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Iígy pár g.vakorlali tanács a 
közigazgatási rldhől annak ja-

vilása iTtlekóbon. 
A közigazgatási teendők már annyira 

felszn  párod mk a közigazgatás egész me-
zején, hogy caak az erőknek legnagyobb 
megfeszítésével  óh a megengedhető köny-
nyítések igénybevételével lehet a hivata-
lokra nehezedő terhekkel ugy a hogy 
megküzdeni. 

Ennek peüig* nem a személyzet elég-
telensége az oka, hanem 

a munka szükségtelen szaporítása éti 
a fizetések  el értelei .sége. 
Kivéve a községeket (beleértve a vá-

rosokat is) — nem a személyzetet kell 
n köziaga2galási hivatalokban szaporítani, 
hanem 

a) azokat minden szükségtelen — te-
hát leleslcges — dolog alul felmenteni  én 

b) a meglévő ál láttok ja vadult na zásál 
» megélhetés színvonalára emelni. 

így aránylag kevés költséggel lehetne 
megoldani a — további késedelmet már 
nem t(irŐ — közigazgatás javításának ré-
gen húzódó kérdését. 

Hogy a dolgokat hol- miben lehetne 
apasztani a közigazgatás egész vonalán, 
annak a részletes-, összefüggő-,  terv sze-
rinti megállapitása a közigazgatási törvény-
javaslat előkészítő munkálatának leiadatát 
lógja képezni, én csak általánosan eme-
lem ki azon dolgokat, melyeknek egysze-
rűsítésével sok fölösleges  tehertől lehelne 
a közigazgatási középfokú  hatóságokat föl-
menleni, a közigazgatást egyszerűsíteni és 
gyorsabbá tenni. 

A közigazgatási középfokú  hatóságok 
(törvényhatóságok és járási hatóságok) 
ügyszámainak igen tetemes részét (becs-
lésein szerint 40 — 80 százalékát azon 
Ügyeknek közvetítése képezi, melyekben 
érdemleges intézkedést vagy az alsóbb 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Két ünnepély. 

Az ifjúságot,  a liaza reménységét, miudig 
jól esd ürömmel szemléli az ember. «zen üröm 
azonban igazi gyönyörűséggé fokozodik,  midőn 
az ifjúságot  az előre törekvés ós komoly haladás 
terén látjuk, midöu nyilvános fellépéseinél  arról 
szerezhetünk meggyőződést, liogy sziveiket éK 
telkeiket. szóval egész lényükéi a vallásos és 
nemzeti iselletn liaija át. 

Ilyen meggyőződést szerezhetett magának 
az, aki folyó  hó 2 áo én 4-én résa Ivett a csik-
xomlyói főgimnázium,  illetőleg aa otlaoi tanító-
képző intézet ifjúságának  ünuepél>ein, melyeket 
tanáraiknak közreműködésével a kereszténység 
lif  és a magyar knth.  egyház 9 százados 
jubileuma alkalmából rendeztek. Mimikéi ünne-
pély teljescu méltó volt a nagyszerű alku lomhoz, 
mindkettő egyaránt dicséri a kiliiuó vezetést, a 
tanárok oda adó gondoskodását és a tanulók ki-
tartó szorgalmit. 

A> ünnepélyek lefolyását  a kővetkezőkben 
közöljük: 

A főgimnázium  ünnepélye folyó  hó 2-án a 
lluöveldo épületének nagy termében folyt  le nagy-
Hzámu, ugy a nagy termet, mint a mellék ter-
meket éa a folyósét  zsúfolásig  megtöltő közönség 
előtt. 

Pontban 10 ónkor megjelent ai ünnepély 
Mlnbelyén gróf  Majláth Gusztáv erdélyi püspök 
A méltóság», mire az ifjnaág  énekkara az üuoe-
P^'H a .Pipai himDuaz'-sial megnyitotta. 

Bfcndi  Vásni főgimnáziumi  igazgató nagy-
szabású, lendületes éa aaép fordulatokban  gazdag 

fokú  hatóságoknak, vagy más társható-
ságoknak, vagy halósági közegeknek kell 
tenni, mert két külön járás községei rend-
szerint felettes  főszolgabiráik,  — két 
megye községei és 1-ső fokú  közigazga-
tási hatóságai pedig sok esetben felettes 
alispánjaik utján éri ni keznek egymással 
oly ügyekben is, melyekben a közbeeső 
felsőbb  hatóságoknak semmi más leendő-
jük nincs, mint a hozzájuk lel- és illetve 
vissza!erjesztett iratokat illetékes helyre 
továbbítani im-gfelclő  jelentés-, átirat-, 
illetve végzés kíséretében. 

A kórházak pétiig az alispánokat ke-
resik meg az ápolási ügyekben, ahelyett, 
hogy közvellenUl keresnék meg az illető' 
községeket 

A törvények és kormányrendeletek 
nagy tömege és az eddigi lörvény és ren-
delet alkotási rendszer igen megnehezíti 
azoknak gyakorlati alkalmazását, mert 
alig vau törvény és rendelet, a mit egy 
későbbi törvény-, illetve rendelet ne mó-
dosítana a nélktll, hogy a módosított tör-
vény és rendelet fenntartott  rendelkezé-
seinek átvételével A régit egész terjedel-
mében hatályon kivtll helyezné. 

A (örvények és kormányrendeletek 
végrehajtásához szükséges nyomtatványo-
kat (u. m. kimutatásokat, nyilvántartáso-
kat. végzéseket, jelentéseket, átiratokat és 
lelhivásokat stb.) a legtöbb esel ben a vég-
rehajtó hatóságoknak kell — nemcsak 
sokszor nagy utánjárással — beszerezni, 
hanem nem egyszer a mintát kieszelni, 
azt elkészíteni és ezeket, valamint az elég 
telen példányban kiadott rendeleteket 
szükséges számban sokszorosít ani is. 

A főszolgabírók  hivatalai többnyire 
igen hiányosan vannak felszerelve. 

Sok helyen hiányozik a törvények 
teljes gyűjteménye; még több helyen a 
miniszteri rendi-letek gyűjteménye; csak 
elvétve vannak meg u közigazgatási szak-
inüvek és folyóiratok,  — melyek a híva-

alkuim beszédet mondott, melyben vázolta amn 
nagy szolgálatokat, melyeket a keresztény «ég az 
emberiségnek ós a r<im. kiuh. eicyliáz » száz év aluli 
a mi éden liazánknuk tett. beszéde végén intette 
és buzdította az ifjwiigot.  hogy a Iliiben éa haza 
szeretetben legyonek kitartók mindenha. 

A programm harmadik szamaalalt Kassai 
bajos .Saeiu Péter" czimii szép melód rá tnájábttn 
gyönyörködtünk Kiszner Ödön tanár kitűnő 
előadásában. A zenei részt, melyet Itinzuer Ödön 
szerzett. Italányi János zenctnniló, Kerekes Ká-
roly Vllt-ik, Uoga l.'báld VI ik oszt. tanulók szol-
gáltatták. 

Az ifjúsági  zenekar állal az Erkel „liáuk-bánh 

czimii dalművéből preczizeu olőudotl imára id. 
Kovács József  szavalta e< balló István ta-
nárnak „1100 év- czimü szép költeinénjét, mely-
nek hálását nagyban emelték az ifjúsági  ének 
és zenekar által előadott belélek. nevezetesen 
a .Szent Imre" himnusz, a .Keresztes lovagok", 
egy részlet Liszt. Erzsébet óriloriumából" egy 
részlet Erkel Ferencz .Hunyadi László" czimii 
dalművéből, „Ah. hol vagy magyarok, szép régi 
ének a végül a Mihalovieh «Király himnusz*-a. 

Ezután Kopatz J. I'átrik hármonium kí-
sérete mellett az ifjúsági  énekkar énekelte el 
ssabatoaan .Boldogasszony anyánk" czimü régi 
egyházi éneket. 

Ekkor Püspök ur, ő méltósága lépett az 
emelvéoyre s gyönyörű beszédbeu iutette aa ifjú-
ságot, hogy legyenek kitartók a hitben éa haza-
szeretetben, hogy egész életük folytáu  lakoazék 
szivükben a kriestusi szeretet, mely csak egyedül 
képes as embert minden körülmények közölt a 
helyes utón megtartani. 

A püspök ur hatiaoa beaséde utin még Gil 
Andris Vlfl-ik  osztályos tanulö szavalta el Rud-
nányszky .Az örökhé viló Szűz Mária* ozimii 

tatoknak oly nélkülözhetetlen (elszerelését 
képezik, mint például a gazdaságnak a 
közlekedési eszközök és gépek. 

Nincsenek megfelelő  nyomtatványok, 
bélyegző nyomók, sokszornsitók és egyéb 
szükséges eszközök, melyekkel a munkát 
gyorsabbá-, egyöntetűbbé- és igy tökéle-
tesebbé lehetne tenni. 

Nincs minden vármegyében részletes 
jó kezelési szabályzat, minek következté-
ben a főnököknek  kell alatlasaikat a leg-
elemibb kezelési dolgokra is tanítani. 

A fizetések  elégtelensége következté-
ben azon tisztviselők, a kik nem vagyo-
nosak, (* vagyonosak ma már minél ke-
vesebben vannak) kénytelenek más jöve-
delmet hozó keresettel is foglalkozui,  hogy 
megélhetésöket biztosítsák, a segédszemély-
zet pedíg csak rövid ideig marad egy hely-
ben, (mert a csekély fizetésből  megélni 
nem lehet) és igy állandóan gyakorlatlan 
egyének tanítása meríti ki a hivatalfőnök 
erejét és idejének nagy részéi. 

Ezen bajokon gyorsan segíteni kell, 
mert nemcsak a közigazgatási tisztviselők 
már-már elviselhletlen helyzete kívánja 
a segélyt, de parancsolóan sürgeli azt az 
állami közérdek is, hogy a közigazgatás 
jó és gyors legyen. 

