egy szükségen caak, a ea a jó minőségű 

é« jó karban tartott fecskendő;  mely mellé puas-
tuluaokat megakadályozni nem kell más, mint 
egy pár elszánt, és a közérdekért áldozat tadó 
ember. 

lamerjük már vissonyainkat, a tudjuk, hogy 
as ilyen álialáuosaágban elhangzó felaaoll  amiások, 

indig aüket fülekre  találaak, mert. mert 
senki nem veazi magára, a a pusztában elhangzó 
asavak maradnak. 

Pedig nem mondok nagyot, a példa eléggé 
mellettem bisonyit, hogy as elmondottakat Caik-
mogye összes községei magukra vehetik. De tenni 
nem fogják,  a nem ia volt osélom. hogy .felfor 
duláat* idézzek elő a községekben, caak as, hogy 

józanul még gondolkodui tudó falusi  gazdák 
lássák be, hogy eaetlegis pusztulásuk nak okai 
saját maguk, a lássák, s mily közi a mód. hogy 
azon segíthessenek. 

Bármily  csekély áJdoxarot ftocni,  as oem 
a mi embereink szája ise sseriot való. 

Márton  Benedek. 

Vidéki tűzoltásunk. 
Ki tanuja volt akár egy nagyobb város ren 

doa tűsoltőságának, akár kisebb városaink önkén-
tea tűzoltóik működésének, azerzett tapasztalait 
• községeinkben divó tűzoltással Öaasehasoolilja. 
minden esetre megbotránkozással fogja  látni, hogy 
es utóbbi minden tekintetben a kritikán álal all. 

Sajnos, a statisztika blsooyaága szerint, « 
tüzesetek évi száma folytonosan  növekedik,, a a 
maximumát as óasi évad alatt éri el, a mikor 

Szeredal élet. 
Színház* 

A Pekote Béla jól szervezed színtársulata 
Tolyioii nagyobb, meg nagyobb elismerésre méltó 
buzgalommal működik, csak ast sajnáljuk, hogy 
közöuségüak a jóravaló sziii táraula tot oem réssé* 
siti a megérdemlett pártfogásban,  pedig akárbáay-
szór volt itt színtársulat Igen gyenge mflaorral 
s hasonlitliatlanul gyengébb erőkkel a mégis oa-
gyobb támogatásban részesült. Most aem tehetünk 
egyebet, mint múltkori referádánk  alkalmával, 
hogy kérjük vároauuk éa a köielvidék érdemoa 
közönségét hogy a jelenleg itt működő színtár-
sulatot lehetőleg részesítse olyan pártfogásba,  a 
milyeut ások valósággal megérdemelnek. 

A mult heti műsorról a kővetkesőkben szá-
molunk be: 

A rendesnél nagyobb közönség gyűlt össse 
május 1-én a aaiuhásba élvezni Ibsen hatásos 
az j urnii vét a .Folt mely tiastit". S teljes megelé-
gedéssel távozhatott mert as előadás magsa asia* 
vonalon állott Török Kornél nchés aaerepét oly 
töfcélylyel  oldotta meg, hogy ismételten arra a 
meggy óaődéare jutottunk, mi szerint drámai hős-
nöok egyike a vidék legjelelesebb müvéasaőioek, 
tapsoltunk is salvvel, lélekkel; pártnere Lakáosy 
volt. ki szerelmes aaerepét több melegséggel ad-
hatta volna. Szabolcsi Joaefln  Enrikétája bevált 
Doa Hustó Jóságos sserepébea Caete Lţjoa ter-
mészetes játékával érdemelte ki a sűrű tapsot 
Sárközlné, Szabolcsi Bmil, Megyeri Kálmán dere-
kasan működtek köare. 

Hájas bó 2-áo csak nem telt hás előtt ho-
astott színre Vidor Pál éuekes népasinmfive:  B In-
gyenélők". A kitűnő darab Ssaboleai Joseflaoek, 
a társulat naivójának és aiubretjének volt juta-
lomjátéka. As előadás Összevágd é« teljesen si-
kerűit volt, a Jutalmasandó a maga egéas ked-
vességében motsitn be magát, méltó partnere 
volt Nagy Pista, jóizfl  dalaikat és pompás játé-
kokat sokszor megtapsolták. Török Kóraélla Kas-
ter szerepében mint rendesen es alkalommal a 
kitűnően megállotta helyét. Szabói cd Emil kitttaő 
korcsmáros volt, Qgyeseo segédkeztek neki Saa-
bolosiné éa Veasprémi Margit Csete Lajoa, Me-
gyeri és Lukácsy Ügyesen működtek kSire as 
öwsehatás emelésében. A oaengő dalkör tagjai 
sokat nevetették a kösönséget as étlapot ügyesen 
pródukálták, meg is kellett iamételniök. A közön-
ség megelégedve távóaott 

Májas 9-án Brissoo mulattató vígjátékát 
a Tlsst arak a aárdában" adták. Talán a darab 
oem épea a mi kösőnaégoek való. de asén jél 
mulattunk rajta, a aiereplők JA kedvvel és ügye-
sen játszottak. Kösönség kösepee i 
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Ilájoa 6-én •« «Arany kakast' hozták uinre 
itt etósadr, igeo jó Hóadáaban. 

6-án .Krach Móji* tóvárosi bohózat került 
bemutatóra. Hogy iniljen mulattató a darab, bi 
•ooyitja az ia. boţy a asereplók is a közönséggel 
kaesagtak. A ősim* erepben Pekete Béla ügyei 
alakiláaával kellfl  hatást ért el. Kupiéi tetszetlek 
• többször Ismételnie kellett. Sauerteignét. a aze 
relmea vén asazooyt Ssabotcainé ki tündén adta. 
Szabolcsi és Sárkösiné ssidóa kiejtésükkel keltet-
tek derültséget. Török Kornél a ssereltnes Fáuft 
személyesítette kellő finomsággal.  Nagy Mariska 
talpraeaelt itakécsaé volt. Megyeri csigáayul he-
aiölL Csete tökéletes dfurnlsta  volt Szabolcsi 
Jósefln  kupié ja nagyon tetszett, valamint signor 
Pisiianu romáDosa is. Lukácsy as elkeseredett 
aserelmoa «erepébeo jeleskedett. 

