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| soronként 40 fluorért  köz.'illctnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Etóflntéai  ár: 
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•I kor. Negyedérre 2 kor. 
Hirdet éai d^ak a legolcsóbban számíttatnak 

S / c r k e s x t á a é g ó s k i a d ó h i v a t a l : 
Of i l0 ) lk lb  H. utóda könyvkereskedése, kovái 
Uit szellemi részét Illető minden közlemény, vala-
n.iiit hirdetések s előfizetési  dijak is kOldendők. 

A felcsikiak nyomora. 
As Orss. statisztikai Hivatal kimuta-

tásában közli a Magyarországból kiván-
dorlottak számát. Megdöbbenéssel olvas-
suk e kimutatásból, hogy a közel múltban 
csaknem százezer magyar vándorolt  ki 
hazájából s midőn esen horribilis számot 
látjuk, önként szégyenpír lut végig arcztin-
kon, már caak azért is, mert a kivándorlot-
tak legnagyobb réme Erdélyből, különösen 
pedig a Székelyföldről  kerül  ki. 

Kétségtelen, hogy a kivándorlók leg-
nagyobb perczentjét az önhibájukon kivill 
lekvő nyomor s a megélhetés legelemibb 
leltételei kény szeri lik hazájuk löldjének 
elhagyására. Ha es igy van, akkor ez a 
kormány fokozottabb  éberségét önkénte-
lenül kihívja. 

Ezeknek  az égető  föladatoknak  a 
kormány  végre valahára eleget  te-
hetne. 

Fájdalom, a Székelyföldről  kivándor-
lottak horribilis számát épen a csiki szé-
kelyek teszik. Kell-e ezen csodálkoznunk ? 
Nem. Hisz a legszegényebbek éa legnyo-
morultabbak a csik megyei székelyek a 
ezek között különösen  a felcsikiak.  Nem 
ia tudjuk, hol kezdjük a lelcsikiak vesze-
delmes helysetének részletezését. 

Felesik nak egyedüli gazdaságát erdői 
képezik, a melyeket a letárolás vesze-
delme fenyeget.  Ason irányban, a mint 
pusztulnak as erdők, vándorolnak ki a 
lakósok. A kinek háza, földje  dobra ke-
rül, annak nem nyújtanak vigaszt és se-
gítséget a legszebb közjogi frázisok  sem. 
Hanem az elszegényedett, bizalmatlunkodó 
nép azokhoz fordul,  A kik nekik kenye-
ret, megélhetést s szebb jövőt Ígérnek. 

Községek vannak, a hol alig van 
munkabíró  ember, a telcsiki munkások 
a gazdagabb székely megyékben s Ro-
mániában dolgosnak, az ember erejét túl-
haladó munkákat. Több község van Fel-

esikon, a hol munkabíró ember nincs, de 
annál több özvegy asszony, árvu ós a 
durva munkában munkaképtelenné vált 
koldus. Fájdalommal kell bevallanunk, 
hogy ha Felesik lakóda inak fel  segítésével 
még tovább ia késnek, ngy a derék, be-
csli letea emberek a ruténeknél  is szo-
morúbb sorsra jutnak. 

A felcsiki  nyomorultak számát sza-
porítja az, hogy a caikiak egyedüli ke-
nyérforrása  a balánbányai rézbánya, a 
mely százaknak adott kenyeret, üzemen 
kivül helyeztetett. Kenyér nélkül maradt 
munkásai a kohók  és rozoga bánya-
épületek  rideg  helyiségeiben húzódtak 
meg. Miként a véres csatában, ugy dől-
nek ki egymás után ezek a szerencsétlen 
emberek-

Mindezideig a»nki aem tett lépést » 
szerencsétlen, de  becsületes  felcxiki  szé-
kelyekért, ezen elhagyatott szegény em-
bereknek sohasem akadt pártfogója  aem 
Isten, sem emberekelőtt. Mintha az egéaz 
vidéken rajta feküdnék  az átok, a melylyel 
Báthory fejedelem  meggyilkolásáért Szent-
Domokos községet a pápa stijtoltn. Az 
ember szive elfacsarodik,  midőn látja, hngy 
ezen B fenyőfallal  * övedzett szép orezág 
mint pusztul napról-napra. 

Még nem késő. Még elkerülhetjük a 
nagyobb szerencsétlenséget. Ha  a keres-
kedelemügyi  miniszter az cinem kezdett 
mádé  falvi—karezfu  Ivi—szt-domokosi 
vasút építését  üzembe hozná, ugy a 
szegény felcsikiak  kenyérhez  jutná-
nak  a bizonyára nem mennének oly ret-
tentő számban a messze idegenbe. 

A segítség  Magyarországon  sehol 
sem sürgős  oly égetően,  mint Fel-
esi kon. 

Irgalmasság és humanizmus, jöjjön el 
a Te országod! 

Hankó  Elemér. 

A helybeli iparos tanoncziskola 
mult éve. 

(Folytul ás). 
II.  Az ipari számvetésből  és könyvvitelből: 

vl elökészitó  osztályban : Az össze adás. 
kivonás, szorzás. osxtá* az 1000-ig terjedi» 
i<záiiikÓrb>-n nevezetlen és nevezett. azámokkal 
főb  n és táblán. K/.m tárgyra lordiilalott egész 
«ven át 69 óra. 

Az I.  osztályban:  A négy alapmivelel 
egész számokká!, közönséges és tizedes tni tik-
kel. A közönségén 1 őriek átalakítása tizedes 
törtekké. A három és négy szögek különböző 
fajai  kiilöaü<4 gonddal a terület kiszámítására. 

Példák U-beiüleg olyanok dolgoztattak ki, 
melyek az í|iai»s életében leplen, nyomon elő-
fordulnak.  lléi lékek és pénzek ismertetése. Évi 
óra szám: 64. 

A 11-ik osztályban:  Arányok, arányiatok 
egyszerű és összetett hármas szabály, százalék 
és kamat számítás, ezek alapján a nyereség 
veszteség, kainál, tiike, idő és kamatláb kiszá-
mítása. A hossz- Mily- ilr- és térmértékek is-
mertetése. Időmértékek és pengek, köbtaraloui 
számítás. Egész éven át üü órán. 

A lll-ik  osztályban: 
a) A számvetésből:  TarsasAgs/abály. ve-

gyílesiitzabAly, lánc/ nzabály. Takaréapéuzlárak, 
IIÍAIO»ÍLÓ intezetek. Kamatos kamat. Költségvetés. 

b) A könyvvitelből:  A legszükségesebb 
könyvek ismertetése. Első frijegyzési  könyv, 
napló, pénztárkönyv, lőköuyv, leltár. A könyvek 
lezárása. A váltó- és kereskedelmi törvényből 
a legszükségesebb tudni valók. 

c) A A idegen pénzek és mértékek rövid 
ismertetése. Évi óra s/.ám: 72. 
Olvasás és a hozzáfűzött  reáloktatásból: 

lilőkészUő  osztályban  * I. A nagybetűk 
ismertetés és leirata. 2. A Mártonfly  Márton 
Trajtler Károly által szerkesztett és az iparos 
tanonc* ttkolák előkészítő osztálya számára irt 
olva>ó köuyvt.ena 94., 9«»., 97., 98., 100., 
I1&.. 11*.. 119., 125.. 126.. 127.. 120.. 129.. 
130., 131., 132. szám alatt b iti olvasmányok. 
3. Az ugyanazon olvasókönyvbe» IH3., )3U. és 
137. szánt alatt levő költemények. Nyelvtanból: 
a pont, vonás, kettőspont, pontvess/ő, a hang. 
beid, a bangók baiig/.ásukra uézve, a mondat, 
a kettőztetett ná«*al hangzók kiejtése és l-irása. 
E tárgyból tartat ott egész éven ál 60 óra. 