Be kell hozni a közigazgatásba a 
közvetlenséget. Vagyis minden ügyet azon 
hatósághoz kell — az elkerülhető közve-
títés mellőzésével — beadni, kiadni, át-
tenni, vagy felterjeszteni,  a mely hatóság-
nak azon Ügyben valamely érdemleges 
intézkedést kell tenni, mert miként már 
lentebb is említetten), a közvetítési rend-
szer mintegy 40—80% munka szaporu-
latot okoz u törvényhatóságoknál és já-
rási hatóságoknál, az iktatásban, mutató-
zásban, nyilvántartásban, továbbításban ; 
tetemesen szaporítja a nevezeit hivatalok 
dologi kiadásait és ezen kívül hetekkel-, 
sőt sokszor hónapokkal késlelteti a dol-
gok elintézését. (Folyt, kiiv.) 

költeményét, miro az i/juxiig énekkara a .Hu-
nyadi-iiiduló-('val a Hzép ós uagytiznbásu ünnepélyt 
bezárta. 

A közönség, mely a miisor minden pontját 
tetszés uyilváuilásokkal kisérto, megelégedve 
távozott. 

A csik-somlyói tanító képezde növendékei 
és a tmiári kar áltnl a főgimnáziumi  ifjúságához 
hasonlóan az olóbbi czlmen rendezett és piinköst 
másod uapján délután 4 órakor kezdődőleg meg-
tartott jubiláris üunepély méltán sorakozott a si-
kerben az előbbi mellé. Az ünnepély színhelye 
Gróf  Májlátli püspök ur kivánságáru a tauitó-
képezdéliez tartozó s annak hátterében lévő szép 
gyümölcsös kort, a természet nagy temploma volt 
melynek gyeppázsitját árnyas fák  lombkoronája 
fedte,  védelmet nyújtva a ragyogó nap heve ellen. 

Az ünnepélyre, inely a képozde gyönyörű 
uj zászlójának felszentelést  aktusával volt egybe 
kötve előkelő díszes közönség jeleni meg. Püs-
pök ur ó méltósága megérkezése alkalmával lel-
kes éljenzéssel fogadtatott,  a ki elfoglalván  a 
a részére előkészített díszhelyet, kívánatára jobb-
ján dr. Perjéssy Mihály törvényszéki elnök, a 
szeredai honvéd zászlóalj parancsnokló századosa, 
balról Uecze Antal alispán, Ualog Fereuez alez-
redes stb, foglallak  helyet. 

A 0 pontból állott változatos miisor beveze-
téséül Karácsony József  képeadi igazgató lépett 
az asztalhos s tartott essmékbeu gazdag szép 
megnyitó beszédet vázolva a katholikua egybáz-
létjogát a az emberiségre nézve áldásos műkö-
dését, a mi tajos tetszéat aratott. 

Est követte a .Leó-himnusz* az iQuaig 
által énekelve, majd P. Koródi Berird képeidei 
tanir foglalt  helyet a felolvasó  asztal mellett és 
tartott egy igaain remek felolvaaiat  a keresz-
ténység eaer éves és a magyar katkolíkusaág 

Gróf  Majláth Püspök Ur látoga-
tása Csíkban. 

A val Isis- erkölcsi életnek a hivek közötti 
fejlesztése  és Öregbítése körül folyton  buzgól-
kodó, fáradhatatlan  főpásztor  udvarhelymegyei 
bértna útját megszakítva május hó 30-án d. u. 
*UQ órakor érkezett Oláhfalu  felöl  Caik-Som-
lyóru. kísérve a felesik  kerületi papság s enoek 
élén Murányi Kálmán fóesperes  által, a ki a 
püspök mellett balról ennek négyes fogatáo 
foglalt  helyet. 

A fópááztorl  a somlyói és szomszéd köz-
ségekben hivek nagyszáma várta s üonepiesen 
öltözött iskolás leánykák, kik a kocsiba virág-
csokrokat dobáltak. Az elhaladó kocsi mellett 
letérdelt férfiúkat  és nőket szeretetre méltó 
nyájassággal üdvözölte, áldást osztogatott felé-
jük, s egyenesen a szerzet udvarára hajtatott, 
hol a zárda tagjai annak küszöbén a főgim-
uázium igazgatója és u tanártestülettel egyetem-
ben üdvözölték a fópásztort. 

Ki sem piheuve az ut fáradalmait  a klas-
tromba sietett, hol a tanuló ifjúság  egyik előre 
érkezett misszionárius lelki oktatásait hallgatva, 
szeot gyakorlatot tartott s fellépve  aszószékre 
gyönyörű beszédet tartott az ifjúságnak  a val-
lás-erkölcsi érzés ápolásárúi, majd nagyszámú 
papi segédiet mellett litániát tartván, vissza 
vonult a zárdába. 

Másnap, 81-én reggel 8 órakor szentmi-
sét mondott, minek befejeztével  a gyóntató 
székbe ült és segédkezett a tanuló ifjúság 
gyóntatásában, majd késóbb ezeknek folytató-
lagos szent gyakorlatán vett részt, estefelé 
pedig a szószékről beszédet tartott s litániát 
hallgatott. 

Junius 1-én délelőtt a mint a tanuló ifjú-
ság a szent áldozásban részesült, ezek között 
a bérmálás szentségét osztotta ki, látogatáso-
kat fogadott  és viszonzott. A következő nap 
mise után 10-től 12-ig a főgimnázium  ifjúsága 
által a kereszténység XIX. százados évfordu-
lója ulkulmából rendezett üonepélyeu vett részt, 
mit megelőzött a bukaresti magyar zarándokok 
diszes zászlójának ünnepélyes felszentelése. 
Délután Kassai Lajos helybeli plébánoshoz rán-
dult fel,  kinek a két Somlyó hegygyei szem-
ben lévó kertjéből gyönyörködött az ájtatos 
bucáus nép impozáns körmenetében. 

l'Unkösdt napján délelőtt 8 órakor szent 
misét mondva, a buesus nép ismételt körme-
nete után a szerzet nagytemplomában a szo-
rongó nagyszámú közönségnek a szószékről 
elragadó és mindenkit mélyen megbatp predi-

9 század alatti viszontagságos és egyúttal dicső-
séges múltjáról, mita közöuség lelkes éljenzéssel, 
püspök ur ő méltósága pedig kitüntető szavakkal 
és kegyes kézszoritáasal honorált. 

Lapuuk szüktere nem engedi meg, hogy a 
műsor további részleteinek aikereit kellőleg mél-
tassuk, csak ia röviden konstatáljuk, hogy as in-
tézet zenekara egy részletet a „Mária" operából 
szép sikerrel adott elő, Fülöp Árpidnak .Bit, 
remény, szeretet" czimü remek költeményét Varga 
Ferencz és a .Czelli bucau" melodrámát Zaögftn 
Zolláu a Motnár Andris és Kiasoni János har-
mónium kísérete mellett nagy hatással szaval lik 
el. Nem kiesebb tetszésben részesült Ambrus Kál-
mán gyöoyöru szóló éuekevel, Benedek Imre ia 
Qyőrbiró Istvin .Az iQu vágya" czimQ dal elő-
adásával s ugyancsak Győrbiró Istvin Szent Ist-
vánról tartott szavalatival éa a férfi  négyes a 
.Mária dal'-Ial. 

Ekkor a főpásztor  az emelvényre lépvén, 
kiemelve, hogy bár a több napi fáradalmak  iltal 
okozott kimerültség az ünnepélynek kellőleg való 
méltatását lehetetleníti, mindasonilltal a nila 
megszokott elokvenczüval tartott elismerő, buxditó 
és iutő beszédet a fiatalsághoz  a aautio kesébe 
vévén a fölszentelendő  zászlót, melynek közepét 
egy — Jézust a kisdedek között ábrázoló gyö-
nyörű kép díszítette, annak szertartásos megssen-
teléaét fejezte  be a verte be aa első saeget 
annak nyelébe szép jelmondat kíséretében. Kü-
lönböző jelmondatokkal szögeket vertek be még: 
Mikily Ferencz vármegyei főjegyaőné  mint 
sáslósoya, Becze Antal aliapin a vármegye, dr. 
Perjéssy Uihily törvényszéki elnök a törvény-
szék, Foglir József  aaásadoa • honvédség, Balog 
alezredes a jiris bíróság, Bándy igaagató a fő-
gimnázium, Demény aaásadoa a csendőrség, 
Mihály Ferenci főjegyző  a kir. Qgyéaiség, Papp 
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káoiót tartott Mise végeztével a Seent Ferenci 
rendi sárda által adott diazes ebéden vett részt, 
hol Jelen voltak Csikvármegye vezérlő egyé-
niségei, továbbá az feszes  oslkmegyei papság 
s a szomszéd vármegyék papjai. 

Ebéd kősben Lásaló Pollkárp kŐzbecsU-
lésben álló rendi tartomány főnök  szellemes és 
okos felkössön  tőjére a PUspÖk ékes szavakban 
hangsúlyozta az egyházi és világi elemek kö-
zötti szükségszerű ősszetartózandóság érzeté-
nek minél Bzorosabb őeszefUzését  és ápolását 
Ebéd végeztével először a Bzereda városi plé-
bániát látogatta meg s annak szorongásig meg-
telt templomában mondott litániát, majd ké-
sőbb a megyei kórházat s annak betegeit lá-
togatta meg s intézett utóbbiakhoz vigasztaló 
szavakat. A kórházban a pUspökŐt a korház 
felllgyelő  bizottságának elnöke dr. Bocskor Béla 
megyei ttgyéas fogadu  egy csinos szép beszéd 
kíséretében, melyre O Méltósága kegyesen és 
melegen válaszolt. 

A kórhái betegeinek szent-érmeket, egy-
nek pedig pénzbeli segélyt adott 

Esek ntán visszatért Somlyóra s egyene-
sen Kassai Lţjos plébánoshoz hajtatott kinél 
megvacsorázott, meghált és másnap az egy-
házmegye jelentkezett hivelt részesítvén a bér-
málás szentségében kedden visszautazott Ud-
varhelymegyébe, folytatandó  megkezdett egy-
házi kOrngát Gróf  Majláth pUspök kíséreté-
ben voltak a központi papnövelde Spirituálisa 
és gióf  Tholdalngi Samu udvari-káplán, mind-
ketten derék emberek, igazán méltó kiséret 
Gróf  Tholdalagi különben már ismeretes előt-
tünk, mert erdélyi ember, a ki rokonszenves 
alakjával, szerénységével, okosságával előnyö-
sen mutatkozott be. 