Május 7-én a csik-somlyói tanoló ifjusáe 
ssámára délután a „Tüodórlak Magyarhonban* 
ciimli népszínművet adták. A negyedfél  százat 
kitevő deák sereg kitűnően molatott. 

Csütörtökön f.  hó 10 én tartja julalomjáté 
hát MiDtáraalaieQk nagy teheti gt) drámai príma 
donnája 8. Török Kornél, mely alkalommal színre 
kerQI Calki Gergely 100 arannyal jutalmazott lii-
ros színmüve ,A veaember*. Ki érdekes előadásra 
felhívjuk  a kőiüaiég figyelmét, 

M V L Ö N F K L É k 
A kiadóhivatal  kérelme.  Kiadó-

hivatalunk  mlwlent  el kft  ret arrtt  nézre, 
lntyfl  hou 11 /«/'  beltartahmt,  mhtf  «a-
nak kiáll  Uátut  kteteyltne  a lap mélyen 
tl*ztelt  előfizetőit,  étinek  tudatában  biza-
lommal forda!  a közőn*éyltez  uzi re* tó-
mof/atánért  t* felkéri  azon t. előfizetőket, 
kik  elŐfixeténrikkel  hátralékban  vannak 
hoifif  a háirálékokat  jtorfa  fortlnltáral 
beküldeni  tai renkeiljen  ek. 

— Kormánybiztosi kinevezés. 0 csá 
szári és apostoli kir. felsége  mólt. hó 8 án kelt 
legl elsőbb elhatározásával Mikó Bálint arat, 
Caik vármegye főispánját,  a magyar román batár 
egyezményről szőlő törvény Vll-ik ezikke értel-
mében jelen évben foganatosítandó  s folyó  bó 
10-én kezdetét veendő határvizsgálat és oj ha-
tárjelek felállitAaának  vezetésére királyi bizlosaá 
legkegyelmesebben kioevezni méltóztatott. A ro-
mán kormány a maga részéről Kosetli Kez>ő 
volt kerSieti főnök  s román királyi külügy mi 
nUzlerinai tisztviselőt nevezte ki kormánybiz-
tosáé. 

— Előléptetés és kinevezés. A val-
lás- éi közoktatási miniszter Olajos Patkas 
gyó-alfalvi  állami felsőnépiskolái  tani lót a lX-:k 
fizetési  osztály harmadik fokozatába  léptette elúj; 
Diviáezkí Rezső ditrói állami polg. iskolai segéd-
tanítót pedig rendes tanítóvá OKTKUH ki. 

— Kinevezés. Az igazságügy miniszter 
Bedó Gyula gyergyó-azentmiklósi segéd telek-
könyvvezetőt a brassói kir. törvényszékhez 
telekkönyvvezetóvé nevezte ki. Gratuláluuk a 
jól megérdemlett kitüntetéshez. 

— Állandó választmányi ülés. A 
vármegye törvényhatósági bizottsága által e bó 
folyamáo  tartaodó rendes tavaszi kö-gyüléa 
tárgyainak előkészítése czéljából a 30 tagu ál-
landó választmány e kő 15-én fogj*  Illését meg-
tartani. melyen nagy száma fontos  ügy fogja  a 
tanácskozás tárgyat képezni. 

— Eljegyzés. Lukáts M. Zoltán ügyvéd-
jelölt április bó 26-án eljegyezte Farkas Kmilia 
kisasszonyt, dr. Kása Lajos gyergyó-alfalvi 
körorvos kedves nevelt leányát. 

— Nyugalomba vonuló Jegyző. Cser-
gő György borszéki körjegyző előrehaladt ko-
rára való tekintettel állásáról lemondott és 
nyugdíjazását kérte. A derék és szorgalmas 
tisztviselő távoztával Borszék és Bélbor köz-
ségek jegyzői állása Üresedésbe jött és miha-
mar betöltés alá kerUl. Borszék község lakos-
sága kivétel nélkttl sajnálattal látja ernyedet-
len munkás tisztviselőjének távoztat, ki hosszú 
évek után a kötelességek pontos teljesítésének 
édes tudatában vonul a Jól kiérdemelt nyu-
galomba. 

— Kinevezés. A vármegye alispánja a 
központi közigazgatásnál megürült hivatalszolgai 
állomásra steredal Dóczi Károlyt nevezte ki. 

— Majális. A tavasz ébredésének és a 
virágCakadáanak elaö napjait, mely nálunk ren-
desen májas hónapjával kezdődik, régi szokás 
szerint különösen a serdülő a fiatalság  szabad' 
bani malataággal szokta jelezni. Egy ilyen mn 
latságot rögtönzött a esiksomlyói főgimnázium 
tanár testülete lolyó bó 5-én a Nagy-Somlyó és 
a fltódi  fenyves  között lévő szép pázsitos b»lyeo 
a délutáni órákban, hová a fiatalság  az intézeti 
sássió alatt énekszóval vooslt ki. Mit a kiket 
a fiatalság  kedélyes mulatsága a helyszínére 
vonzott, gyönyörrel iz»aléltAk azt a fesztelen 
kedvet, mely as osstályonkint kflIön-ktIGn  cso-
portosított flatabág  köaőtt nyilvánult. As erdő-
hsBgsott s daltól Itt egyik fin  básyta a bukk-
feoezet,  ott a másik kiásott lel s legnagyobb 
fs  begyébe, lecsnszván asoak ágain a földre; 
majd labdáxás, esürközéa sdott változatosságot 
a mozgatsz* mslataágsak, mi eaak akkor szflne-
telt, midőn a tizek felett  sistergő s fsnyáraakra 
hozott ezigáay-zsivány s Isten tndja hány féle 
pecsenye szaga as ötéire jól előkészített gyom-
rokat oíklaadosai kesdette. Nem volt beszeg 
*Oik sem válogatós a pecsenyében, lett légyen 
•z jól kiallve, avagy csak félig  sBWe. Mohó 

falta  M  mindenik a maga részét a 

ivott rá egy-egy pohárka bort. mit az osztály-
főnökök  körültekintő számítása általuk elfogyaszt-
hatónak tartott. Az ifiu-*ág  zenekara szolgál-
tatta a mulatsághoz a kitűnő zenét, a ugy a ta-
nártestület, mint a megjeleni v-ndégek folytonos 
ováczió tárgyai voltak a finis  Is Ágnak, kik között 
a tanárok hazafi  ts szép beszédeket tartottak. 
A sikerüli azép mnlatság est* tél liél órakor 
ért véget a zene és énekszó inelMt tért vissz* 
a társaság a községbe a csak hamar «-Inémnlt 
a zaj. 