Az első  os/tálvban:  A Mái tonfly  Marton 
és Trajtler Károly által szetkeszi. it és ax iparos 

tanoncz iskolák I. osztálya számára irt tankönyv 
alapián: I. Kiváló magyar iparosok, nevezetesen: 
Szilágyi István, Csepreghi János, Janefer  Gyula, 
Hnsxár Adolf.  Rajka Péter, Konyái káka,  Ba-
kai Nándor, Thék Endre, Ganz Ábrahám, Ybl 
Miklós, Wal-oer Ferencz és Falk Zsigmond. 2. 
Az életiskoláiából: Munkára serkentés, az iparos 
tanulók kfttelesaégei  laniló mestereik iránt. Az 
iparoi tanuló a családban. Az iparos tanuló a 
bázon kiviil. Az idő érteke. 3. A magyar Attd 
és népe. Ipara, gazdasága éa vásárai. Mezőgaz-
daság. Magyarország ipara. Vas és fém  ipar. 
Fa és építő ipar. Iparosok oktatása. Budapest 
A nagy Altöld és városai. A délkeleti Felföld 
és városai. Az északnyugati Felföld  és városai. 
4. A magyar nemzet történetéből: Szent Istváa. 
A magyar állam szervezése. Nagy Lajos. Mátyás 
Király. Magyar bősök a lörök barezokban. Szé-
c-«en}i István és kora. Az ajjá szflletett  Magyar-
ország. A szabadságbarcz. 5. Egészséginkről: 
Táplálkozás. Testgyakorlás. Ragályos betegségek 
Életmentés. E tárgyból évfolytán  tartatott 32 éra. 

A második  osztályban:  1. Hazai ipariak 
és a külföld.  Budapest ipara. Ausztria éa városai. 
Ilumánia. Szerbia. Bolgárország. Németbirodalom. 
Krancziaország és Angolország. S. A magyar 
alkotmány főbb  rendelkezései. A királyi hatalom, 
trónöröklés, felség  jogok. Az ország kormány-
zása, minisztérium, törvényhatóság, községek. 
Az ipar gyakorlásáról. Iparos tanonezok. 3. 
Természettani olvasmányok: A testek kilnis 
állapota és egyéb tulajdonságai. A vízről, a leve* 
görŐI, melegségről. 4. A kémiából: A levegő, 
viz, szén, kén és foszfor.  6. Nehéz féaek:  A 
va-, réz, nikkel és zink. 6. Nemes fémek  : araay, 
ezüst. 7. Nagy térfiaink.  K tárgyból volt összeses 
30 óra. 

A harmadik  osztályban:  A természet-
tanból, vegytanból és a Divelődéa történelemből 
válogatott olvasmányok. G tárgyra fordíttatott 
32 óra. 

Az üzleti fogalmazásból. 
Az első  osztályban:  Gyakorlatok a mon-

datok megismerésére és szerkesztésére. Egyszerfl, 
hiányos, bővített, összevont, mellérendelt és alár 
rendelt mondatok. Évi óraszám 32. 

A második  osztályban:  Üzleti hirdetések, 
czégtáblák, czimjegyek, újsághirdetések, köröz-
vény ek. Árjegyzékek. Ajánlatok. Megrendelő le-
velek. Fizetést sürgető levelek. Ajánló levelek. 
Bizonyítványok. Elisinervéuyek. Számla. Adós-
ság levelek. Évi óraszám 26. 

A harmadik  osztályban:  Az iparos éle-
tében gyakrabban előforduló  polgári Agyiratok 
szerkesztése. Évi óraszám 28. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A leány kérő! 

— Vlg lieazólyhe. — 
Ina: Mártonfly  Imn. 

— Miklós I — mondá hintaszékében hát-
radűlve kismányai Saijas Tivadar, a gentrik 
tipikus minta képe. — mikor leez már a lako-
dalmad. 

— Lakodalmam? Kivel? 
— Csekei Gizellával vagy Lenkével, szó-

val a két testvér közlil valamelyikkel. 
— Valóban nem éltelek I 
— Hisz mindig náluk vagy, már is beszél 

az egész város eljegyzésedről. 
Noe még nem választottál a testvérek 

közül? 
— Hónán tudod te azt, hogy ép ö kö-

zti lök akarok választani magamnak feleséget  ? 
És biztos vagy abban, hogy nem kosaraznak ki ? 

— Már miért tennék ? Mit képzelsz hisz 
fiatal,  szép vagy, tekintélyes vagyoood van, 
egy cseppet sem kell aggódnod. Igaz I Melyik 
is a anebbik? 

— őaamtán szólva Tivadar, est nem tu-
dom megmondani. Már hónapok óta járok há-
zukhoz, de nég máig ne határoztam el maga-
mat, Gizella Biebb mint Lenke ragyogó fekete 
BseÁeivel, éa arisztokratikus modorával. Lenke 
a fiatalabbik,  sokkal szerényebb, de házias ís. 
Még ne tudok választani. Mindkettő nyájas 
•oeolylyal fogad,  B valahányszor meglátogatom 
éket egyenlő szívélyes szavakkal halmoznak eL 
C«k reggel kell néha sokáig várakoznom 
— olyksr 11 óráüt és. — mig Gizella látha-
tóvá 1—. ^ ^ • ° 

— Tudod mit menj el egyszer korán 
reggel, s lejnl meg őket. Ilyenkor mindent 
láthatsz! 

— Lehetetlen I Ha kocsim megérkezik n 
ház elótt tudják hogy én jövők. 

— Menj át női ruhálwn hozzájuk, például 
mint mosónő. 

— Helyes, ezt megkísértem. 
— Csakugyan V Tehát mint mosónő 

mégysz oda? kérdé Tivadar. 
— Igy nem volna czélszerü, ki tudódnék a 

csíny, hanem majd kieszelek egy más módot, 
és aztán holnap reggel meglepem őket. 

— Jól van, de közöld velem az eredményt. 
* * 

Gizella és Lenke egy kis hivatalnok 
egyetlen gyermekei valának, ki nem élt ugyan 
valami fényes  kttrlilmények közt, de nzert még 
ia nagy házat vitt, és előkelő társaságokban 
fordult  meg. Tiz év óta volt özvegy és egyet-
len öröme leányaiban tellett, kiket szeretett 
volna férjhez  adni Gizella, kinek nagyravágyó 
eszméi voltak, már rég kiszemelte magánuk 
féljDl  Rajcsányi Miklós dus gazdag földbirto-
kost. Lenke fiatalabb  lévén, az ó igényei nein 
szárnyaltak oly magasra, s a szivében csírázó 
vonzalmat elnyomni igyekezett, mindkét test-
vér figyelmes  volt Miklós irányában, a testvéri 
vonzalmat éreztek iránta. Egy reggelen jóUehet 
előtte való napon bálba voltak, a két testvér 
már fenn  volt Gizella ragyogó fekete  baja 
hanyagul lógott le és arczát is majdnem be-
födé,  piszkos reggeli ruha volt rajta és lábain 
rongyos harisnyak. Ellenben Lenke tiszta ru-
hát vett fel,  fehér,  ragyogó gallért s tiszta 
nagy kötényt Hsja Ízletesen volt megfésülve, 
s fouatokba  rendezve. Épp a kávés edényeket 
rakosgatta el. 