Becse Antal alispán félévi 
jelentése. 

(Felolvasla â törvényhatósági bizolLúg május 28-íki 
gyűlésében.) 

(Folytatás és vége.) 
A központi közigazgatás személyi viszonyai-

ban annyi változás történt, hogy Székely Kiroly 
árvaszéki ftlnök  terhes betegsége miatt állásáról 
lemondott, Bocskor Lajos dijnok pedig elhalá-
lozott. Mindkettő saját munkakörében lehetséges, 
pontos hivatalnok volt Az élőt barátságon meg-
emlékezésünk vegye körűi, az elhunytnak e kis 
figyelem  legyen emlék sirja felett. 

A járási közigazgatás is elveszített egy 
tehetséges tisztviselőt Nagy Tamás főszolgabíró-
ban, ki megrongált egészségére való tekintetből 
önkényt hagyta oda állását, könnyebb munka-
kört keresve hosszas szolgálat közben megvi-
selt testi képességének. Emlékét őrizni fogják 
a törvényhatóság jegyzőkönyvei. 

A központi és járási közigazgatásnak egyik 
nevezetes ágát képezi az évi lösorozás. Ez vár-
megyénkben márezíus 26. és április 93-íka kö-
zötti időben foganatosíttatván,  eredménye kö-
vetkező volt: Fölbivatott a bárom korosztályhői 
összesen 2295 hadköteles iQu. Vizsgálatra je-
lentkezett 1056, távol martit 840. Beeorozta-
tott a hadsereghez és honvédséghez 994, vissza-
helyeztetett 676, fegyverképtelennek  találtatott 
170, mint félszeg  töröltetett 19, lel Hl vizsgálatra 
küldetett 12. A polgári elnöki teendőket 160-2. 
óta teljesítem és azóta ebes nem csak hasonló, 
de még eaak megközelítő eredmény sem észlel* 
letett. 

A vármegye népmozgalmi viszonyának 
érdekes adatakép bejelentem, hogy a mnlt 1899. 

Domokos főmérnök  as épitéaseti hivatal, gróf 
Toldalagi ssekretárius a ssolgabíróság, Lajos Pe-
resei sdétárnok ai adóhivatal, Élthes polgár-
mester a sserdavárosl tanács és a talán tévedés-
bél figyelmen  kívül hagyott s püspök nr által 
arra felhivott  helybeli ferencsrendü  sérda nevé-
ben Kopács Pátrlk vikárius, a kis gyermekek 
nevében Mihály Juliska, s helybeli egyháimegye 
nevében Kaasay plébános, a kösség nevében 
Márkos Dénes biró, a kossorus leányok nevében 
Elthea Margit és Jakab Jolán, kiknek eseken ki-
vll Pál Gisella Kovács Ilonka és Szász Jolán 
klsasssoayok voltak a tagjai * a kiknek résséról 
Jakab Jeláa k. a. helyeMtt ssép koasorut a aásslórs. 

A sseatelés befejeztével  Püspök nr Ó mél-
tósága megköusöavéu a köiönségoek a réssvételt 
s még egyoer buzdító assvakat Intésvén a flatai-
sághos. határtalan örömet ssenett eseknek ason 
kegyes iatéskedésével, melynél fogva  egy sza-
badban! tánas mulatságnak saját költségén való 
megtartását rendelte el, kikötvén azon a tauári 
testület részvételét is s essel s szépen sikerült 
ketttde flnnepély  a föpásstor  lelkes éljenzése 
melett véget ért 

A rendelők részéről egy kis figyelmetlen-
séget kel] hogy nsévá tegyünk és est nem meg-
róváakép, hanem osak asért említjük fel,  mert a 
ssög beverőd aktusnál a keretből nem sssba-
dott volaa hiányosai ason testületnek, mely 
as ünnepélyen la tekintélyes ssámban volt kép-
viselve s a mely leetOletnek kontingensét jövőben 
is ások fogják  kiegészíteni, kik a felavatott  nj 
iá—lé alul időnkint kikerülnek, hogy a nép ne-
velés nemes hivatását betöltsék. 

évben volt összesen 5340 születés. élő 0196, 
halott Mö. Fin volt 2418. leány 2692. Halálo 
sás volt 9466, ebből férfi  1791, nö 1765 Há-
zasság köttetett 1116. Vsdháxasságbao élő pár 
volt 780, Összegen 04a gyermekkel. Az anya-
könyvvezetők díjazására fordíttatott  11760 
korona. 

A közbiztonsági állspotokst illusztrálják a 
csendőr szárny parancsnokság állal rendelkezésre 
bocsátott adatok. Ezek szerint a szeredaí és 
gyószentmiklósí szakaszokhoz tartozó 23 Őrsön 
volt összesen 156 csendőr alkalmazva. Ezek 
büntettek, vétségek és kihágások nyomozásánál 
közbejöttek 9498 esetben, melyekből siderilte-
tett 2467. további nyomozás alalt maradt 91 
eset. Ezen 9498 esetben érdekelve volt mint 
tetteM vsgy mint részen 2952 egyén, kik közül 
letartóztatásban volt 249 egyén. A 166 főből  álló 
csendőrség felfigyelési  körlete 4493 nsz. klmtr, 
« az utolsó népszámlálási adatok szerint egy 
emberre esik 79tl egyén személyi és vagyoni 
biztonságának ellenőrzése. 

A határforgalmi  statisztika első adatai-
kép bejelentem, hogy a gyimesi batár állomáson 
1899. April. 6-től, mint a magyar-román vasúti 
csatlakozás megnyíltától azon év deczember 3l-ig 
az országos baláron átlépett, illetve kilépeti 
2196 utas, belépett 3531, és igy az átkelés volt 
6726. Ivek közöl: 

1. Egy éves msgyar útlevéllel 1156 utas, 
9. Alispáni és konzuli igazotványnyal 651 utas, 
3. Öl napos határszéli igazolvány nyal 435 utas, 
4. Egy éves külföldi  útlevéllel 1652 utas, 
5. Rövidebb idejfl  külföldi  útlevéllel 1673 utas. 
6. Utazási igazolvány nélkül 269 utas. 

összesen 6726. 
A Romániába kilépeilek kft/fitt  volt magyar 

bonos 1101, külföldi  1021. A Magyarországba 
belépettek közölt volt magysrbonos 1297, kül-
földi  2404. 

Az általános egészségi állapot az év mos-
tanig terjedő szakában kedvezőtlen volt, meny-
nyiben a járványos betegségek a felesik  i As 
gyergyói járásokban kiterjedt mértékben ural-
kodtak. A mnlt évből átjött járvány Remete 
községben csak április végén szfint  meg. Vör-
heny, kanyaró, föl  tő mirigy lob, roncsolt toroklob. 
vérhas, börkliurut, hssí bagymáz és hárányliimlő 
járványokban az összes betegű lések száma volt 
619, meggyógyult 440, meghalt 47, gyógykeze-
lés alatt maradt 32. A halálozási arány volt 9U/». 

Az egészségügyi személyzetben annyi vál-
tozás állott be, hogy dr. Kon Mag Viktor kászoni 
és dr. Luby Lajos békási körorvosoknak válasz-
tottak meg. 

A szeredai közkórbáz betegforgalma  követ-
kező volt: átjött 1899-ről 36, szaporodott 236 
személylyel, gyógyult 904, javult 5, meghalt 3, 
gyógykezelés alalt maradt 60 beteg. Orvosren-
döri vizsgálat 90 esetben volt. 

Állategészségügyi tekintetben már sokkal 
jobbak voltak a viszonyok, mennyiben ez év 
folyamán  semmiféle  járványos betegség nem 
uralkodott. Két községben 2 drb lovon a ta-
konykór egy községben két lovon a rilhkor, és 
2 községben kél kóbor eben veszettség fordult 
elő, de ezek mindenike gondos felügyelettel 
helyhez költetett. 

A marha kereskedelem körüli forgalom  elég 
élénk volt, de a nagy kinálatban az árak alig 
emelkedtek, míg a sertés forgalom  csak a helyi 
fogyasztásra  szoriikuzoll a kiviteli tilalmak miatt. 

TanUgyi állapotaink és közlekedési viszo-
nyaink utolsó jelenítem ótn nem mi változást 
nem mulatnak. É« nek<-m ugy tetőzik, hogy a 
népnevelés a általában a közoktatás terén a 
magyar állam egy olycsomó ponthoz jutott, honnan 
bármely irányban igyekezzék előbbre haladni, a 
mostani rendszer melleit mindig visszajut a ki-
induláshoz. Ez nem is lehel Mifluö,  mert a ki-
zárólagos elméleti iránynak mindig ez a kör-
futás  lesz a következése, én valameddig a nép 
abban a meggyőzödéiben él. hogy a tanulásnak 
czélja és egyenes következése a penna után való 
megélés, soha nem is vergödhetik dűlőre ez az 
irány. 

Nem tudom szó esett-e róla, — legalább 
nem olvastam — de én ugy gondolkozom, hogy 
az az agrár mozgalom, mely utóbbi idóben az 
ország figyelmét  lekötötte, itsak ugy lesz üdvös, 
ha átvitetik a népiskolákhoz; ha a túlterhelt 
elméleti ok tatán keve*>l)itéi<éve| egy tekintélyes 
hely biztosít tátik a ftldmivm  egyesületek hiva-
tása, jövője és fontossága  megismertetésének ; 
ba az itiu nem/ertékuek már gyermek éveiben 
vérébe olt atik a gabona és takarmány termelés, 
tejgaxdaiág,. méhészet, gyűmölcsészet és főleg 
az állattenyésztés minden ágazatának elsajátí-
tása, az állati termékek feldolgozási  módja és 
haszna; ha a szövetkezeti eszme és annak gya-
korlati kivitele már itt megkedveltetik; szóval 
ba egy önálló erőteljes földmíves  osztály léte-
sítésére már a népiskolákbsn egy oly alap té-
tetik le, melyen a fejlesztés  biztosíttatnék: ak-
kor igen is egy nagy lépést tettünk a népneve-
lés elébb vitelére; addig azonban a mostani 
rendszerű elméleti oktatás egy rentírozatlan s 
bizonyos tekintetben talán káros fársdtság  is 
marad. 