— Ac Ipartestület elöljárósága folyó 
hó ő-én Balásy Lajos iparhntósági biztos el-
nöklése mellett a következőkép alakult meg: 
alelnök lett Jakab József,  titkár Tamás Béln 
városi tanácsos, pénztárnok Dávid l'éter. Ugyan-
ezen alkalommal megrendeltetett egy tüzmeu-
tes pénzszekréuy s elhatároztatott, hogy annak 
megérkezte után minden érték a pénztárnok 
kezére átadatik. Azt is kimondották, hogy a 
gyűlések és minden ténykedés o városházánál 
o czélra kijelölt szobában fog  eszközöltetni. 
Ha mindezek betartatuak, akkor az ipartestü-
let felvirágzása  várható. 

— öngyilkosság. Kalló (Laczi (iábor) 
Ferencz mintegy 60 esztendős csikzsögödi gaz-
du ember a mult héten részt vett a szeren-
csétlen halállal kimúlt Ituszuly Ferencz torán. 
A torozás közben vígan beszélgetett és sem-
mivel sem árulta el hogy pár nap múlva az 
ö torát is megfogják  Ülni. A mint a torozás-
uak vége volt, a helyett, hogy mint a többiek 
ó is hazafelé  vette volna az útját, egyenesen 
az Olt folyónak  tartott és beleugrott. A meg-
dagadt ár elragadta s csak holt testét tudták 
a vízből kivenni. Tettének okút még csak nem 
is gyanítják. 

— Fegyvergyakorlat aluli félmen-
tés a mesei munka ldéjén. Darányi lg 
nácz főidői  v«)ési miniszternek a honvédelmi mi-
niszter ntjáni megkeresésére a közős hadügy-
miniszter akként intézkedett, bogy a mezőgaz-
dák és a mezei gazdaságnál alkalmazott egyé-
nek a fegyvergyakorlaira  lehetőleg oly időben 
hivassanak be, a midőn ők a szántás-vetés és 
az aratás munkálataira vxló t<-kinteite| ezeknél 
a munkáknál legkönnyebben nélkölftzbetök,  s 
ntasitotta egyúttal az illető hadtest iutrancwk-
aágokat, hogy a lényleges állományban beadott 
fogyaték  fedezése  végett kfliöpöseo  aisiás de-
jén a menuyire csak lebetsége. csak ís oly legy-
vergyakorlatra kftteles  tailalékosok, illetőleg 
póttartalékosok hivassanak be, kik a mezőgaz-
dasági munkások sorába nem tartoznak; a menj-
oyiben pedig a mezei munkával foglalkoxó  ily 
nem tényleges állományú legénységnek az em-
lítőit okból mégis behivatása elkerQlellenQI szük-
ségessé válnék, ezeknek a fegyvergyakoriat<>k 
alnl leendő felmentése  iránt benyújtott indokolt 
kéréseik figyelembe  vétessenek. 

— A osiksBérédai törvényszék által 
a N. 11)00. év május hó 11. és 12-ik napján 
tartandó tárgyalási jegyzék tárgy tartalma má-
jus 11 3Gâ/(J00 Kuszuj Klek hatóság ellei erő-
szak őOő/UOO Kovács l'éter súlyos testi sértés 
589''J00 Veres (bács) György lopás büntette 
*>Ö2'(J00 Ficz Ignácz hat. elíeni erőszak <iH'> 
900 Berszán Imre hat. elleni erőszak 4(>8/'.K)0 
Antal István gazd. ok. H. testisértés. Május 12 
458/9(10 Gál János hivatalos sikkasztás 088/ 
900 Bors (iábomé Todor, hatóság elleni erő-
szak 790/900 (íalaczi Demeter súlyos testi 
sértés 547/900 Széjó Lajosné súlyos testisértés. 

A osiksomlyói rom. k. tanítóképző 
intézet növendékcinek vizsga rendje az 1899. 
1900. tanév végén. IV. éves niugántanulók 
írásbelije. Május l-l-én d. e. magyar d. u. né-
met nyelvtanból. Május lő-énd. e. mértan, d. u. 
ntjz és irás. Május 10-án a rendes és magán-
tanuló IV. évesek cgyllttes szóbeli osztály vizs-
gája. Május 17. 18. 19. a tanképesító vizsgák. 
Május 17-én d. e. neveléstan, d. u. német-
nyelvtan. Május 18-án d. e. mértan, d. u. ter-
mészettan. Május 19-én d. e. rajz, d. u. szép-
írás. Tanképesitő szóbeli junius 11. 12. 18. 
Fiu és leány magántanulók Írásbelije együtte-
sen junius lő-én és lfWtn.  18-án együttes szó-
beli vizsga. Kendes tanulók. Junius 19-én I. 
csoport. Elnök Augusztin Imre. Hittan, Nevelés, 
Magyar. Németnyelv. II. csoport. Klnök Lakatos 
Izra. Nevelés, magyarnyelv, hittan, németnyelv. 
II. oszt. junius 20.1. csoport. Klnök Karácsony 
József.  Hitton, neveléstan, módszertan, ma-
gyarnyelv. III. oszt juuius 20. II. csoport 
Klnök F. Tima Dénes. Számtan, földrajz,  ter-
mészetrajz. I. oszt junius 21.1. csoport Elnök 
F. Kóródi Berárd. Számtan, földrajz,  termé-
szetrajz. II. oszt. junius 21. II. csoport. Blnók 
Kassay Lajos. Németnyelv, mértan, történelem. 
01. oszt junius 22. Elnök Karácsony József. 
Knek, orgona, hegedű. 1. oszt. junius 22. U. 
csoport Klnök Lakatos lzra. Knek, orgona, 
hegedll, összhangzattan. II. oszt. junius 1 
csoport Elnök Karácsony József.  Természettan 
vegytan, ének, orgona, Összhangzattan, hegedű. 
III. oszt. junius 23. d. u. torna. Juuius 2ő. osz-
tályozás. Junius 2U. a gyakorló iskola vizsgája. 
Karácsony József  igazgató. 