Kgy öreg cnibrr van itt. az ajtó Hóit. 
és csinált virágokat árul — jelenté a sxobsücány 
belépve nz ebédlőbe, bebocsátani ? 

— Nem! mondá Lenke. 
— Dv igen, kíálta <im>lla parancsoló 

hangon, — killd csak be! — 
Néhány perez imilva lH>lé|>ett egy öreg 

ember. Szegényesen volt öltözve, s kopott nagy 
kabátot viselt. Haja és bosszú .szakálla egész-
ben őszbe vegyült. Mélyen meghajolt, és nagy 
kosarat az aszalni téve, kinyitotta födelét. 

— Igen szép virágúim vannak, — szólt 
elváltoztatott reszkető hangon — megengedik 
hogy megmutassam ? 

Ezzel választ se várva, kivett néhányat 
és folytatá: 

— Ez éppen illeni fog  aranyos szinü ha-
jába nagyságos kisasszony I mondá, Lenke felé 
nyújtva a szép rózsákat. 

— Xóvóreiu akarja látni a virágokat, nem 
én, víszonzá Lenke nyugodtan. 

— Hozza ide, hadd lássam, luondá (iizella 
kutáu és parancsolólag. 

E közben az Öreg ember figyelemmel 
kísérté Lenke minden mozdulatát, »látta, hogy 
n tálezákat letörli, elhordja az asztalon levő 
evőeszközöket, aztán a szalonba ment, hogy 
leporolja a székeket, asztalt és függönyöket. 

Majd elvégezve dolgát, visszajött és Gi-
zella mellé ttlt, ki a kosár tartalmát szemlélgette. 

— Nézd mily csinos e skarlát piros ágacska, 
sötétzöld leveleivel. Ugyebár pompásan fog 
iUeni as uj selyemruhához. 

— De Gizal mondá Leoke, hisz most 
nem veheted meg e virágokat I 

— Ob igen, az apa adott tegnap egy 
kis pénzt 

— L)e az azért adta, hogy a szabó szám-
láját törleszti, jegyzé meg Lenke. 

— Ez a pénz a sajátom, tehetek vele 
a mit akarok, a szabó számlája ráér. 

— Oh Gizellu, ez borzasztó volna, ez ugy 
tüník fel  előttem, mintha jó ntyánkatcsalnád meg. 

— Ostobaság, tmyd megfizetem  a ruha 
árát, ha férjhez  mentem, lesz akkor elég gom-
bostű pénzem. 

— • Nem szeretnék adóssággal féijhez  menni. 
Az öreg ember komoly 'püIaatásV-vetétt 

tt két testvérre. 
— Kisasszony! szólt Lenkéhez — e kék 

csokrot nem győzöm eléggé ajánlani, s ha nem 
tetszik most kifizetni,  eljöhetek máskor is as 
áráért. 

— Nem. ilyen föltétel  mellett nem veszem 
meg, vÍ8zonzá Lenke határozottan.-

— De mikor oly kitűnően iöik kéjgyed 
hajához, nézze c u'-t íueg a tllkorben. 

A virójr fc:i.  arany hajába tűzve, való-
bau jól álti CÍ in jobban emelte bţjos ar£s-
vonásait 

— Ha én hajam szőke volna, mtödig 
kék virágot hordanék benne, mondá Gizella 
Rajcsányi Miklós nem régiben mondtţ hogy a 
nefelejts  az ö kedvencz virága. ' ' 

Lenke mélyen elpirult és a csokrot visz-
szatéve a kosárba, viszonzá: 

— Nos Giza, határozd el magadat! Na 
tartóztasd fel  ezt az embert, hiss as ók leje drága. 

Eszel széket tilt az öreg ember felé  é( 
megkínálta Oléeeel, mert Msoajonl elrántt 
as uton. 
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A raJsoliabóL 
Jf  ártani rajz. Egyenesek és körívek rajzo-

lása 8ik dlssítméoyek as ipari gyakorlatból. 
Tat, lap, vonal éa poot alapfogalmai.  Egyenes 
vonal helyzetei, mérése. Kör és osztása. Szögek 
semeL Szögek mérése és oeztása. Derékszög 
és merőleges egyenesek szerkesztése. Három-, 
négyszögek, sssbályos sokszögek aleptu!ajdon-
ságsi és sserfcesstése.  Idomok mAsolAss, srányos 
kisebbítése és nsgyobbitAss. A kör ér intői, körök 
kölcsönös helyzete. Ellipszis, csigavooal, aspirá-
lok szerkesztése. Mértani testek ábrázolása ve-
llletbes szemlélet alapján, alap» homlokrajz. 
Oldalrajs. Kereszt metszetek készítése alkalmas 
•illák segélyével. Gyakorlatok egyszerű alakok 
felvételében  és ábrázolásában a mérd veszszS 
használatával 

Elemi szabadkézi  rajzból:  Az egyenes 
vossl és anoak minden Irányban szabadkézből 
való rajzolása. Szögek rajzolása és osztása. A 
fontosabb  három, négy és szabályos sokszögek 
sjakitása és mezőkre valé osztása. Néhány mér-
tani sik diszitmény. A hajlitott vonal, iv, baliám, 
kör és csigavonal. Egyenes és hajlitott vooalak 
összeköttetéséi. Efcysierü  levél és virAgdiszitmé-
aysk, rozetták, kelyhek. 

Hértsnl testeknek a. m. koezks, négyzet* 
siska egyenes hasáb ds gúla, henger, knp raj-
zolása látszat ntán távlatban. Az árnyékolás 
elenei. Egyszerit edéoyslakok, dombom tevéi és 
virág dlszitmények. Ezen tárgyból tartatott 
flssnwiffli  102 óra. 

A rajzolásnál hassoAlt rajzmiutf  k: Vetössy 
Lipót-féle  „Módszeres rajzminták", „Mintalapok 
iparosok és ipsriskolák számára" Herdtle Ednard. 
„A rajzolás elemei" Andel Antal. .A mértani 
diszitménytf  OrAsvald István. „Előlapok az iparos 
tasonez iskolák rajzoktatásáboz". 

A tantestület egész év folytán  tarlóit 10 
gyülést és ezekben intézte el sz iskolai okta-
tás terén fel  merült ügyeket, év elején meg-
állapította sz órarendet, megkészítette ÉS MZ 
iparos tanooez iskolai felügyelő-bizottságnak  be 
terjesztett* a költségvetést. Az év harmsdok 
végén számba vette az addig eltartott tana-
nysgot, s növendékeket s szabályzat értelmében 
karácsony és bisvét táján s magaviselet, szor-
galom és elöbaladásból osztályozta, végül év 
végén kiállította ss összes osztályok számára 
a szokásos érdemsorozatokat és számba vette 
ss év folytán  feldolgozott  tananyagot. Részt 
vett a tantestület teljes számban a tanév elején 
tartott „Veoi Sancte'-n, a tanév végén tartoll 
„Te-Deum'-on. A tantestület tagjai felváltva 
kisérték a növendékeket a böjti időszak alstl 
vasárnaponként tartott vecsernyékre, melyeken 
rendesen azeat beszéd is intéztetett a növen-
dékekhez. A tantestületi jegyzöségét Székely 
Károly teljesítette a legnagyobb szorgalommal. 