Így vagyunk közlekedési ügyünkkel is. A 
vármegye egyik szegletét már 3 éve szeli át 
egy oly vasút, mi a személyi és teherszállítást 
csak komplikálja. E miatt az ahhoz kötött re-

mények egyre kisebb körre szorítkoznak. És 
ez nem is lehet máskép, mert olcsó szállítási 
eszközök hiányában a nagy tőke nem vállalkozik 
sem a szentdomokosi rézhegyek, sem a gyimes-
völgyi szén tel epek kiaknázásárs, sőt a közfo-
gyasztásra megérett és eléggé keresett savanyu 
vizek felfogása  és szállításától is idegenkedik. 

Valameddig tehát az 1895. évi VII. t.-
czikkben biztosított körvasút kl nem építtetik, 
s az összekötő vonal nem biztosíttatik, remé-
nyeink bizonyára nem is valósulbalnak. 

Közutaink az állami, megyei és a községi 
közlekedési utak nagyobb részénél is kifogás-
talanok, azok kiterjesztése és jókarbnn tartása 
évről-évre egyik főgoudját  képezi az állatnépi-
tészeti hivatalnak és a központi közigazgatás-
nak j és miután a gyószentmiklós—parajdi út-
vonal már ej év folyamán  állami kezelésbe vé-
tetik, az útadó egy része a használtabb víczi-
.oális utak kiépítésére lesz fordítható,  ba csak 
a költségvetés bizonyos része a parajdi ut ál 
vélele miatt nem apaszlatík, mi alig is lesz 
elkeifiihető. 

Ez a közigazgatási ég azonban az, mely 
még ez esetben is legkevesebb kívánni valót 
bagy maga után. 

Fennebb érintettem, hogy az agrár moz-
galmaknak csak akkor lehet igazán jövője, IIA 
annak legalább alapelvei az iskolák oly tárgyai-
val cseréltetnek ki, melyek a gyakorlati élei 
feltételeihez  kevésbé tartoznak és mint ilyenek 
elévülésben vannak. 

Már hiába I ezt el kell ismerni. És azzal 
lávolról sem akartam annak adni kifejezést, 
hogy az elvontsn. önállóan tekintetessék, mert az 
agrár izmussal bizonyon tekintetben kapcsolatos 
az ipar és kereskedés. ÉH habár tudom, hogy 
Magyarország ípann állam soha sem lesz és 
Magyarországon a kereskedésnek csak annyiban 
van létjoga, a mennyiben annak alapia a föld; 
mégis azt az ipart, mi a külföldi  behozatalt 
ellen súlyozza és lehetőleg ki is szorítja s azt 
a kereskedést, mi a löld tulajdon szabad hasz-
nálatából folyik  s mi az önálló kézmQ és gyári-
par termékeivel szerves kapcsolatban van, elha-
nyagolni vagy éppen nem létezőnek tekinteni, 
közgazdaság elleni bfin  vol . 

És ezt átvive vármegyénkre Önmagunk 
iránti kötelességünk az ilyen ipar és kereske-
désnek fejlesztése,  a szülemlőknek pártolása s 
az életképességet ígérő eszmékben élőknek meg-
teremtése. 

Vármegyénk e tekintetben még egy bir-
tokba nem vett területet képez, kultiválása 
hosszssabb idö után mutathat eredményt; de 
épen ez a t*rra inkognita alapja a jövőnek, 
mert a kevés művelés alatti föld  sz agrár izmuk-
nak nem ad elég táplálékot, s így a«t oly té-
nyezőkkel kell helyettesíteni, mi a munkásság 
gyümölcséi meghozza és a székelység fennma-
radását biztosítja. 

Mindazokat a csekélynek látszó lépéseket 
tehát, mit egyesek és társulatok az ipar és 
kereskedés érdekében kifejtenek,  nem szsbad 
kicsinyelnünk ; nem szabad az ebben fáradózói 
lenézni, vagy épen útjaikban lépten nyomon 
akadályozni; ba elő nem segíthetjük, legalább 
ne keserítsük, mert a jövő a miénk s ők a jövő 
hiruőkei. 

Ezekben volt szerencsém kötelezeti jelen-
tésemet előterjeszteni, kérve méltóságos főispán 
urat és a tekintetes törvényhatóságot, hogy azl 
méltóztassanak tudomásul venni. 

fiecze  Antal, 
alispán. 

A meiyei törvényhatóaáii bizottság ölése. 
Csík-Szereda, 1900. május 26. 
(Folytatás.) 

Csik-Szeniimre község képviseld testüle-
tének azon határozata, melyben a község házé* 
nsk iskolai czélokra való átadását mondotta ki, 
jóváhagyást nem nyert. 

Nagy Tamás lőszolgabírónak évi 1649 kor. 
20 fillérrel  lelt nyugdíjazása tudomásul vétetett 
s az 1869. évtől 1877. év végéig terjedő szol 
gálali ideje részint megszakítás, részint állami 
szolgálatának ottliagyása alkalmával! végkielégí-
tésben való részesítése okán nem számiltalotl be. 

A törvényhatósági uUk hálózatáról elő-
terjesztett kimutatás kapcsán, minthogy a keres-
kedelmi miniszter a gy.-szentmiklós—parajdi út-
vonalnak állami kezelésbe való felvételét  enge-
délyezte, emez uiszak asznak a megyei utak so-
rából való törlése s a helyett a szeutmárton— 
szentsimon—tusnád—kozmási és a k.-ujfalu— 
impéri viczinália nlaknak a törvényhatósági köz-
utak sorába való felvétele  kimondatott. 

A szeredal erdőhivatal részére átadva volt 
s jelenleg is általa használt régi őrnagyi lakás-
nak bérfizetés  mellett továbbra való átadása 
iránt a megye alispánja által földmivelési  minisz-
terrel folytatott  tárgyalás után nevezett minisz-
ter oly fellételek  mellett nyilalkozolt hajlandó-
oak évi 2000 korona bér mellett az épületeknek 
megtartására, ha a vármegye azokat 4 év alatt 
fel  nem mondja, és ha az épfiletek  a vármegye 
állal időközben újra építtetnének köteles legyen 
az építés idejére kifogástalan  lakásról B iroda 
helyiségekről gondoskodni, valamint az épület 
javítás, kemeuezék, kályhák, knuk, peczegödrök 

tisztításával járó költségeket, szerrődési bélye-
geket slb. viselni. 

A törvényhatósági bizottság az erdőhiva-
tal elhelyezéséről való gondoskodást erkölcsi kö-
telességének ismeri ugyan, de kimondotta, hogy 
miután a földmivelési  miniszter ur a bérletet 
telj esi Ih etlen nehéz feltételekhez  szándékozott 
kötni, nem marad más hátra, mint a kérdéses 
épületeket más czélra forditaoi  és a bérletet azon-
nal felmondani,  nem zárkózván el azonban a 
bérleti szerződés megkötésétől is, ha földmive-
lési miniszter ur a vármegye részéről kövelelt 
9400 korona évi bér mellett a maga réstérői 
kikötött terhes feltételek  némely részeitől eláll. 

Kovácsevics Tamás ny. államvasnti felfi-
gyelő a Csíkszeredától Szentkereszlbánya- Ho-
rn or ód —M áréin Iva ér io lésével Székelyudvarhely íg 
terjedő helyiérdekű vasút nyomjelzőének enge-
délyezéséért a vármegye közönségétől erkölcsi 
támogatást kérvén, a bizottság a kérést meleg-
hangú feliratokkal  kereskedelemügyi ás pénzügyi 
miuiszter uraknak figyelmébe  ajánlani a a feli-
ratoknak személyesen leendő támogatására a 
vármegye országgyűlési képviselőit felkérni  ha-
tározta, kikhez a törvényhatóságnak önkényt 
jelentkező tagjai is csatlakozhatnak. 

A vármegye alispánjának azon Indítványát* 
hogy a kir. ügyészség és járásbíróság használa-
tában állott, de roskadozó állapota miatt fel-
hagyott régi huszár alezredesi lak a nevezett 
balóságok czéljsira azon esetben építtessék uira 
ba az igazságügyi kormány annak legalább 30 
évre terjedő haszonbérbe vételét biztosiba, a 
közgyűlés elfogadta,  de mintán az igazságügyi 
palota építés ügyében már kezdeményező lépé-
sek tételtek ngy a törvényhatóság, mint az igaz-
ságügyi kormány elölt, és miután a vármegye 
közönségének nemcsak a rövid időn belfil  fel-
állítandó pénzűgyígazgalóság, hanem az erdő-
hivatal elhelyezéséről is gondoskodnia kell: ér-
demleges határozatot egylöre nem hozott, ha-
nem a felsorolt  fontos  kérdés tanulmányozására 
s annak alapján a legközelebbi gyűlésre való 
javaelat tételre Becze Antal alispán elnöklete 
alatt a főjegyző,  áílamépitészeii hivatal főnök, 
tiszti ügyész és ilj. Moluár József  tagok sze-
mélyében egy bizottságot kiküldött. 

Ezután a vármegyei közalapok és a ha-
vasi javak kezelőségének mult évi számadásai 
olvastatlak fel  és fogadtatlak  el, majd a társ-
törvényhatóságoknak különböző országos érdekű 
átiratai és a képviselő házhoz s kormányhoz in-
tézett feliratai  vétettek tárgyalás alá, melyek 
részint tudomásul vétettek, részint jegyzőköny-
vileg pártoltattak, míg Heves vármegyének a 
bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII, 
t.-czikknek a képviselő házhoz intézett oly irá-
nyú módosítására vonatkozó felirata,  hogy a já-
rási főszolgabirák,  illetve ezek személyzete a 
bfin  vádi nyomozatok teljesítése alul felmentesse-
nek hason'ó felirattal  lámogattatoí batároztalotL 

Ekkor a gyűlést elnöklő főispin  nr fel-
függesztvén,  a gy.-szeutmikló*i löszolgabírói és 
árvaszéki Olnőki állásokra beadott pályázati 
kérvények elbírál ina, illetve a jelölések raegej-
lése végeit a kandidáló bizottsággal egyŰU a 
teremből félre  vonult, mely bizottságba a köz-
gyűlés részéről Ferenczy Károly esperes plébá-
nos, remetei Puskás József  és dr. Csiky József 
küldettek ki, főiapán  ur a maga részéről pedig 
Both Ferencz főesperes,  Lázár Menyhért és ifj. 
Molnár József  bizottsági tagokat kérte föl. 