— OyásKrovat. Köszvényes Kernelén 
f.  évi április hó 29-én helyezték örök nyuga-
lomra ösv. id. Szánthó Lajosné szül. László 
Anna Mária volt 1646—49 honvéd huszárszá-
zados Özvegyét Klhunyban Szánthó Endre fő-
gymn. róm. kath. tanár. Szánthó Gábor az erd. 
Iţeresk. és hitelbank r. t tisztviselője, Szánthó 
Ákos áll. tisztviselő Mezőtúr és Szánthó Mar-
git oki. tAnitónŐ édes anyjukat gyászolják. 

— Hozay László nyugalmazott járásbi-
ságl írnok f.  évi május hó 4-én reggel 8 
akor élete 53-ik évében hosszas szenvedés 

után elhalálozott. A kik közelebbről ismerték 
szerették, tisztelték és becsülték, mert mint 
ember egyike voit a legjobbaknak, jó pajtás, 
kitűnő hnrát volt és sohasem sértett és bántott 
senkit. Társadalmi téren mint műkedvelő volt 
nevezetes, ezt a passzióját már diák korától 
kezdve gyakorolta s e téren mindig -és bár-
milyen minőségben szolgálatára állott a közön-
ségnek, ha kellett súgott, ha kellett rendezett, de 
legszívesebben játszott. A szerepekben nem 
válogatott, szívesen fogadta  a rövidet épen ugy 
mint a hosszat s mindenikben sikereket értei. 
Mint hivatalnok egyike volt a legpontosabbak-
nak, elöljáróinuk elismerését és bizalmát min-
dig kiérdemelte ós folytonosan  bírta. Pár év 
óta betegeskedni kezdett, a mult évben nyug-
díj aztati'wát kérte, mert egészségi állapota miatt 
kötelességét nem tudta ugy végezni, mint a 
hogy szerette és akarta volna. Egészségi álla-
potán azonban már a nyugalom sem segitett, 
a kór mindinkább elhatalmasodott rajta, míg 
végre f.  hó 4-én szenvedéseitől megváltotta a 
halál. Temetése f.  hó 5-én délután 4 órakor 
történt igen nagy részvét mellett. Nyugodjék 
békében. 

— Apu gyilkos fiu.  Mult hó 23-án 
csikszenigyörgyi Gál Alajos 17 éves fiu  éd«s 
Npjál zsebkésével leszarta, a ki azonnal meg is 
lislt. A ré.neu tettet a durva lelkületre való fiu 
a feletti  MlievflWében  követte el, hogy apja 
nejével lieves szóváltásba bocsátkozván, ennek 
bálára oknélkul rá ül ólt, miért azián a fiu  az 
ínyja pán jára állván, apját az fllétíérl  Meietre 
viftita.  Az apa erre egy vaslopoczkát raga<lott 
meg a az/al fia  fejére  Ütött, mely ütéssel egy-
idejűleg H fiu  az asztalon lirverö bicskot villám 
gyorsan felkapva,  apj'tnak bal mellébe szúrta 
oly végzetesen, bogy a kés begye a szív ül«-
rébe luiódotl és löglöoi halált okozott. A gyil-
kos fiul  a csendőrség csakhamar letartoztatta 
s a bönjelvényekkel egyölt a bünl-tő igazság-
szolgáltatásnak átadta. 

— Páros viaskodás hegedűvel. A 
tánczkedveió fiatalság  és mulatni szerető urak 
közül ki ne ismerné .\iiczi .Miskát a csíkszeredai 
egyik elsó zenekar (mert itt kérem két első 
zenekar vau) volt vezetőjét, a ki a talp alá 
valót és a hallgató magyart egyforma  virto-
uzitással tudja húzni s a mellett nótáit olyan 
eredeti cziganyos nrczjalékkal kiséri, hogy 
csupa gyönyörűség nézni. Kg}' cseppet sem 
kisebb legény Duduj Tona sein, a ki ,azért 
hogy egy kicsit ragyás* szintén jól kezeli a 
vouót s miután Gyergyó-ttzcntiniklóson ele-
geudó hírt és nevet szerzett magának, áttette 
lakását Csik-Kzeredába s Miczivel és Palival 
osztozkodik a dicsóségbeu. Kz a két hama ur 
már t. i. Miczi és Duduj valami felett  Össze 
különböztek s amúgy egyptoniiason jól lerak 
ták egymást. Óriási gorombaságokat vagdaltuk 
egymás fejéhez  s mindketten elégtételért or-
dítottak. Midőn a szemtanuk u kardot emle-
gették mindketten elcsendesedtek, n pisztoly 
említésére még végkép elhulguttuk. Küvid szü-
net után a Miczi Miska mozgékony arczán sa-
játságos mosoly jelent meg. gondolt merészet 
és nagyot és felmutatott  egy hegedűt. Duduj 
megértelte Miczi gondolatát és helyeslőleg bó-
lintó tt a fejével  s nyomban megállapodtak, 
hogy legyen párbaj, de ne karddal ne is 
pisztolylyal, hanem hegedűvel. A párbaj szín-
helyéül a Fridmann kávéházat tűzték ki. hirá-
lókul választuttuk: Pali és társai, meg az es-
hetőleg jelenlévő vendégek. A párbajt még az 
nap este meg tartották. Miczi és Duduj egy-
másután húzták a szebbnél szebb nótákat, sirt 
a hegedű, szakadt a hur, fogyott  a gyanta, de 
vér egyátulában nem folyt  A harczból Duduj 
került ki győztesen, a felek  kibékültek s ál-
domásképpen a Bergerben megittak két-két 
kupicza szilvóriumot. Kgyéb baj nem történt. 