Nem mulaszthatom el, hogy e helyen legme-
legebb köszönetemnek ne adjak kifejezést  a 
tantestület tagjai iránt, azon pontos, szorgalmas 
és derekas működésűkért, melylyel kötelességeik 
teljesítése kőrfll  egész év folytán  kitartottak s 
egész odssdással törekedtek arra, bogy a taní-
tási eredmény daczára a rendelkezésre álló szű-
kön kimért időnek, a kívánalmaknak a lehető 
legjobban megfeleljen. 
V. A növendékek magaviselete, saor-

galma ós előmenetele. 
A növendékek magaviselete s lefolyt  tao-

évben általában megfelelt  ss iskolsi rendtartási 
szabályoknak és az iskolai tőrvényeknek. For-
déit elő azonban pár olyan eset, melyek kény 
szeri tették ss igszgstóságot, bogy éljen törvény 
adta jogával és bárom növendékkel szemben 

súlyosabb fenyítéket  alkalmazzon. As erélyes és 
szigora eljárás sea is maradt eredmény nélkül, 
a mennyiben ezen esetek ntán nagyobb beszá-
szánilás alá erő fegyelmi  vétség oem fordult  elő. 

A növendékek szorgalma és elöbaladása 
szintén megfelelt  a kívánalmaknak sőt a har-
madik osztály növendékei s megszokottnál jévsl 
szebb eredményt mutattak fel. 

A felsorolt  bárom tényezőre vonatkozólag 
a tanév végén a kővetkező számbeli eredmény 
mutatkozik: 

Az előkészítő osztályban: 
Magaviseletre nézve: jó 14, kevésbé sza-

bályszerű: 1. 
Szorgalomra nézve: Kitartó: 2, kellő: 1, 

csekély: 11, semmi: 1. 
Előmenetelre nézve: Jeles: 2, jó: 1, elég-

séges: 9, elégtelen: 3. 
Az I. osztályban: 
Msgaviseletre nézve: 18 jó. 
Szorgalomra nézve: Kitartó : 3, kellő: &, 

változó: 9, csekély: 1. 
A 11-ik osztályban: 
Magaviseletre nézve: Jó: 7, szabályszerű 

2, kevésbé szabályszerű: 1. 
Szorgalomra nézve : Kitartó: 2, kellő : I 

változó: 3, csekély; 4. 
Előmenetelre nézve: Jó: 2, elégséges: 7, 

elégtelen: 1. 
A III-ik osztályban : 
Magaviseletre nézve: Jó: 9, szbszerü: I. 
Szorgalomra nézve: Kitartó: 1, kellő: 9. 
Előmeaetelre nézve: Jeles: 6, jó: 5. 
Az egész iskolában: 
Msgaviseletre nézve: Jó: 48 (90.6%), 

szabályszerű: 3 (6.7%), kevésbé szabályszerű : 
* (3 7°/o). 

Szorgalomra nézve: Kitartó: B (I6.1°/u), 
kellő: 16 (30.2%), változó: 12 (22.6), csekély : 
16 (30.2%), semmi: 1 (1.9%). 

Elémenelelre nézve: Jeles: 9 (17%), jé: 
14 (26.4%), elégséges: 26 (47.1%), elégtelen: 
5 (9. 4®/0). (Folyt, köv.) 

A i®ei Hripptiri Hsán üléséről 
Csíkszereda, szeptember 10. 

Havi rendes közgyűlését a közigazgatási 
bizottság ma tartolta meg Mikó Bálint lőispán 
nr elnöklete alatt» melyen a tagok közül tixeo-
kelten vettek részt, a többi pedig meg nem je-
lesbetését igazolta. 

A gyűlés általában rövid tartamú volt, * 
idejét inkább egy fegyelmi  Ogy és az útadó fel-
szólamlási bizottságnak tömeges felszólamlás  el-
bírálása feletti  javaslata vette igénybe. 

A havi jelentések nevezetesebb mozzana-
tokat alig tartalmaztak; a főorvos  jelentéséből 
azonban, mint örvendetes jelenséget fölemlíthet-
jük, bogy az általános egészségügyi állapot 
augusztus bóbao a megelőző havihoz viszonyítva, 
javult, a mennyiben A bevenyfeitőző  kórok közül 
egy sem lépett fel  jArványszerüen ; továbbá a 
tanfelügyelő  jelentéséből még kiemelhetjük, hogy 
László József  hnrzsnvai tanító szeptember l-ső 
napjától kezdve 720 korona évi illet ménynyel 
nyugdíjaztatott 

A folyó  Ügyeket is iokább különböző adó-
nemek elleni felebbezések  képezték, melyeket 
a pénzügyigazgató helyettes referádája  alapján 
változatlanul fogadlak  el, részint a felszólamlá 
Bokoak helyet adva, rés*int elutasítva; a bátra-

— Köszönöm I mondá a virág kereskedő 
és helyet foglak. 

— Én a skarlátpiros virágot, e kaméliát 
gyöngyirágot veszem meg, mondá Gizella. 

— De Giza! Ennyit nem bírsz megvenni! 
— Dehogy nem Rajcsányi Miklós eléggé 

gazdag, majd kifizeti  ó I 
As öreg ember ajkába harapott és szúró 

pillantást vetett a beszélőre. 
— Gondold meg mit beszélsz, veté köz-

be Lenke hátha nem is szeret téged B ha mé-
gis nóUl venne, mily keservesen csalódnék. 

— Eh mit! Tudom én mit cselekszem !! 
Adj kölcsön néhány krajezárt konyha pénzedből. 

— Ugy, tehát Lenke vezeti a háztartást? 
mondá magában az öreg ur, pedig Gizeilane-
kem azt mondta, bogy ó kezeli a gazdaságot. 

— Gizella I suttogá Lenke rémülten, meg-
csaljam atyámat? 

— Hadd el as örökös erkölcsi predikácziót. 
— Lenke kisasszony l mondá a belépó 

szoba leány, a mészáros inas van itt. 
Lenke távozott a szobából, de Gizella 

még folyton  a virágaival foglalkozott. 
As öreg ember e közben jól szemügyre 

vette ót és látta mily rendetlen és kuszált a 
haja, mily mocskos ruha van rqtasazismily 
hanyagai simult hozzá. Ezután Összehasonlította 
Lenkével, ki a tisztaság mintaképe volt. 

— Még most se határoztad el magad ? 
kérdé Lenke belépve a szobába. 

— Nem I nincs annyi pénzem I 
Én nem adhatok. As apa soha se juttat 

annyi pénzt, hogy azzal dobálózzam. Most vet-
tem egy bornyu fejet,  aztán meg nem Hihetek 

itt melletted, mert a cselédet nem hagyhatom 
magára, ott kell lennem a főzésnél.  Ma pedig 
puddingot eszlink éa azt nekem kell elkészí-
tenem. Fehér tüll fátyolomat  is meg fogom 
vasalni. 

— Majd én ilyesmivel törődném. Minek? 
kaczagá Gizella. 