A jelölés és választás eredményét már is-
mertetvén az akkor történteket elhallgatjuk, 
s csak azt említjük föl,  hogy a választás folytán 
megürült tiszti állások betöltésének elhalasztását 
hangos elégűletlenséggel fogadott  gyergyórészí 
bizottsági tagok a gyűlés termét mintegy tün-
tetőleg oda hagyván, még mintegy fél  óráig, 
vagyis délután 1 óráig folyt  a gyűlés a kevés 
számra leapadt bizottsági tagok részvéte mel-
lett, s e közben elintéztettek a következő Ügyek: 

FürdŐbíztokosokul a nyári fürdőidényre  ki-
jelöltettek : Borszékre Csiky Dénes ügyvéd tisz-
teletbeli főszolgabíró,  Tusnádra Bartalis Ágost 
alcsiki főszolgabíró,  Kászon-Jakabfal  vára Nagy 
József  ny. főszolgabíró. 

Szereda városnak a borital és hnsfogyaaz-
tási adó, valamint a bor és husfogyasztáai  adó-
pótlék szedésnek Róaenleld Dávid részére lett 
bérbeadása iránti határozata az az elleu Balázs 
Dénes laploczai lakós által beadott fellebbezés 
mellőzésével helyben hagyatott. 

A Békás községben megejtett tisztújítás 
ellen beadott fellebbeiés  figyelmen  kivűl hagya-
tott, valamint az ottan történt ét fellebbezéssel 
megtámadott segédjegyző válasstás is. 

A tölgyes—békási viczioálls útnak a me-
gyei utak sorába kért felvétele  esetleg a fen-
tartás segélyezése megtagadtatott, azonban men-
nyiben aserre már régebben kijelölt utak álla-
mi kezelésbe átvétetnek, nem fog  elzárkózni a 
törvényhatóság bizonyos segély nyújtástól, ha 
az egy állandóság! jelleggel bíró útépítésre 
előlegesen bemutatandó tervek alapján kéretik. 

Oyergyó-Tölgyea községben Tamás Már-
tonnak segédjegyzőül lett megválasztása az az 
ellen beadott fellebbezés  mellőzésével helyben 
hagyatott. 

Ekkor az idő előrehaladása miatt főispán 
nr a gyűlést fellfiggesztette  s folytatását  más-
nap délelőtti 9 órára tűzte ki. (Folyt, kov.) 
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A p t o k ö r t l bncsu Cs ik -Somlyón . 
Talán ac a megváltozott vallásos érzület, 

mely az erdélyi róni. kath. egyházmegye hutai 
püspökének hivei körébeni folytonos  mozgása 
és oktatása folytán  észlelhető, vag}' az a vonz-
erő, melyet a főpásztor  kineveztetése óta most 
harmad Ízben a somlyói pllnkösti bucsun való 
megjelenésével a katholíkus székely népre gya-
korol : teszi hovatovább látogatottabbá azt a 
helyet, mely nemcsak n székely, hanem egyátalán 
az erdélyi katholikus hivók Mekkájának nevez-
hető. A most lezajlott plinküsti bucsu, mely-
nek a szép tavaszi verőfényes  és szélcsendes 
idő is kedvezett, A legnépesebbek közé tar-
tozott. 

Közlekedési eszközeink juvulásn is nagy-
ban hozzájárul a bucsut látogatók számúnak 
emeléséhez. Ezúttal nemcsak azok zarándokol-
tak el a somlyói kegyhelyre, kik megszokott 
ájtatos vándor utjokat eddig is megtették, ha-
nem eljöttek a messze távolból, idegen állam 
területéről s nevezetesen Románia határszéli 
csángó-magyar községeiből sokan, eljöttek Bu-
kurestből csaknem kétszázan részint együtte-
sen kereszttel, részint külön a vasúti vonat 
segélyével, eljöttek Erdély nevezetesebb váro-
saiból: Kolozsvár, Brassó. Marosvásárhely és 
Udvarhelyről is nagyszámban. 

Már pénteken kora reggel vette kezdetét 
a bucsus nép beözönlése és pedig a mint ren-
desen történni szokott a Mnrostordaraegye ini-
keházi keresztalja bevonulásával, kiknek dobosa 
tette figyelmessé  a lakosságot megérkezésükre. 

Ezeket aztán a mindenfelől  érkező ke-
resztaljak követték. Impozáns képet nyújtott a 
zetelaki óriási keresztalja, mely több mint (500 
embert számlált csupán azokból, kik gyalog 
jöttek, valamint szombaton reggel a három-
nzéki, egyszerre bevonuló 10 keresztalja. 

Szombaton délután és vasárnap egész 
reggeli 9 óráig a megye közeli községeiből 
özönlött he, megszámlálhatatlan népsokaság, 
mely minden túlzás nélkül megközelítette a 
30,000-et 

A szombati — hegykörüli — körmenet 
a legszebb rendben történt meg, leszámítva azt 
a kis izgatottságot, mit egy-két csendőr nem 
eléggé tapintatos fellépésével  okozott. 

Mint mindenkor, ezúttal is a gyergyói 
népség volt a vezető a hegykörül s utána 
csoportosultak a többi keresztaljak. A tanuló 
ifjúság  előtt haladta esi k-szentgyörgyi kereszt-
alja. utánuk a laborium, faczigerek  és papság 
a feszülettel  Murányi Kálmán fóesperes  veze-
tése alatt, kiket a bukaresti búcsúsok követtek 
gyönyörű uj lobogójuk alatt. 

Festői képet nyújtottak a gyimesi csán-
gók és csángónók, a férfiak  fehér  bunda és 
fehér  vászon — s darócz harisnyájukban s a 
nők a szoknyát helyettesítő fatában,  fehér  in-
gükkel és fejUkön  a vöröses kendővel. 

A hegyre felvonuló  proczesszió mintegy 
8 kilóméter hosszban tenedt ki zsúfolt  töme-
gekben s midőn az eleje a községbe bekanya-
rodott, az utolja, még a hegylábánál iodult 
kifelé. 

Beérkezve a tömeg a templomhoz meg-
kezdődött a vecsernye, mely alkalomból a 
templom előtti téren lévő sokaságnak Várteréz 
csik-szentmártoni segéd lelkész tartott szent 
beszédet, a templomban pedig Hancz János 
karczfolvi  alesperes-plebános prédikált nagy 
hatással. 

A vasárnapi körmenet Fejér Sándor já-
rási főszolgabíró  és Almási csendőr főhadnagy 
czéltudatos intézkedése folytán  példás rendben 
történt meg óriási közönség részvéte mellett, 
melynek vezetője Ferenczy Károly gyergyó-
szentmiklósi esperes-plebáhos volt. Az egyházi 
szonoklatot benn a nagy templomban püspök 
ur ő méltósága, künn a téren pedig Németh 
József  azépvizi expozitus lelkész tartotta. Em-
lítenünk sem kell, hogy a nagyhatást keltett 
püspöki szent beszéd hallhatása a templom 
küszöbén folytonos  tolongást idézett elő a nép 
között, tartozunk pedig annak konstatálásával 
is. hogy Németh lelkész gyönyörű szép beszéde 
as őt meghallgatott közönségre mély benyo-
másnál volt, minek azok hangosan is kifeje-
zést adtak. 

Ezzel a pünkösdti szent bucsu, melyet 
különösen a bukaresti magyarságnak tömeges 
résztvéte Igazán emlékezetessé tett, minden 
különös inczidens nélkül véget ért 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Kinövésén. A m. kir. pénzügyminisz-

ter Fazakas Fái gyergyó-szentmíklósi adótisz-
tet as ottani kir. adóhivatalhoz ellenőrré ne-
vezte ki. 

— Tiszteletbeli u j főorvos.  Várme-
gyénk főispánja  dr. Fejér Dávid gyergyó-szent-
miklósi községi orvost tiszteletbeli megyei tiszti-
főorvossá  nevezte ki. Nem igen hisszük, hogy 
vármegyénkben akadjon ember, ki e kitűnő 
képzettségű, nagy tudományu és páratlan szor-
galmú orvost legalább névleg ne ismerné s 
nem igen van olyan család, melyet a som na-
gyobb betegséggel sújtott, hogy as ő segélyét 
igénybe ne vette volna. Abban az állásban, 
hova a sors kirendelte nagy és haazos szolgá-
latokat tett a szenvedő emberiségnek s az is 
énjeml közé tartozik, .hogy bárha magasabb 
sllaeokr» juthatott volna, hogy vármegyéjét 

szolgálhassa itt maradt. Midőn a jól megér-
demlett kitüntetéshez gratulálunk őszintén 
óhajtjuk, hogy a betegek és szenvedők vigasz-
talására tartsa meg az Isten sokáig. 