— Közönség köréből. T. Veress Jó-
zsef  kbíró urnák Csik-Szentsíinonon. F. évi 
április 4-én kelt becses soraira megnyugtatá-
sul értesítem, hogy a Veress Ignácz féle  ügy-
ben 1899. évi deczember 14-én 585 szám ulatt 
a csík-szentkirályi elöljáróságnak kézbesítés 
végett megküldött záloglási jegyzőkönyvet mai 
napon Csóka Józaefné  esik-szentkirályi kül-
dönce kezéből köszönettel vettem. Csík-Szent-
királyon 1900. évi május hó 3. d. u. ö óra. 

Vitos Mózes ny. lelkész. 
— A kik szeretik a szép fényké-

peket ebbeli szükségleteiket S i s k a Ká-
roly helybeli fényképész  által minden tekin-
tetben a legjobban s legelőnyösebben elégít-
hetik ki. Siska fényképész  özv. Lux Sándomé 
urnő hazán függó  kirakatában a helybeli kö-
zönség színe-javát látjuk s ezeknek felvétele, 
kidolgozása s általában egész kiállítása elárulja 
készítőjének a saját mesterségében való jár-
tasságát. A szorgalmas fényképészt  ajánljuk 
a közönség figyelmébe. 

— Nyári vasúti menetrend. A m. kir. 
államvasatak és az általak kezelt magán va-
sutakon májas hó 1-ével a nyári menetrend lé-
pett éleibe. Az erről kiadott értesilésböl látha-
tólag Csik megye területén az eddigi menetrend 
ben változtatás csak annyiban történt, hogy a 
év nyárán vasár- és ünnepnapokon TVoádtól 
Brassóig forgalomban  volt fürdővonatok  az idén 
ia ugyanazon napokon jalía* 1-től szeptember 
16-ig fognak  közlek edui. 

HIVATALOS RESZ. 
Szára 2 fi—900 

k p v. 
Hirdetmény. 

As országgyűlési képviselő válaastók 1900. 
évi ideiglenes uévj«gyaéke öaaseállUtalván as őai-
sses választó kerületek vólaastóinak uévjagyséke 
a központi választmány asek helyén a megyei ki-
adó hivatalban ; esen kívül miodeo vároa és bös-
*ég saját névjegyzéke egy kösnégi városi tanácsom 
ellenőrzése mellett, vámban a város, oagykösség-
beo a községháznál, kisközségben pedig a kör-
jegyző székhelyén f.  évi május bó 6»tól meg-
kezdóddleg '20 egymásután következő napon reg-
geli 8 órától déli 12 óráig közszemlére kifognak 
tétetui, bárki által betekinihetők lesxnek a azokból 
a dél n tán i órákban ugyanazon helyen éa oapokoo 
lemásolások eszközölhetők. 

A névjegyzék elleni fel>zólamlások  es Óvl 
május 5— 16-ig s a felsaólaláaokra  teendő éas-
revételek májua 16—25 ig terjedő Idököabea 
történhetnek. 

A felszólalások  és azokra tett éaarávételek 
okiratokkal felszerelten  városben a tanácshoz, 
uegyközségben as elöljáróságból, kisközségben 
illető körjegyzőhöz adandók be, esek által pedig 
u beadványok sorrendben e ozólra különleges ik-
tató köiíjvbe verotendók s azzal együttesen jelen 
évi máj UH hó 25 én azonnal a központi válásit-
mányhoz betrrjeastendók azon megjegyzéssel, 
bogy a hol felszólamláa  nem történt is, esen 
eset szintén bejeleutendő. 

Azok, kiknek felssólamláauk  vagy észrevé-
telük felett  a központi választmány már határozott, 
a kihirdetéstől számítandó 10 nap alatt, azok 
pedig kik elutasiitattak vagy nevük a lajstromból 
kitöröltetett, a határosat kézbesítésétől számítandó 
10 nap alalt a in. kir. Kúriához t köapontí vá-
lasztmány utján felfolyamodhatoak. 

Kzea hirdetmény a szokásos módon éa 
több ízben közhírré teoodó a ott a bol a lakoaság 
kívánja, román nyelven is szövegezendő az illető 
jegyző által. A hirdetménynek közhírré tétele fránl 
a városi tanács marad felelős. 

A központi választmánynak 1900 évi április 
30 íkán tartott üléséből. 

Mihály  Ferencz,  képv. elnök. 
Sx. 4083,»00. 

Íí.-ai7 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegyv torvéuyhatóságánál rendate-
rcsitett évi 2200 korona fizetés  600 korona lak-
bér és 286 korona vármegyei Javadalmasáaaal 
egybekötött árvaszéki ülnöki állás megüresedvén, 
ezen állásra pályázatot hirdetek, a felhívom  pá-
lyázni kívánókat, hogy szabályszerűen kiállított 
s az 1863. évi 1. t.-cz. 6. § ának megfelelő  mi-
nősítési igazoló kérvényeiket Mikó Báliut főispán 
ur ö méltóságához czimezve nálam a folyó  évi 
május lió tO-ig nyújtsák be. 

Csik-Szereda, 1900. évi ápr. hó 10-án. 
Beoze Antal, alispán. 

LapluiajdoDos: 
QTÖRQYJAXAB ÖRÚKÖSB. 

VERESS SÁNDOR dr, 
i e p tiszti fioms 

orvosi rendelője és fogorvosi  mUterme 
i!ri| 3-iu Csik-Szeredában 

Nagy Ferenoz dr. házában. 
71. szám. v. 1100. 110»] l - l 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottságnak 1900. 

óvi február  hó 12-én kelt 18 szániu ha-
tározatával Szered»»—tölgyesi törvényliat^ 
sósági köztit 43—54 szakaszán lévő B4-
keny patak liid és a kapcsolatos utsza-
bályozás helyreállítását 11462 korona 
66 fillér  összeg erejéig engedélyezte. 

A lentemlitett munkálat foganatosí-
tásának biztosítása czéljából as 1 0 0 0 . 
évi májua hó 31-ik napjának d. e. 
10 Órájára tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó, az engedélyezett 
költség után számítandó, a részletes fel-
tételekben előirt 5°<Vnyi bánatpénzzel el-
látott zárt ajánlataikat kitűzött nap d e. 
9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a ké-
sőbben érkezettek figyelembe  nem fognak 
vétetni. A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki mOvelet és részletes felté-
telek a nevezett magy. kir. államépitészeti 
hivatalnál, a rendes hivatalos órákban, 
naponkint megtekinthetők. 