— Minek ? Nagyon szép! Lesz még idóm 
arra, hogy kíméljem magam, s ki. gondozná 
a lakást, ki hozna mindent rendbe atyánk meg-
elégedésére? Ha férjhez  mentem, rád vár e 
kötelesség 1 tevé hozzá nevetve Lenke. 

— Persze mintha nem CD mennék előbb 
férjhez!  viszonzá Gizella. 

Lenke hallgatott. 
— Választottam a virágokból, mondá Gi-

zella az öreg emberhez fordulva. 
— Legközelebb leszek oly bátor az áriért 

eljönni s najţyon fogok  örvendeni, ha állandó 
vevóim közé sorozhatom nagyaágtokat. 

— Jól van, jöjjön a mikor tetszik ! mon-
dá Gizella. 

Az öreg ember vette kosarát és távozott. 
A mint haza ért ledobta magáról a parókát és 
állszakált, Íróasztala mellé ült és Csekei Len-
kének levelet irt, melyben hazassági ajánlatot 
tett neki. Másnap megjött a válasz és Lenke 
boldog jgeu'-nel felelt 

Gizella azóta két dolgot nem tud magá-
nak megmagyarázni. Az egyik, hogy miért vette 
el Miklós Lenkét s nem őt? A másik, mi az 
oka, hogy az öreg ember még mai napig se 
jött el pénzeért ? — 

lévő nagymérvű kincstári tartozások miatt pedig 
sz összes községi elöljárók ellen kért felelősség 
kimondása határozattá emeltetett, azon hozzá-
adással, hogy ha 15 osp alatt a hátralékok fel-
hajtása nem foganetosittatik,  az illető elöljáró-
sági közegek terhére állani adó végrehajtók 
fognak  küldetni. 

Todomésnl vette továbbá a bizottság a 
kebeléből kiküldött fegyelmi  választmány azon 
határozatát, melylyel Fereoczj  Béla tusnádi kör-
jegyzőt több rendbeli kötelesség mnlssztásért 
600 korooa birságban marasztalta el. 

Csik-szenlmibályi RAcz József  jogosulatlan 
záloglás és a legeltetésre vonstkozó rendelke-
zések be nem tartásáért a járási szolgsbiróság 
által rá kimondott 20 korona bírság ellen feleb-
bezvén, annak hely adatott s s bírság alól fel-
mentetett, 

Csatószegi ifj.  KorÓdi István 6 korona 
mezőrendőri bírság és sz eljárási költség ellen 
besdott felehbezésével  elutosittstott. 

Nem különben elulasiUaltak Gyimesközép-
loki Berkovics Bérezi és Berman Izidor is 20—90 
forint  mezőrendőri bírság valamint sz okozott 
kár és költségek megfizetése  kötelezettségén el-
marasztaló főszolgabíró  halálosat ellen intézett 
felebbezésükkel. 

Az „Unió erdőipar részvénytársaság" által 
a tusnádi vasútállomástól s tulajdonát képező 
fűrész  telepig építeni szándékolt iparvágányra 
az engedély megadatni hstároztatott 

Gyeigyó-Remete község elöljárósága és 
képviselete egy postahivatal feíáilitásáuak  ki esz-
közlését kérvén, A bizottság tekintettel arra, 
bogy a postai közlekedésül használandó Maros 
híd jelenlegi állapota oem alkalmas orra, hogy 
azon minden időben s főként  vizáradás alkal-
mával a posta járat fennakadás  nélkül biztosítva 
legyen, a kérést visszaadni határozta azon hozzá-
adással, bogy törekedjék a község a Maroson 
egy a vízlefolyására  alkalmas nyílású hidat 
építeni, bogy azon a közlekedés minden időben 
hizlosilva legyen, s ba ex meg lesz az újból 
előterjesztendő kérvénynek ké*z lesz a bizottság 
illetékes helyen érvényt szerezni. 

Végül Incze Dénes csikszenlmiklósi tani ló 
részére s község által kiállított és előterjesztett 
dijlevél elfogadtatott  és megerősíttetett. — 

Tanácsadói intézmény a 
tanintézeteken. 

Szólás mondás, de régi példabzazéd: a 
magyar embernek nem kell tannlni, elég ba gon-
dolkodik. S gondolkozott is a msgyar gazda 
sokáig, kozbe-közbe a kártyát is megkeverve a 
mig meg nem érkeztek a nyolezvanas évek mos 
toba gazdasági viszonyai, a mig a buza ára le 
nem szállott 6—7 frtrs.  Akkor azonban elér-
kezett a cselekvés ideje, az egyszerű gondolkozás 
már oem volt elég a megélhetésre. Kezdtünk 
kísérletezni, nem volna-e hasznosabb bnza helyett 
czakorrépát, horgonyát czíkoriát sto. termeszteni. 
Sőt egyesek kísérletet teltek arra nézve is n*-m 
lebetue e két kalászt termeszteni olt a hol ed-
dig csak egy termett, szőval mezőgazdaságonk 
nj korszakba lépett. Az elfogulalban  szemlélő-
nek el kell ismernie, hogy mezőgazdaságuuk 
óriásian fellendült  az ntóbbi 20—26 év alalt, 
s bizonyos, hogy nagyon elmaradt az a gazda 
ki ez idő alatt brattó jövedelmét meg nem két-
szerezte. 

Csak sz s kérdés ezek ulán, vsjjoo olyao-e 
már a mai gazdasági rendszerünk, A mely a 
a tökéletesség netovábbja, a melyen többé javí-
tani lendíteni nem lehet, a mely a lehető leg. 
nagyobb bruttó és neltó jövedelmet szolgáltatja, 
sajnos-e kérdésekre nemmel kell felelnünk.  El is-
merjük ugyan, hogy gazdasági viszonyaink kü-
lönösen az utőbbi éviizedben nagyot lendültek 
ugyan, annak daczára a tökéletestől nagyon, 
de nagyon roes»ze vágyónk, Kezd ngyan már 
gazdaközönségünk is fogékony  lenni az újítások 
iráűt. de a legtöbb esetben nem számítással njit 
hanem azért mert látja az ujiiást másnál is, 
de nem ludjs. bogy az ujitás a melyet más 
jónak talál jónak log-e bizonyain i sz Ő viszonyai 
között is, mert nem vett magának fáradságot, 
hogy a szóban forgó  újítást ki ismerje, tanul-
mányozza mielőtt alkalmazná. A mina pában va-
sntoni ntazás közben mondja egy nri ember, 
hogy Uvaezszal buzavetéseit Thomassalakkal 
fogja  behinteni, mert as egy földbirtokos  tár-
sánál oly kiUMö befolyásssl  volt a termés bo-
ysmrs. Én elbűledezve hallgattam terveit s cso-
dálkoztam azon, bogy foghat  valaki műtrágyá-
záshoz mikor még azt sem tudja, hogy a salak 
s legnehezebben oldható műtrágya, A melynek 
feloldására  nem egy tavasz, de egy álló esztendő 
sem elég, ha ilyen felületes  ismeretek alapján 
alkslmszzs a gazda az ujitás kat, akkor oem 
lehet csodálkozni rajta, bs ezt ép oly bsmor sntba 
dobja miot bsszontnlsnt, a milyen hévvel alkal-
mazta felületes  ismeretek alapján. 