— Szerenád Gróf  Hájláth Püspök 
Ur tlnsteletóre. A mindenki által szeretve 
tisztelt főpásatort  a csihsomlyói főgimnázium  ifjú-
sága püuküst szombatján este U Arakor szerenád-
dal lépte ineg a fluöveldei  internátus ebédlőjében 
véglett estebéd alkalmával. Több mind 250 diazes 
lámpíon sugarai mellett vonult a fiatalság  a mon-
dott helyiség ablakai alá. mí püspök ur ö mél-
tósága figyelmét  fölkeltvén,  azon nul as ablakhoz 
aietett, hol a tanuló ifjuaág  zenetara nagy sxáinu 
bucsus nép álmélkodása mellett igen sikerült zene-
darabokat adott eló, majd Benke Antal 8 ad osz-
tályt végzett maturána üdvözölte a fópásitort  n:igy 
hévvel előadott beszéddel, mit a fópás;:tor  a ha 
talaáguak kegyen szavakban köszönt ineg a nála 
megszokott elokvencxiával. likkor iámét a zenekar 
gyújtott rá a hegedűre, mivel püspök ur tetszé-
sét aonyira megnyerte, hogy kívánatára ismételnie 
kellett an eljátszott darabot, a a prímás után kér-
dezősködvén, általános derültség kötött tett meg-
jegyzést annak, vagyis Kerekes Károly kitűnő 
vezérhegedüs .ügyes czigány" voltáról. Eszel a 
fiatalság  a fópásztort  lelkesen megéljenezve, haza-
fias  dalok éneklése mellett visszavonult. Pünköst 
napján este 8 érakor a tauitóképezdei ifjúság 
jeleni meg a piiipöknek Kassai Lajos plébános 
házánáli szállásán és üdvösölte a fópásztort.  Zsö-
gön Zoltán negyed éves képezdéuz intézett hozzá 
igen szép, higgadt és szónoki hévvel előadott 
iidvöiló beszédet, mit Ö méltósága a miatt, mert 
a közelebbi napok hangjában erősen megviselték, 
halkan és sziveson köszönt ineg AZ ifjúságnak. 
Majd szép dalokban, hegedii játékokban részesí-
tették a főpáaztoit,  ki a végén közéjük az ud-
varra lemenvén, mindeniknek viszonyairól sze-
retetre méltósággal tudakozódott és ajáudékot ia 
osztogatott. 

— Helyettesítések szolgabírói állá-
sokra. A mult hó 28-iki törvényhatósági köz-
gyűlésben történt főszolgabírói  választás foly-
tán dr. Lázár dános volt tölgyesi főszolgabíró 
helyébe Szász Domokos gyimesi kirendelt szol-
gabíró, ennek helyére pedig Welman Géza 
közigazgatási gyakornok lett ideiglenes tninő-
ségbeu helyettesítve. 

— Gyássrovat. Sánta Lnjos 1848/49-iki 
honvéd ezredes, nyugalmazott honvédelmi mi-
niszteri osztálytanácsos, vármegyénk egykori or-
szággyűlési képviselője és később jelöltje május 
hó 81-én 85 éves korában Budapesten elhalá-
lozott. Sánta Lajos, mint várgyénk központi 
kerületének országgyűlési képviselője széle-
sebb körben ismeretes volt, sokat és szeretet-
tel munkálkodott a vármegye ügyeinek előbb-
vitelén s különösen nagy szolgálatokat tett 
egyeseknek, kik valamely ügyükben hozzá for-
dultak. Ezért halála itt vármegyénkben igen 
sok embert fájdalmasan  érint. Folyó hó 2-án 
a rákos-kereszturi temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Nyugodjék békében. 

Kottek Sándor cs. és kir nyug. órnugy, 
Csikvármegye törvúny hatósági bizottságának 
tagja, megyénk e tisztelt és szeretett rokon-
szenves egyénisége, folyó  hó 4-én Csik-Cseke-
fulván  elhunyt. Temetése folyó  hó 0-án lesz. 
Nyugjék csendeseti! 

Zakariás János, gyergyó-remetei keres-
kedő, élete 57-ík, boldog házasságának ÜD-ik 
évében a halotti szentségek felvétele  után f. 
év junius hó 1-én, d. u. 8 órakor jobblétre 
szenderült. Megboldogultnak hűlt tetemeit f. 
hó 8-án, d. u. 4 órakor helyezték örök nyu-
lomra nagy részvét mellett. 

Csík-Bánk fulvn-Kotormány  ban ugyancsuk 
május 81-én szenderült jobb létre Gál István 
előkelő székely birtokos 48 éves korában, :t 
kit a vármegye az 1H!M>. évi millenáris jubi-
leum alkalmával Ügyes termete folytán  mint csat-
lóst a megyei diszbaiideriumhoz osztott volt be. 

— Majális. A helybeli állumi elemi 
iskola növendékeinek tavuszí mulatsága f.  hó 
9-én a „Suta fenyő"-ben  fog  megtartatni. A 
majálisra a szülők és az érdeklődők tisztelet-
tel meghívatnak, miután azonban ősi szokás 
szerint vendéglősről gondoskodva nem tesz, 
tanácsos, hoşy a kirándulók a „tarisznyát" és 
egyéb szükseges dolgokat otthon ne feledjék. 

— A megyei polgári leányiskolában 
f.  hó 8-án d. e. 10 órakor megtűrtjük a koro-
názás évfordulójának  alkalmából a szokásos is-
kolai ünnepséget rövid, de érdekes műsorral. 
Az érdeklődőket ezennel tisztelettel meghívja 
a tantestület. 

— Karácson Márton marosvásárhelyi 
fóesperes  plébános urat Király Ú felsége  Szt. 
Margitról nevezett meszesi c apáttá nevezte 
ki. Az uj apát urat, ki az egyház s főképpen 
a tanügy terén Marosvásárhelyt — korszakot 
alkotó eredményekre hivatkozhatik, ezen a szó 
legnemesebb értelmében méltán megérdemlett 
kitüntetése alkalmából igaz tisztelettel és sze-
retettel üdvözöljük. 

— A csütörtöki ifjan.  7.) esküdtszéki 
tárgyalás mint már közöltük, a megyehás nagy 
termében fog  megtartatni, és pedig tekintettel 
arra, hogy as ty perrend életbe lépte óta es less 
as első eskűdtiséki tárgyalés bisonyos ünnepé-
lyességgel less össsekötve, mely as uj rend 
bevezetésének less as aktusa. A kariatra a kö-
zönség megfelelő  ssámban engedély, illetve jegy 
nélkül mehet be; ellenben a teremben a fenn-
tartott helyekre esupán Jegygyei lehet bejutói. 

E jegyek az elnöki irodában és a tárgyalás 
mogkezdése előtt (!) óra) as ajtónálló utján a 
tanácskozási szobáiéin szerezhető. Pénteken, Szorn-
hnton és Hétfőn  (8., 9., II-én) mint az alábbi 
jegyzék mutatja, szintén lesznek esküdUséki tár-
cvalások. 

— Jegyzéke A csíkszeredai kir törvény-
s<ók mint eskiidtbírósága előtt az 1000. év II. 
iiivs szukában tárgyalás a!á keriiló biinügyeknek. 
Június 7-én. I. 18*20/000. Gál Alajos aaándékos 
ember ölés. Junius 8 án. 1. 1700/000. Bodor 
QyÖrgy (Györgyé) halátt okozó súlyos testi sértés. 
Junius í)én. 1. 1878/900. Ambrus Dávid szán-
déké» emberölés. Junius ll-óti. I. 2121/900. 
Huszár Audrásné gyújtogatás. 

— Bethlen Gábor szobra. Bethlen 
(iábor fejedelemnek  Nitgy-Kuyeden érc/szobrot 
szándékoztak omolni. Az országos bizottság 
melynek élén gróf  Iiánffy  Uyörgy, gróf  Bethlen 
(iézu, Zeyk Dániel. Hodrogi János, Orbaí Lajos 
és Bartha Zsigmond állanak lelkes hangú fel-
hívással fordult  a nagy közönséghez adományok 
gyűjtése végett s egy-egy gyűjtői vet küldött 
a vármegyék alispánjuiunk is. 

-- Paris Frigyes és Janosó Bene-
dek könyve a vármegyének. Az „Orszá-
gos magyar Gazdasági egyesület,- mint a 
gazdasági egyesületek „Országos sző vétségéi-
nek elnöksége azon elhatározás folytán,  hogy 
az erdélyi részekben észlelhető bajok orvoslá-
sához a maga részérói is hozzá járuljon, folyó 
iratainak legutóbbi füzetét,  melyben l'úris Kri-
gyes esik-szeredaí kir. ügyész a székelyföldön 
gazdakörök  alakítás*  iránt megindított 
akuzióról és Janosó Benedek ismert publicis-
tának az erdélyi  mozdulniuk  és kozguzda-
sági állapotokról  értekeznek, arra alkalmas 
egyének között való kiosztás végett 20 példány-
ban megk ül (lőtte a megye alispánjának, kész-
ségét nyilvánítván a szervezkedés táttiogatására. 

— Kir. segédtanfelügyelői  és tanfel-
ügyelőség; tollnoki állásokra hirdet pályázatot 
az 1900. évi költségvetésben nyert hitel alapján 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. 
Az 1600. korona, illetve 100 korona fizetéssel 
és szabályszerű lakáspénzzel díjazott segédtan-
felügyelői  és tollnoki állásokra legalább elemi 
iskolai tanítói oklevél minősítéssel bírók ez iránti 
szabályszerűen felszerelt  folyamodványaikat  az 
illetékes kir. tanfelügyelőhöz  I. évi junius hó 
20-ig adhatják be. 

— Köllő Miklós beteg. A legnagyobb 
részvéttel közöljük, hogy Küllő Miklós, a jeles 
székely szobrász, a ki sok Indással és nagy 
anysgi áldozattal alkotta mag a szegesvári Pe-
tőfi  szobrot, a Miéregyliá/.i bonvéderaléket, va-
lamint a marosvásárhelyi Kossuth szobrot, már 
buzstnos ídő óta beteg. A fiatal  művészt beteg-
sége teljesen megakadályozza abban, hogy gon-
dolatait, ideáit formába  őntltesse, hogy kedve 
szerint szolgálatára lehessen a széptnűvészetek-
nek és a hazsfUs  eszméknek, Kőllö, ba álla-
pota nem javul, egy időre műtermét is beszün-
teti. Óhajtjuk, s e tekintetben velünk érez az 
egész erdélyi részek közönsége, hogy jelfis  szob-
rászunk egészségéi mielőbb visszanyerje. 