Csik Szereda, 1900. évi április M én. 
Megyei m. kir. épitéoett Hivatal. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A e»ik-«zeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi batáaágkOzbirréttrai, hoay Zihaiirts 
K. Lakáea éa Aotal végrebajtniAnak LA«zlA 
L>éo*SBé DtOI. Kovács Borbára végri-liajtáai hxhi 
tedŐ elleni 720 korona tökekOveHl* és járn 
lékai iráatl végrehajtási flgyében  a csik sztráda i 
kir. törvényszék területén l«-v6 csikvaoárcsi 
kOzség hatiráa fekvő  a esikvacsárcsi 290 azámo 
tjkfhea  A. f.  3. rndszám 958. hraz. kertre 
4 kor., 3. rsz. 560. farú.  bHaA^gre 390 kor., 
4. ras. 743/2. bisz. szántéra 40 kor.. 6. rdsz. 
878., 879. hrsz. szántéra 90 kor.. 7. rend**. 
881. hrsz. szántéra 36 kor., 11. rrnd«a 17d 1.. 
1799/1. hrsz. szántéra 92 kor.. 12. id^z. 2123 
hrsz. szántéra 16 kor., 13. rda*. 2948. Iim, 
azántéra 79 kor., 14. rdsz. 2763. lusz. szántéra 
7 kor., 15. rdaz. 9764/2. braz. szántéra 7 k»r.. 
16. rdsz. 8964. brsz. szántéra 56 kor., 17. rdsz. 
3989. brsz. kassáiéra 18 kor.. 18. rd»y. »31 
brsz. kanáléra 14 kor., 19. rd»z. 3843., 3844. 
hrsz. szántéra 116. k»r(J 20. rdsr. 3995. IIIHZ 
ssáatéra 20 kor-, 91 rdsz. 3976. brsz. s/rtntóru 
14 kor., 92. rdsz. 4004. brsz szántóra 26 kor.. 
93. rdsz. 4082. braz száotAra 34 kor.. 24. id«7 
4397. brsz. szántóra 24 kor., 25. rdus. ,477 
hrsz. szántéra 9 kor., 27. rdsz. 4588., 458'J 
brsr. kasráló 96 kor. 28. rdsz. 4896., 48H0/I.. 
6196., 5197. braz. kaszáló 6 kor., 99. r̂ n.Nz. 
1077. braz. szánté 56 kor., 30. ifodsz.  1H6Ü. 
1861. brsz. szántó 18 kor., 31. reodcz 9092. 
brsz. szánté 46 koronában ezennel megállapitott 
kikiáltási árban LászlA Dlne* társtulajdonos 
jotalékára is elrendelte én hogy a l̂ nneM» Dî g-
jelOlt ingatlanok ss 1900. évi Junlus hó 6-lk 
npjáaafc  ééleMtt 9 érakor Csik-Vacsárcsi község 
házánál megtartandó nyilvános árvrnWn a m ĝ-
állapitott kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok hfcaárának  10°/a-át, kfez|iénzbtn,  vagy 
as 1881. LX. t,-cz. 49. g-áhan jelzrtUrfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
ss. a. kelt m. kir. igazságügy miniszteri rtndeM 
8. §-ában kijelölt óvadékképp* érlékpapiihan a 
kikflldOtt  kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek n bi-
róságoál etőleges elhelyezéséről kiállítóit szabály-
szerfl  elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint lelekkOuyvi balóság. 

Kelt Üsik-Szereda, 1900. évi márcz. 1-én. 

ít,»711 — 1 
Gecző Béla, 
kir. tvsy.úki liiro. 
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Árverési hirdetmény. 
Alolirt kiküldött bírósági vérrebajtó ezen-

nel kOzbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbír ÓD ágnak 1900 évi V. 100. »?.. végzésé 
folytán  dr. bocskor Béla m. tiszti ügyész által 
képviselt Farkas András gynlsfalvi  lakún részére 
Uarlos Péter gyimeafelsöloki  lakos ellen i 32 kor. 
10 flll.  követelés s jár. « éjéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  slpereslűl Mnglalt 
és 2030 koronára bec«fill  ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1900 évi V. 100/3. sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap és felűlfoglaltatók  követelése erejéig is, 
amennyiben szok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán Csik GyimeuMsö-
lokon leendő megtartása batáridőfll  1900. évi má-
jus M23-lt napján délsMttlB órájakittlzeiik, a mi-
kor a bíróilag letoglalt tehenek és juhok a legiőbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron aloi M el fognak  adatni. 

Felhivatnak miada7ok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a vég ehajtaló kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a aenoyiben részükre a foglalás  korábban esz-
ktabltetetl volna és ex a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tftnik,  hogy elsöbhaégi bejelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mnlaszszák, mert különben csak avételár 
(OlOslegére fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1900. ápr. hó 15. napján. 
11081 l—1 Kerosstes Gyula, 

kir. Iiir. végrehujtó 

±±±±±±±±k±±±±±k*± 
Sziini. J7SJ—»00. 

Ikv. 

Hirdetmény. 
Csik Karra falva  kfiz«ég  arAnyr.síloU köz* 

helyeit az általános lielysxinelési Allahot s/.erint 
lOhüntető Csik-Kmczlalva község 340. száuia 
és frik-Madara*  köznég II. rész 233. szánni 
Ijkve biitnksxabályozás VGvetkfZiében  átalakít-
tatott s «7zel egyidejűleg azokra ax ingatla-
nokra néxve. a melyekre az 1H86 : XXIX. ax 
188'.«: XXXVIII, és ax 1891: XVI t. c/.ikkek 
a tényleges birtokos lulxjdoniogAnak hejxgyzé' 
»ét rendelik, ax 1892. évi XXIX t.-r/.ikkben 
ozabál.vozulL eljárás a tjkvi lieî gyzpsek hely 
l>itéoével kapcsolatosan toganntosiitatoit. 