Arról pedig csak legyünk egészen őszinték 
már csakugyan igen kevés gszdánsk van halo-
vány fogalma  is, hogy ad-e snnyi trágyát tala-
jának a mennyi elegendő a talaj termő erejének 
fenntartására,  hogy as ő trágyázást rendszere 
mellett emelkedik-e vagy spsd talajának termő-
képessége. Pedig a gazdálkodásnak ez a kardi-
nális pontjs, e kőrfll  forog  as egész gazdálkodás 
s ba e tekintetben nem helyesen járunk el, 
kárba veszett összes fáradságunk,  kielégítő vagy 
jó eredmény sohssemt érhetünk el, hogy pedig 

épen e tekintetben országszerte nem helyesen 
járnak el, azt altatja ason megdönthetetlen 
tény, hogy a nyugati államok termés átlagai 
nem esak fedezik  s máslkat, de sok helyen an-
oak a kétszeresén is tal emelkednek. Kevés ss 
állst állománynak, műtrágyát Is keveset bsss-
nálunk s igy állagainak as orsság legtöbb he-
lyén nem emelkednek, de csökkennek. 

A kezelésűnk alatt álló birtokról nem ké-
szilflnk  ü z e m t e r v e t s Így nem todhatjnk 
nem lehetne-e b i r t o k o n k a t jövedelmezőb-
ben kihasználnánk, oem tudjak eleve meny-
nyinek kell lenni a brattó bevételnek és kiadás-
nak, mennyinek s tiszta haszonnak, de sőt ha 
váltó gazdaságot Üzűok is, s váltó többnyire 
nincs helyesen beállítva s igy s lehető legnagyobb 
hasznot már esak azért sem érhetjük el. Isme-
rek gazdaságot hetes fordávsl  s hol s« első 
évben meg lesz ugyan trágyázva a talaj, de 
azután két éven keresztül egy szem trágyát 
sem kap, bnza pedig s negyedik és hetedik év-
ben jön bele. Hogy as ilyen váltó gazdaság a 
talajt tönkreteszi, s félannyit  sem sd, mint a 
mennyit helyesebb kezelés moUett adhatna, azt 
miudenkinek todoia kell, a ki némi úgynevezett 
tudományos gazdasági ismerettel is bir.J 

Nem vonjak kétségbe, hogy egy birtok 
üzemtervet kidolgoóoi, annak a ki nem foglal-
kozik gazdasági tndománynyal éa írásos mun-
kákkal, igen nehéz, de meg van adva s mód 
és alkalom ilyen üzemtervet aboz ért3, azzal so-
kat foglalkozó  egyénekkel díjtalanul kidolgoztatni. 
A magyar óvári gazdasági akadémia debrersení, 
kassai, keszthelyi, és kolozs-monostori gazda-
sági tanintézeteken tsnAcsadA»i bizottság van 
gazdasági ügyekben felállítva,  mely bizottságnak 
feladata  bárkinek és bármiféle  gazdasági ügyben 
díjtalanul felvilágosítási,  tanácsot adni. Akár 
Azemlervet kell valamely birtokról készíteni, akár 
Állattenyésztési, növénytermelési stb. ügyben kell 
tsnAcsot adni, ezek a bizottságok a legnagyobb 
szakértelemmel díjtalanul adják azt meg, s igy 
a gazdának csak egy levelet kell írnia as illető 
intézet igazgatóságához, bogy a legjobb és tel-
jesen kimerítő választ kapjoo. Tauoljuuk, ha-
ladjunk, bogy gyarapodjnok. 

Farosa nemzeti szinü lobogó. 
Ilyen czimü hírűnkre Gy.-Szentmiklóaról a követ-

kező levelet kaplak: 
Tekintetes  szerkesztő  ur! 

A „Csíki Lapok" egyik közelebbi számában 
Furcsa nemzeti czinfl  lobogó Gyergyó-Szent-

miklóson" czim alatt valAmi rövid közlemény 
jelent meg, mely oly peszimísztikns egyoldalú-
sággal hordja le és leczkézleti meg s gyergyó-
szenlmiklósi irgalmas nővéreket, bogy nekem, 
ki a világítás alkalmával jelen voltam s kinek 
módjában volt a leghitelesebb és a legmegbíz-
hatóbb forrósból  ismerni a „ fel  fujt"  zAszlóflgyet, 
lehetetlenség megjegyzés nélk&l hagynom e köz-
leményt. Az igazság kedvéért szíveskedjék e 
pár sorsok bec*es lapjában helyet engedni. 

Nagyon sajnálom, bogy épen azoknak az 
eljárása felett  tör pálezát t. c«ikkező ur, kik 
oly remekül, oly impozánsan Maróináltak a dicső 
900-as Onnepflok  előestéjén, hogy bámulatra ra-
gadta egész Gyergyó-Szentmikióst az aielképes 
disz, mely bármely városnak csak érdemet szer-
zett volns. Igazán itt is, mint mindenütt a tisz-
telendő nővérek az ők fluom,  művelt isiésüket 
motaták be. 

Azt irja a czikkező ur, „liogy sz idén a 
gyergy ó-szentmik lósi irgalmas nővérek zárdáján 
is ott lengett egy lobogó, da nem a magyar 
állam 900 éves trikoroljs" banem — .jól értsük 
meg" — egy furcsán  Összekombinált uj nemzet-
nek oj lobogója. 

No hát si tacuisses phüosopbus msasisses, 
igen, mert nem tudja a beküldő, bogy ez e té-
vedés, mely s színek nem szándékos felcseréld 
sében Állott, as asztalosnak, ki a felszegezést 
végezte, tudható be és semmi esetre sem a tisz-
telendő nővéreknek. A zArdAnsk régi zászlója 
elrongyolódott és a tisztelendő főnöknő  a többi 
nővérekkel együtt ujat készíttettek. 

Moodhatom, bogy az egész községben a 
legszebb volt ez a zászló, melyen olt ragyogott 
üdvünk jele, a czikkező ur által megrótt,, kereszt". 

Vigyázzon kérem és ne sértse, ne gúnyolja 
szt » keresztet, mert onnan üdv sáfáraik  és aa 
a kereszt mentette meg a hasát 900 éven át 
ss a kereszt ott volt Nándorfehérvárnál,  Sziget-
várnál, Hunyadi János minden fltkőzetében,  Buda 
visszavételénél és ba az a kereszt eltűnik a 
homályba, hollók fognak  károgni a nemzet 
temetője lelett. 

Mi az? „Egy furcsán  összekombinált aj 
nemzetnek uj lobogója?" 

Nemzetet ma Magyarországon össsekőmbi* 
ii nem lehet és a kikre eséloz a czikkező 

or, azok oem is akarnak, bszánknak ma egy 
nemzete van e es msgyar nemzet, több nem 
lehet. Nsgy különbség: nemzet éa nemzetiség? 

Egy kis didtinkezió I 
Nem kellett oda semmiféle  figyelmeztetés, 

bogy kijavítsák az aszlsloa Által tévedésből ejtett 
hibát, sert már ss úgynevezett „jó akarati 
figyelmeztetés"  előtt el volt határosra a kijaví-
tás, mi caak egyszerű megfordításban  állott 
Másnsp reggel, már senkisea látott a zArda 
homlokán zöld, fehér,  piros-ot, hsoem a aí nem-
zeti trikolorunkat 
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A ai a közlemény többi részét illeti, a 
B e | ; határozott személyeskedő gyannsitás a tisz-
telendő nővérek ell-n, sióra aem érdem**, sze-
mélyeskedő gysnusitásaz igazságnak nem sajátja. 