— A gyergyói korház berendelése. 
Az igazán hézagot pótló gyergyú-szentmiklósi uj-
korház felépítése  köztudomás szerint még: a mult 
évben befejeztetvén,  a felszerelés,  berendezés és 
mielőbbi ineguyitásra vár. E czélru azonbau, mint-
egy 10000 koronára rugó összeg szükségeltetnék, 
mire azonban fedezet  tioui lévén, a belügyminisz-
ter illetékes utou az országos butogápolási alap-
ból segélynyújtásra kéretett fel.  A mint sajuálat-
tal értesültünk a kérelemre a bol ügy miniszter alap 
liiáuyábsn tagadó választ adott, mártván a vár-
megye közöuségét hogy a felszerelésre  szükséges 
költség fedezéséről,  mint a korház fenntartója 
valamely inás uiódou, esetleg költsön utján is 
gondoskodjék, mert uddig, míg a kórház kellőkép 
felszerelve  nincs s auuak megtörténtéről szakkö-
zege utján meggyőződést nem szorzott, a kórház-
nak a nyilvánossági jelleggel való felruházását  aem 
eszközölheti. 

— Iparos t&nonoz-iskola segélye-
zése. A kereskedelmimiuiszter a csik-szeredai 
iparos tanoncz-ískola részére ax 1890/1000. tan-
évre 700 korona államsegélyt engedélyezett as 
orezágos tanoncz-ískolaí alapból. 

— Névváltoztatás. Kászon-újfalvi  lakós 
Secelloán György vezeték uevéuek „Málnási'-ra 
kért változtatását a belügy minisater engedélyezte. 

— Vlsbefalt  munkás. Egy áldozata van 
ismét a megyénk területén tnüködó faipar  vállala-
toknak. Tatár István csik-ssenttamási 26 éves le-
gény a csikmegyei erdői par részvény társaság us-
völgyi telepén társaival o hó 23-áu a viziosator-
uálioz tönköket eregetvén be, azok megnedvesít 
tése végett a közeli vizduzsasstóhos ineot vízért. 
Merítés közben az egyensúlyt elveszítette és a 
8 méter mély vízbe bukott. Innen a víz a ssílí-
peu át a csatornába sodorta s távollévő társainak 
egyike itt vette észre, de már akkor csak as 
élettelen hullát lehetet a víaből kiemelni. 

— Calkmegye és a ssékely ipari ki-
állítás. Hegedűs Sándor kereskedelemügyi mi-
niszter urnák a jövő hó végére tervezett székely-
földi  látogatása alkalmából Marosvásárhelyre a 
Székely museumbaa való megtartás mellett rög-
tönzött asékely ipari kiállítás jeleutőségét és fo-
tosságát lapuukban kellőleg méltattuk s as érde-
kelteket ss azon való részvételre buzdítottuk is. 
Vármegyénk iparfejleastő  bizottsága asouban a 
marosvásárhelyi iparkamara megkeresése folytán 
e hó lU-ón tartott ülésében foglalkozván  a kiállí-

táson való részvétel kérJésével, értesBlésfink  ne-
rint azon okból, mert a vármegyénk területén 
még csirájában lévő kezdetleges ipari produktu-
mok egy kiállításon való bemutatásra alig alkal-
masok, legfőkép  pedig azért, mert as Idő rövid-
sége sem engedné meg a legkiterjedtebb akoaié 
mellett is különböző iparloslkkeknek gyón elő-
állítását, öaszeszedését ós rendeltetési helyükre 
jaltatását: sajnálattattal volt kénytelen kijelenteni, 
liogy a rendesendő ipari kiállításon a siker kilá-
tása nélkül ezúttal részt venni nem tud. Bár ré-
szünkről is sajnáljuk, hogy iparunk jelenlegi meg-
világosítására és a fejlesztés  utjának egyengető-
sére alkalmas kedvező körülmény felhaasnáláaét 
vármegyénk ezúttal meg nem ragadhatta, de as 
iparfejleastő  bizottság által hangsúlyoson és a 
kényszer helyzetből folyó  okokat tekintve egyik 
székelyföldi  laptársunk «zoo kijelentését, bogy a 
kiállításon való réssvétlenség .Calkoegyére szé-
gyenfoltot  üt," nem tartjuk Indokoltnak. Bizott-
ságunk már emea ülésében Is jeléi adta iparunk 
fellendítése  iránti érdeklődésének, minthogy as 
iparfelügyelőség  által késsltendő munkaprogram-
hoz a megye területén kérdővek kibocsátása mel-
lett adatgyűjtést rendelt el a különbőzé iparágak 
mikénti állásának meghatárostatása végzett. 

— Ápolónői tanulók felvétele.  A 
magyar vörös-kereszt egyesület a tulajdonát 
képező Erzsébet kórházban f.  évi jnllss hő 1 én 
uj beteg ápolónői tanfolyamot  nyit. As ürese-
désben levő 11 iogyenes helyre pályázhat aia-
den kilogástalan erkölcsű nő, a ki testileg és 
szellemileg e magasztos hivatásra alkalmas ós 
20—40 életév kőzött van. A folyamodványok 
akár közvetlen, akár a fiókegyeslletek  utján, 
az egyesület igazgatóságáhs (IV. hecsméti-ntcxa 
5 szám) inlézendők, a hol a közelebbi feltételek 
is megtadhatók. A kérvénybei mellékelni kell: 
s) keresztlevelet, illetve anyakönyvi kivonatot, 
b) ha az illető kiskorú, vagy férjesett,  a férj-
nek, szülőnek, vagy gyámnak beleegyesését, 
e) erkölcsi bizonyítványt és hatósági bizonyít-
ványt a folyamodó  családi viszonyairól és fog-
lalkozásáról, d) hiteles bizooyitványt arról, hogy 
magyarul és esetleg más nyelven beszélni, Imi 
és olvasni tud s kellő felfogási  képességgel bir 
és «•) egészségi és himlőoltás! bizooyitványt. 
Az elméleti és gyakorlati oktatás hat hónapig 
tart. Ezen idő elmaltával minden tanuló képesítő 
vizsgát tesz. 

— Lefoglalás.  Mészáros József  leányá-
nál egy pálinkafőző  Ost és sisak tilos birtok-
látta 190 liter lisztes anyagból készült érett 
czefre,  Farkas Ágoston és neje Szabó káreiel-
Iánál 180 liter, Szopos Józsefaé  és dzopos And-
rásnál V* liter gabona pálinka, 110 liter érett 
czefre,  Gegö Antal és nejénél 7 deczillter pá-
linka Benes Tamás és nejénél 100 liter érett 
cxelre, Almási Péter és nejénél 70 liter érett 
czefre  és 10 liter moslék, Ágoston Ágoston éa 
nejénél 209 liter érett czefre.  Kozma Ágoston 
és nejénél ISO liter érett czefre,  ifjabb  Kozma 
Díraéo és nejénél 1 pálinkafőző  Ast és sisak 
110 liter érett czefre,  100 liter moslék, Nyás-
kuj Jánosné csikjenőfalvi  lakásoknál tst és si-
sak, 110 liter érett czefre,  100 liter moslék, 
Kurkó József  és Knrkó Sándor és nejeik csik-
szentdomokosi lakosoknál 110 liter érett czefre, 
10 liter anya élesztő, egy liter gabona pálinka 
egy pálinka főző  fist  és sisak tilos birtoklása, 
Zsok (János) Józsefné  csikdánfalvi  lakosnál 
100 liter lisztes anyagból készült érett czefre, 
bejelentés és adóflzeté  nélkül tiltott ntonni elő-
állításáért f.  év. május hó 27., SB., 99. te 30-án 
összeseo tehát 12-nél a magy. kir. pénzűgy-
őrök által lényleirás lett felvéve. 

— As E. K. E. fOrdŐje  Rad na-Bor-
berek ez a fürdő,  mely fenyvesek  kősőtt, gyö-
nyörű erdős környezetben, 700 m. magasan 
fekszik.  A völgy, a hol a fürdő  van, őserdők 
örökzöldjétől csodás szépségű. As itt felbuzogó 
Széchenyi-viz orvosi tapasztalat szerint a sápadt-
ság, vérszegénység, gyengesége éa vérszegény-
ségen alapuló idegbetegetek eseteiben, női be-
tegségekben, úgyszintén hossian tartó beteg-
ségek után mutatkozott rendkívül jó hatásúnak. 
Gyógyító tényezők még: a meleg és hideg flhrdő 
s a kitűnő levegő. Vérszegényeknél páratlan 
hatású. Kolozsvártól Besiteresétg vasúton, Besz-
teresétől kocsin lehet ide jntni. (Felkérésre 
kocsiról Beszterczén Jungsz JAssef  E. K. B, 
ügyvivő gondoskodik.) Szobák ára mérsékelt. As 
E. K. E. vendéglőjében kaphatók kényelmes be-
rendezésű szobák. A magss fekvés,  s pompás 
hegyi utak, a fenyvesek  kigőzőlgésétól fisseres 
Iriss, tiszta levegő, a kittnő víz, as érdekes 
kirájdnló helyek elsőrangú klimatikus győgyitó-
helylyé telték a fürdőt.  Fürdő idöasak jna. 15— 
szeptember 16-lg. A fttrdőre  nézve felvilágosí-
tásokkal szolgál as E:4élyi Kárpát-Egyesi)* 
Bgyvivösége (Hunyadi Imre dr. főssolabiró)  ó-
Radnáu. 

— A magyar gasda klnosesháaa. A 
m. kir. ioldmivelésiigyi miniszter megbízásából 
Összeállította Tormay Béla minissteri ^ ^ ^ m 
Lelkészeknek és tanítóknak, a kik eziránt egy-
szerű levélben, vagy akár leveleső lapon a m. 
kir. fóldmivelésűgyi  minisztérium IV. főosztá-
lyához fordulnak,  es a kötet ingyen küldetik meg. 

SZTlC—TBtlSl ŰZttMttfCi 
D. J. urnák Pária. A koldott csikket kOaaOo-

iflk,  de miután már azon dolgokról P'T^B onnan 
hoztunk tudósítást, kOsre nem adhatjuk. Uj dolgokkal 
azonban mindig Bdvesen látjuk. 

Laptolajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖM. 
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N E M I I U I . T . A H A J , N I N C S T Ö B H É K O P A S Z K M B E K 
,, . . ' ^ K e l f e d e z t e m  és százszoros lit'iizzrl fizetek,  ha kétszeri Szenzácziot kelt a gyógyfUkivonntom,  melyet evek w v v / \ ^ M ' „,„„ ..„.,. .„;.„,,.„ . . . . . . , ., - , . I H C ^ I— • X I AA I i J ^L w használat uran rojrton meg nem .szűnik a hajhullaa. 
hosszú sonul ut tanú manyoztain, hogy mikep lehessen ™ w . - iiauii.ua. u » „ . 

. . . . i. > . j. „ , „ mii. koroakepzödes es mindennemű fejbörbetegaeg, 
meggátolni a megkopaszodást. 1 üveg ara 2 kor. 40 fillér. 

KaphatA u « f ; > i r r t á r a k b »  én mindennemű ll lal- én plpepe«».lkk-Uerei.Ued#»ben. 
Főrakliir: Török József  gyógyszertára, Király-ulczíi 12. sz. | , " n 7 2 ,1 

Erdélyi főraktár  éa vezérkép vleelösóg: O Ó T H a T T T L A , I l l a t - ó s p l p e r e c z l U l s n a f f j r l K e r e e l E e d ő n é l .  a y M l a f e ö . < S r v 4 x - F 6 t « S r . 
l ítlékl  weffivHttrléfickfít  utáurítM  nzmmitl  aakiixlit  : 

Egyedüli készitö és széjjelküldési raktára. D o b é N á n d o r , uri, nöi és színházi fodrász,  Budapest, Nefelejts-utoaa  27. 

VERESS SÁNDOR dr., 
l e p M foorros 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
(ír/j 7-10 Csik-Szeredában 

Nagy Ferenoz dr. házában. 

20°o-al olcsóbban 
iM eddig, bármilyen alakú és nagyságú 

ff:  Üzleti könyv 
ugy mint napló-, fő-  éa mindenféle  segéd* 
könyvök, ezen árengedményt teszem abból 
azokból, hogy minden üzletember olcsón 
szerezhesse be a azükséges könyveket. 

Kész tisztelettel 
GpiQjatali Márton utóda. 

Most jelent meg: 
A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 

í;s 
MAGYARÁZATA. 

ÉVI XXXIII. TMIiVKNVCZIKK. 
I. II. KÜTKT. 

IKTA 
Dr. PERJÉSSY MIHÁLY, 

crikF«'n..it,l lir. ICrv. rlnSk. 
Kn|iliitiú Oyörgrjakab Márton utóda, kmivvken.s-
krdósi-licii ('-iks/rri iliiliim. Kfív-cpv  kíik-l ,ir=. 4 kor. 
mm^smmmmmjmj* 
2 Most jelent meg: b 
ţ A németországi i 
\ mezőgazdasági szövetkezetek \ 

li 
^ irta l'úii»  l'riţfifi».  csik-szeredai kir. ^ 
" ügyész és kapható Györgyjakab Már- f 
^ ton utóda könyvkereskedésében Csik- K 
f  Szeredában. Ara 1 konmn 20 flUrr.  P 
Ş postán küldve 10 flUirt  l  több. ? 
W v v w v v V  wmrwrmwrwrwJt 

o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o g 
irtoljitl-c <*i 111x.'ii ip.'irl. \L 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig ; t.i:. i < 

B - ü . r g ' e r _ < £ k _ l " b e x t , 
• a r m v á a á r h r l f l  NÖI-földijében 

olyan sör készül, mely bátran vetekedbetik a kőbá-
nyaival avagy bármely más külföldi  gyártmánynyal. 

Kérjük annál fogva  a nagyérdemű közönséget 
a székely ipart p á r t o l n i és a vendéglőben csakis 

W Marosvásárhelyi sört követeim. "M 

FVirtoljtilc Imx.'ii ip.-trt. K 
66a6óóő66ő6őóódő6ó6oőóo6óÓ< 

• X X X X X X X X X a O C K X X X I )OQ)QOO>OIOCtOOOO(XX>f 

A legjobb én nzoliünbb 

TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS YASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Orsiág erdélyi részeiben egyedüli vasszekrénygyárbsn késiültek. 
Továbbá vaaaaekrények. községek, templomok és anyakönyvvezetők számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 

IJKil a-

|117|3-

Teljes tisztelettel 

MOESZ GUSZTÁV, 
I £ Csikvármegye vezérügynöksége 6yörgyjakab Márton utódánál, Csik-Sieredában. fi 
j jMOjOOIOICI^^ 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 

M I * ÍJ I I V O . 
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A c s i k s x t M - e d i v i t : ik; i I - C L I P I ' ! ixtYiL- I • É S Z V Ó Í I.y t ú l - S I I S J ' I A 

I 9 0 0 . évi Junius hó 17-én 
délután 2 órától lsezd.6d.6leg' a z Intézet Hel-ylséséten 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

M«1 i , ~~ 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

I. Időközben megüresedett két felügyelűbizottsági  tagsági állásnak választás 
utján való betöltése. 

lillul 

Nagy Imre, 
alelnök. 

állni aláirt íellialallhaxússal ellátói l m<'̂ l)i/oll -olliutó. 
Az <t((t)>sxftlnílifok  ,'ÍÖ-f/i'  §~áitftk  kivonata. 

A KzitruKiili jop íiki'ir szoniélveseii. nkiir kel 
inek nx.oiilfíiii  r.W.v.'-inv<ni-k "k.-ll l-miie j 
N.i rés/.vónvesi'k csak fi-llia1i.lin;izoll  által, poii.lunksiVir vâ 'V nyámsáu ulaUiuk gondiH.kuk v«; 

ŷámjllk, illeiölê  ./ck Mliatiilnia/olljui állal •.'Vakurollialják s/.nviizali jx̂ iikul e/ nlúiil.j ê rlnel n. 
kiváiilctlik. hoi;y a inê i>izoll rés/vönyes lê ven 

Azon rcs/.vóiivetek u-liát. kik I!M«I. jiiiiiu-; az int«'?zrl n-s/.vúnvkönvvo «/.- rini. mini ilven ifra/.olva  leszid'k a íennolil.i in.«Ion szavazati j.̂ ukia r.'-zvei.v l.-iintlatás tiélkiil u'.vak<>n>llini)ák. 
A csik-sy.orcdiii  (nkttréki>ón/.ti\/•  rös/.vónytúriftisúx  ignxfţHtâsiifţn  nevében: 

Csik-Szereda, UKmk mj'ijus hó ai-én tartott illéséből. 
D r . F e j é r Anl« l , 

iií;vés/..Utkár. 

A sörüzlet terén ^ éven kerenztül kifejteit  ereilménves müküdesem kovetkeztéhen sikerült 
nekem Magyarország két le^elsó .sörgyárának lii/:ilmát nu'piij eriieni a mennyilien n 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfözö 
sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

A7. emliTHt két les*ti'kintelyesel>li i-zégek kitünó hirneve és Hras.súli:m 22 éven 
át elismeréssel találkozott iixleti működésein IVIhátoritunuk e ilire ni arra. Iiogy ax î en 
tisztelt kö/íinséfíi't  felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  s/iveske«ljenek 
:i inasain résről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjoM» 
minőségek fogom  szállítani. 

A legkisebl) megrendelés livegt-s sörnél ő0 üveg, hordokban peilig liter. 
KivÁnatm  árjegyzékkol  s/.ivosen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
i'Jil i --'» BRASSÓ, hoeezu-ulcza 104. 
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S S > : t i l t á i i O e r g e l y 
FÉRFI-, NŐI-, DIVAT- ÉS KÉSZRUHA RAKTÁRA CSÍK SZEREDÁBAN. 

a 
H 
H 
H 
H ? 
S 

idn uli. 
a nagyérdemű várOSÍ é« vidéki 
mi illán Csík Szeri'dúb'M s/ánilékoin 

kö/.üiisé};nek 
[•Ikilllö'/.küdni 

reiipsém 
1,,-y 

a - z 1 j . z l e t e r 2 0 . e t e l s L c L o a a o . , 
az áruból részlet fizetésre  is adok, mélyen leszállított árak 
mellett * MiinTlinyy M7.;íiiil. knin ríiviii iilini uni a házi bútorok is 
eladók, a/, üzlethelyiség <l"tr lakással együt t haszonbérbe kiadó 

tiszteirttel 

Szultán Gergely. 

* » 
H 
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S z é 3 î = e l 3 7 • l a . i ( d . 3 7 • 
női és férfi  divat-üzlete 

CsilE-Szeredá.'ba.s a. (XX'U.tter-szá.llodá'T'a.l) s z e m b e n . 
iijánlani iw. nh s \ ;m sziTcneséni a uaíryérileiiHÍ kíjziinséí l>. tiirvelnu-íie 

^ és szotltl  brxíci~t:KÍ  forrást,  ini'ly minili*n hirik'lést feliilnial 
xt Miéit is kérem a nagyérdemű koziinségi't személyesen arról niuggvüzAdni. 
2 hngy elvemet mintlég szem elüli tartva. 

2 bC* Kevés haszon, nagy forgalom 
« ala|ira fektetem  üzletemet és minden igyekezetemet oda iránvozum, liogv t. verőimet 
^ minden tekintetben a Mirtö  Iriptibhmi  és Irţ/tmiitombbmi  /.7«»/</ri/.;'«Ml. 
i t A mennyiben üzletem rövid fennállása  óta uiahb áruk érkeztek u.'m.: leg-
u ujabb divatú nöi ruha szövetek és hozzá való legmagasabb igényeknek megfelelt  díszekkel, 
5 nöi és férfi  divat kalapok, női kabátok, galléroK, nöi és férfi  fehérneműek,  aap és 
a esernyők, stönyegek, vásznak és asztalnemüek, valamint minden a mi nöi és férfi  divat 
f l  czlkkekbe vágó áruk. 

A nagyérdemű közönség szíves látogatását kérve, maradtam kész tisztelettel 
Székely l i idy Sándor. 

női és férfi  divat-üzlete Csik-Szeredában. 
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