Ez azzal a fölhívással  tétetik közzé; 
I. hoey mindazok, kik az 1886: XXIX. 

t.-cz. 15. és 17. # HÍ H lapján — jd^éitve a 
g—knak az 1869: XXXVIII, t.-cz. 5. és (i §hihan 
es ax 1891 ! XVI. t. cz. 15. § a) poitljában 
foglalt  'hiegészit^seit is — valamint H I8Q9 
XXXVIII, t.-c/.. 7. § a és ax lb9l XVI. t. cz 
1.V § I.) |iüiil|« alai'ián eszközölt bejegyzésnk 
vagy ax 1886: XXIX. t.-cz. 22. §.a alakján 
történi tftt  lének érvén}ttMisrgéi kimuiat hatják 
* e VÉGBŐL tövUni kftestükft  |J*T 1IÓIIH\> aUtt. 
vagyis hz 1900. évi november hó l'i. napjáie 
bezátóUg a tekkköoyvi haiösAglioz i>\ ujlsAk be, 
Hifit  ax ezin meg nem hossza liln toll törlési ke-
eset, amink a harmadik személynek, a ki jö-

hiszeniikbg időközben uyilvánköuyvi jogot szer-
zett. hátrányára neui szolgálhat. 

2 hogy mindazok,» kik az 1886: XXIX. 
t.-cz. 16. és IS. §-ain*k esetejlen idréiiv 
az utóbbi Ş-nxk az IH89: XXXVIII, t.-cz. f>. 
és 6. § aibun fogialt  kiegHsz.ilésfit  is H tényli-g^s 
birtoklás lulHjdonjogAuHk beje^) zése ellenélinD 
elleutnxindátfsal  élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hal hónap alaU, vagyis I1J00. évi 
november hó 13 ig be/áróUtf  n telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák be. mert ez<n meg nem 
ho^/abhilliató záros batáridú letelte után ^Peni* 
mondásuk többé figyelembe  vétetni n>-m l'og. 

L hogy mitida/ok, a kik a t'enlebb meg 
nevexelt tjkvek átalakítása tárgyában tett intéz 
kedések által, tiemkülöiib. n axok, a kik az I. 
és 2. pontban körülírt eseteken kívül a/. I t í ^ : 
XXIX. t. cx. B/erinti eljáiá.» és az eniirk Inly»-
mán történi bejegyzések áilal elöldi uyeii nyil-
ván könyvi jogaikat bármely irányban sérlv> 
vélik — ide értve azokat is. a k'k a IUIMjiloii-
jogarányának az 1889 : XXXVIII. cz. 1K. § a 
alapján történt bejegyzését hérelmesnek talál-
ják-e tekinteiben fölszólalá-ukat  tarulmazo kér-
vényüket tkvi hatósághoz bat 1H'UIH|> alatt, 
vagyis liliO. évi november hó l»-ig be-
záróiig nyújtják be, meri ezen meg nem 
bnssxahillialó záros határidő elmulta után HZ 
átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár-
mazó bármi nemíl igényeket jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az emliteit bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és c>ak az időközben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatják ncg. 

Kgynttal ligy el mez telnek azok a lelek, a 
kik s hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adták ál. hogy a inennyibeu azokhoz egyszer* 
miud egyterű Uiásolaiokal is oalohak, VA^ 
ilyeneket jiötlólag b- liyiMaiink az ernii liekd a 
tkvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mini tkvi hatóság. 
Csik-S/.ereda, I90U. m.iic/.'U.̂  hó 23-án. 

[mi] -> :í  Geczö Béla. 

W W W W J R P W W 

Most jelent meg: 
A németországi i 

! mezőgazdasági szövetkezetek | 
1 É 
^ irta 1'tirin  Frif/tfes,  esik-.szeredni kir. ^ 
" ügyész és kapható Györgyjakab Már* P 
^ ton utóda könyvkereskedésében Csik* P 
J Saeredában. Ára 1 kormitt  >0 fillér.  J 
" postán kllldve 10 fillérei  több. P 
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l l i r d c l m ó n v . 
Alólirntt kir. lörvénypzék, mint telekkönyvi 

hntiisáu ezennel közhírré teazi. hogy a Kozma 
JózHcr. KoziiiA (iorucly. K.tzma Borbála ó* Kozma 
Juli A min ln>ly.-zinelósi tiirtokosnk iifveii  átló esik 
jcnóralvi H. sa. tjkvból, a 279(t/lW»7. tlkvi azámu 
végés folytán  Fcrcnc* Ji-zeof  éa neje ezíil. Tro-
lián Jolán nevére iijonnii nyitott, dc elveszett 
osikjonófiilvi  I H 2 3 . .HZ. tjkv helyett az ezen jocy-
zókönvvpt pótló csikjcnófalvi  1823. sz. toU-k-
jeeyzóköiivvi tervezetet a telekkönyvi iroda az 
18HO. XLVI. 1. cüik 1. § Aiink a) pontja, illelüloe 
az 1880. óvi .1. M. Hzáimi rend-loi III § 
ának 3 pontja értelmében az *>I0ö/1m'J9. tlkvi 
azáinu Dii'glineyúa folytán  elkészítette. 

Kzen tervezetet a telekkönyvi halósár az 
idézett rendelet XIV. § a értelmében ezennel köz-
li rró teszi. 

Kayszersniind fölhÍvja  mindazokat, 1 ik ezeu 
tervezetben foirlalt  A. +. I rsz. (7(>tt.. Ttitl) 1irs7ám 
ahitti fnbázns  holtolokre n: t897. évi juliiifi  lió 
17-iko <̂ t:i Rzerz-.'tt tulnjdon-, zálntr. BVHÜ.V LM 
Kzouhéri jognál fonva  n telekjeeyzőkiiny vben vrtIn-
ni el y liulyrebiléüt. igazitánt. kieuészitésl, bejegy-
zi'Ht, Uozzájegyz-̂ etl, vacy ét)eKV7.ést iaéuyelUemi 
vélnr-k és illetóloi; a kik ezen íekvósécre t'lsölib-
séifi  rs ziiluujotfnkal  már nyertek, véuiil nzoti 
joüOMillnkiit, II kik ê en tervezet összciillitásárii 
nézve biirmely ir:inybnii kifogúst  emelni kíván 
mik: miszerint ebbeli igényeikel illető les kifo á̂-
Roliisnikal l'.UKI. évi május hó I - tői l'.ino. évi 
jimina b<S 30-tiig terjedó <>0 mi|>i lintiiriHö nlatt 
unnál bizonyosfibban  jeb'n'sék he, minthogy az 
ezen liiils'iridó elteliéig he nem jelentett itrónyuik 
tisyelembe véictni nem fogmik. 