Csak annyit akarok még megjegyezni, hagy 
a napi események irói&nak ép ngy, mint a tör* 
ténet irónak a pártatlan tárgyilagos lgasiág 
zászlóját kell lobogtatni. 

Gytrgyó-Sst'Miklóson, 1900. szept. 7-én. 
Pál János. 

S V l i O I I T É L É K . 
— Wás szantalés. Nagy Sándor helybeli 

tekintélyes ügyvédnél f.  hó 8-án fényes  estély 
volt a kényelmesei» átalakított éa ujonaan bsren-
deiett lakásának leiavatása ősimén. A oagy szám-
bao megjeleni disses társaság soraiban ott láttnk 
vármegyénk főispánját,  alispánját feleségével  és 
közéletünk több kitűnőségeit. A hási gaida és 
kedves neje figyelme  éa aseretelre méltósága oly 
jó és víg hangalatba tartották a vendégeket, hogy 
a kedélyes ünnepély, mondhatni egéas észrevét-
lenül, csak a hajnali órákban ért véget 

— Dal- és zeneegyesületi közgyűlés. 
A helybeli dal- és seneegyesUlet f.  hó 6 án d. n. 
6 érától kezdódóleg tartolta meg közgyűlését 
Baktai Oáapár elnöklete alatt a városhál nagy-
termében. A közgyűlési alakuló gyűlésnek Is le-
betelt tekinteni, a mennyiben, mint egy 00 uj 
tag belépését jelentették be, kik nagy részben 
jelen is voltak. A gyűlést Bakui Gáspár nyitotta 
meg lendületes besséddel, melyben felsorolta  azon 
okokat, melyek as egyesQletet hosszabb idón ke-
resztül stagnálni kényaaeritették, beszámolt ai 
egylet vagyoni helyzetéről s végül örömének 
adván kifejezését  a tömeges belépések felett, 
melyek az egyeaűletaek bizonyára aj erőt és uj 
életet kölcsöoöznek. a gyűlést megnyitotta. Ai 
éljenzéssel fogadott  megnyitó beszéd után Baktai 
Gáspár maga éa tiaitáraai nevében as eddig vi-
seli állásokról le mondott s felhívta  a közgyűlést 
a tisstiksr, választmány és hangverseny rendeió 
bizottság újra alakítására. A siavasatsiedó bi-
sotlságbs: Dr. Pejér Antalt, Bitai Bélát éa Borsai 
Mórt kérvén fel,  a választást ai alapszabályok 
értelmében titkos szavazás alapján elrendelte. A 
választások megejtetvén, a köveikesó eredményt 
hirdették ki: elnök Perjéssy Mihály,  alelnök 
László Géza, titkár Horsai  Mór,  pónztáruok 
Oál József,  igazgató Sprencz  György,  gaida-
ellenór Szvoboda  József.  Hangverseny rendező 
bizottság: Dr. Fejér  Antal,  Nagy  Gyula és 
Szacsvţf  Imre.  Választmányi tagok: Élthes 
Zsigmond. Kovács Antal, Szabó Miklós, Dr. Filep 
Sándor, Geczó Béla, Páris Frigyes, itj. Molnár Jó-
zsef,  Csipkéé Árpád. A válasstások megejtése után 
Láastó Gésa indítványára a jelenlevők Baktai 
Gáspárt a dalegyesfilst  érdekében kifejtett  fára 
dosásáért éa áldozst készségéért tiszteletbeli el-
nökké választották. Bisel a közgyűlés véget ért. 
Most már aa egyesület sorsa a tisstiksr és mű-
ködő tagok kesébe vsa letéve, esek buigóságától 
és szorgalmától függ,  hogy si egyesület felvi-
rágozik-e, vagy néhány havi működés ntán pi-
henői térjen elódalhss. 

— Saolgablrók beoutása . Vármegyénk 
főispánja  a közszolgálat érdekében Veres Lajos 
szolgabírót Sieredából Tölgyesbe, Zakariás Lukács 
szolgabírót Tölgyesből Cslk-Ssontmártoura ideig-
lenesen, Sándor Gyula uj szolgabírót ugyan oda 
huzamosabb idóre helyezte át, Welman Géza köz-
igazgatási gyakoraekot pedig a központból a sze-
redai szolgabírósághoz rendelte ki, végül Bírta 
József  megválaastaton árvaszéki űloököt állása 
elfoglalására  o tartotta. 

— Körjegyző válaas tás. A Gyimes-
Kftzép-  és Felelők kézségekből álló körjegyzői 
csoportban Mihály Mátyás volt jegyzi válaas» 
tásáaak megsemmisítése ekáa üresedésbe jött 
körjegyzői állás betöltse végett a választás 
Gyimes-Középlokoa folyó  bő ft-ás  ejtetett meg 
Fejér Sándor főszolgabíró  elaöklete al*tt, mely 
alkalombél 6 páljásó közti felkiáltá-  oijáa C*i-
csői Szabó János, Baktai Gáspár szeredai kir. 
közjegyző volt segédje mist okleveles jegyző 
választatott meg, ki állását azoaaal elfoglalta. 

— Az n j iskolai év. Szeptember beál-
tával aa iskolák tantermel benépesültek a ma már 
abbaa a helyzetben vágynák, bogy számbelileg 
keastatálal tudjak a asekailaa iskoláztatási ked-
vet, melylyel a aaülók gyermekeiket a felsőbb 
Iskolákba.adják, ţanek eredménye aztáa, bogy 
váresnakbaa és Gzik-Somlyea a magasabb rendű 
iskolák as eddigieknél aagyebb mértékbes beeé-
peaAltek annyira, hogy a taatermek alig elégsé-
gesek a aagyasáma növendékek befogadására. 
A helybeli  állami elemi iskolába  beiratkozott 
ősasesea 901 növendék, még pedig 100 Un és 
101 leáay. A helybeli  gazdasági iráoy u/Wső-
oépiskolába  Basaoncn 76 aövendék; as elsó 
eastályba 80, a második eastályba 22. a harma-
dik osztályba ia. A helybéli  polg.  leány is-
kolába  összesen 70 növendék. A csikeotnlyói 
róm. kath.  főgimnáziumba  üsssesen 808, kik 
oestályeakéat a kfvetkestkép  osslaaak meg: I. 
east 78, 1L sast 69. 10. esst 64. IV. sast. 48, 
V. emL 49. VI. eot. 82, VIL esst 28, és VUL 
east 88. A caiksemlyói  róm. kath.  tanító-
képzőbe  Öassesea 100 növeadék; as elsé év-
folyamra  28, a második évfolyamra  80, a har-
madik évfolyamra  97, a negyedik évfolyamra  20 
A képesén mellett foeaálló  gyakorló tokelábe 06 
aiveéiék. 

— teáéba* királyné emlék*. Hétfée 
m éta, begy as ssaság Medketetfea  ki-

rálynéját meggyilkolták. E iiomoru emlékezetű 
napit országszerte kegyelettel idézte emlékébe 
vissza nem oaak a főváros  közönsége, hanem az 
orazág minden vidéke. Náluuk is pUspöki rende-
let folytán  minden plebániálls templomban ünne-
pélyes rekviem tartatott s igy Szeredában is, 
melyen a hatóságok testületileg voltak képviselve. 
A somlyói tanintézetek ifjúságii  is hasonló isteni 
tiszteletet hallgatott a szerzet nagy templomában. 