C'sik-Szereda, l'.Mnt, április lió 14-én. 
Gecző Béla. 

kir. trvszéki birö. 

Sz. 210/1(100. ||ftf|  2 - 3 
I. 

Hirdetmény. 
Csikvárm'^ye ttirvényhat^Hági hizott-

s'i^áunk I89D. dccxemlier 2léu kelt 142ti:< 
s/úiiiti liMti'iroxalával a Csik Szentniáiinn 
f's  Osekefnlva  kü/^égek r/»u kntli. lem-
Innia (edéNzékének (fa  éa vassal kombi-
nált I'oloncean ledélszék) hely reál litáaát 
X400 korona összeg erejéig engedélyezte. 

A Fenteinlitett munkálat foganatoai* 
Istaónnk l)izio*itít*R C7,éljáb6!, az 1 9 0 0 . 
évi junius hó 15*ik napjának d. e. 
9 órájára a Caik-Szcntmárton köSKég 
inliijdonút k«'|iexő „olvasókor" lielyiaégé-
ben tartnnJiS zárt ajánlati veraenytárgya-
lás hirdettetik 

Versenyezni óhajtók fel  hivatnak, liopy 
fmfcblii  inunkálat végrehajtásának el-

vállalására vonatkozó, HZ engedélyezett 
költség titán oxámitandő 5*/«-nyi bánat-
|>''nz>.i'l ellátott 7.árt ajáiilatnikar, kitűzött 
IIÍI |I (I. E ti  érájáig a nevezett hivatalhoz 
amiálinkábh igyekex%etivk Ueatlni, tivivel a 
kosőiiben érkezeitek íigyelemlra nem fog-
nak vétetni. 

A HxiSbnn forgó,  niniikálatra vonat-
kozó műszaki művelet a Gók-Csekelalvn 
kiizsiVIlázánál, a renden hivatalos órák-
ban naponkint megtekinthetők. 

C-i !<-Szent márt<>n, Caekelulva, 1900. 
április lió 23 áll 
Boga Bálint, Gabosi Mihály, 

községi birok. 
Csiszér Károly, 

X d e g - s z e r e s a . c s é s e ' b ' b 
I-s K-tíic.1,1, I K - S / C T / I - S Í r<»rr.*'is* 

IJ W* 
ltogy (lgyírlriiiH-i min.I.-a ir/.iivl.ni kicl.̂ illiesscm. 

csak oly eredeti sorsjegyeket 
uil.ik ••! hivatalos áron, mclv<-k r̂ vntiiil ^ 

PESTI MAGYAR K E R E S K E D E L M I BANK 
Völfóiixh-tt'tH'k 

4 líi-s/vi'-nvtóki-; :to millió korona). (Turtiilókulup: -J.'i niilüú koronu). 
nyugtâ vényoaáBBvat i'-̂  <v.inn»y.imiis«v;.l is cl lAu-u. Knucltopva u r-ml.'s 
i's i |ü/.<'k<-iiv h'l.i.nvoliii'î ni uc/.vr a legmeâ eebbmeDÖ bistonaágot nyújtom. 

- A . l e g t ö " b " b 3 a . 3 ? - e 3 : e r 3 Q . é 3 a . 3 ? -
mindig (•/••ii ini»•/••« ..szii'ilvsi.isjivv. irr oscii. Nví'rö-sorsjcpvi'k kili/.ei.'-s vép.tl 
a n.-v./.tl iiiti/' iiirk k<>/v.<ili>niil 'is Ix'kiiMlictiik ús azok folyósítás*  bármely 

<j>s/' <:l«'h azonnal Imxás Után m«-plürlénik. 
.1 in(ii/!f<tr  fcirt'ilifi  s'w<iba<lahnn~ott  fm-túhfxorxj'tték 

a . l e g j o l s l s a , T r l l S L g o a a . , 
III.'K- lurg a |>!>i'<isz si.rsjHifkiit  is li'líilihiilja. tllMHMI sorsjegy köziil ."Ml,INII >1 rl>. 

vagyis A fele  kiaoraoltatik. Ilai • gvinás HIHII küvetk<-/.ö osztályluui 

13 millió és 160.000 kor. 
hószpeasben k. rül s..rs..lás alá. A fi'my••remény  s/.T.-n. sés es.-tl.rn egy millió korona. Mimlioiív első us'/tiilv hutásai 

már folyó  év május 17. és 18-án 
nav-y k. r.sl. l íolvlái) •sukUumar kinu-ritl. kér<-h 
•>̂ ivn<l<'lé«-ki't rriielöbb. 

Az I. osztályú eredeti sorsjegyek árai: 
I i'íiész sorsjejiy kor. 12. I i negyed s<irsjcgy kor. .1.̂  
1 M sorsjegy . kor. t i . - \ 1 nyolezad sorsjegy kor. l.*>0 

Játékterveket és hutás! lajstromokat posteoan kűWOk. 

Feleki József  magyar osztálysorsjegy-elárusitó 
Budapesten, IX., Űllői-ut 2L szám. |HW|Í--_> 

- E M B E M E L T O ! 
Mivel iniís vállalat folytán  iizlcli'iiinu'l felhányni  számlrknzmn. u»v inálól fufţva  iiiifí.v  raktároiniin lévő 

egészen uj a tavaszi és nyáii idényre személyesen 'választolt áru ezikkeimel tetemesen leszálitottam 
és ezlel julius haváig kiárulni szándékozóm, IVlhivoin tehát a nagyérdemű városi és vidéki közönség 
figyelmét,  hogy sziikségleleil jutányosán ez alkalommal beszerezheti. 

• V A bútor üzlethez tartozó czikkeket vételáron alul is kiárusitom. "KB 
Mélv tisztelettel 

BARGSAY K, női és férfi  divat-üzlete, Csik-Szeredán. 