— Eljegyzés. Szenkovita Jenő, Gyergyó-
Szentmlklós jóhiraevü kereskedője folyó  hó 0 ón 
jegyezte el Klucs Msrlskát özv. Fejér Jáuosoé 
nevelt és kedvos leányát. 

— Mária napja. A székely kalh. hivők 
kegyhelyén, Csík-Somlyón éveukint tartatul szokott 
siámoa bucauk között a pünköztl oagy bucsu után 
leglátogatottabb szokott leoni a Mária napi bucsu, 
mely Itűlönösen az óla, hogy a tanuló ifjúság 
aseiensiója Sarlós boldogasszony napjáról az is-
kolai év kezdetére eső Mária napjára tétetett át, 
még sokkal látogatoltabb kezdett leuni, UhAO-éo 
Is több mint 2000 embor sereglett össze a megy o 
iniodeo részéből, sót még más szomszéd megyékből 
is a Csudatévő Mária szent szobra eló, bogy 
öröklött kegyeletének és ragaazkodásáusk kifeje-
zést adjon. Már szombaton dél utáu érkezett meg 
a hivők nagyrésze s vecsemye alatt zsúfolásig 
telt a tágas templom. A vasárnapra vlradó éjjelen 
klasebb-nagyobb csoportok ájtatos zsolozsmátat 
zeugedeztek a Kis-Somlyó hegy körül. Heggel 
megindult a búcsúsok árja s már 10 órakor a 
templom, annak tere és környéke tele volt bucsus 
néppel, kik közül igen a.ikan gyóuáslioz járultak. 
Beharangozás ulán a tanuló ifjúság  és a Mária 
társulatba felavatandó  mintegy 42 díszesen föl-
öltözött, fején  fehér  koszorúval s közében gyer-
tyával ellátott flu  a Irtborium alatt kettős sorokban 
vonult a nagy templomba, hol az líuitepúlyes 
isteni tisztelet a Szeutlélek segítségül hívása mel-
lett kezdetét vette. A szószéken Zsigmond Gusz-
táv, volt taploczai expozitus lelkész jelent meg a 
tartott a nap jelentőségéről igen szép és hatásos 
szent beszédet. Ennek végeztével az asoMiidánsok 
vooullak fol  a nagy oltár eló, kiket Murányi 
Kálmán főosparos  páron kiút avatott fol  a Miría 
társulat tagjaivá s azulán fényea  segédlettel ünne-
pélyes szent misét tartott, melynek egy órakor 
délután lett vége. Isteni tisztelet után a Ferencz* 
reudl zárdában diazea ebéd volt, melyen a pap-
ság éa a világi elókelöségok közül igen sokan 
vettek részt. 

— A közerkölosi állapotok augusz-
tus hóban. As a statisztika, m>t a kir. csen-
dőrség havonklnt a megyei közigazgatási bi-
zottság elé terjeszt, hl képét szokta nyújtani 
közerkölcsi állapotnak nak s igen sajnos, hogy 
a bűnesetek nagyobb számát a személy és VH-
gyon biztonsági kihágások szokták képezni, me-
lyeknek indító oka többnyire az erkölcsi élet 
elfajulása  s igen sokszor a panperizmusban ta-
lálható fel.  E/.t megvilágítja ax augusztusban 
előfordult  bűnesetek éa kihágások száma is, me-
lyek a következőkben oszolnak meg: Elkövet-
tetett : súlyos teatisértéa 26, kalált okozó súlyos 
testi sértés 1, szándékos emberölés 1, rablási 
ki»érli»t 1, lopáa 18, csalás 1, orgazdaság 2, 
köaayi testíaértéa 6, gyújtogatás 19, bűnpárto-
lás I, hatósági közeg elleni bűntett 2, halászati 
kihágás 3, csendzavarás 8, közrend elleni ki-
hágás 19, vagyon rongálás 2, erdei kihlgás 6, 
jövedéki kihágás I, utrendőri kihágás 10, mező-
rendőri kihágás 1, jogtalan batár átlépés 12, 
űaaepsértés 1, szerencsejáték által elkövetni 
kihágás 1, közbiztonság elleni kihágás 3, ma-
gyar czimer jogtalan használata általi kihágás 
1, magánlak megsértése 1. E szerint az egy 
bóban előfordult  bűnesetek éa kihágások szám 140. 

— Oraaágos kereskedelmi kongress-
araa. Folyó hó 10. éa 17-én tartatik meg Mis-
kolcion a Ifi.  országos kereskedelmi koagresaus. 
melyre a calkmegyei kereskedelmi társulat Sprenez 
György társulati titkárt küldötte ki. 

— A helybeli róm. kath. egyház-
község köagyfUéae.  A helybeli róm. kath. 
egyházközség f.  hó 9-óu délután 8 árától kezdő-
dófeg  tartotta meg Tőrök Ferenes lelkész elnök-
lete alatt nagy érdeklődés mellett közgyűlését 
A közgyűlés tárgyát képeste Bsőes Ignácz elhalt 
awgye gondnok helyett qj megye gondnok vá-
Isailéas és as egyhástaaáca lyra alakítása. A 
gondnokokat közfelkiáltással,  az egyház tauácao-
sekat pedig titkos szavazással választották. A 
választás eredménye a kővetkező: id. Dávid 
Ignáes számadó gondnok, id. Kovács Ferencz nl-
gondnok; egyház tanácsosok: CsedóIstván,Geczó 
Béla, Kovács Antal. Hajoód Ignácz, ifj.  Hajaód 
Jóssef,  Oál Jóssef.  Lux Sándor, Dóezy János, 
iQ. Raaos Ignáes, id. Hajnid Jóssef.  Szopos Jó 
seef,  IQ. Dá*M János, Jakab Fereaoz, id. Ranez 
Ignáes. As egyhásmegyei és hitkösségi élet terén 
sok peoasa merült fel  és imerjük be. hogy sok 
malasstás is történt, most azonban alapos a re-
mény arra aózve, kegy aa aj erőkből alakított 
egyház taaács a sérelmeket anrowlni éa a no 
laaatásokat pótolni fogja.  Kívánjuk, hogy ugy 
legyen. 

— Tanító képaő intézet wiasaics 
Gyula minisster a máaedik taallóképsó intésetet 
Itt az erdélyi részekben Bepal-Scentgyörgyőn fogja 
felállitaoi  és ennek első évfolyamát  mér most 
sseptember hóban magnylga. Midőn esen as er-
délyi réssekbea aaaylra aaűkséges laiéset folál-
lílésát üdvöeöljflk.  egyben nehéz ssivvel kérdes-
vik, hogy vájjon éles ssemű mialssterdnk figyel-
me mikor fog  végre valahára a ml vármegyénkre is 
lálereMdal, mert ast még a legeptimisrikasabbaa 

gondolkodó aem állitbatja, hogy itt Csik vármegy ében 
»x állami intézményekben erősen duskálódnánk. 

— Hitelszövetkezet felállítása,  Csik-
Madéfslva  községben folyó  évi azept. bó 2-án 
.Hitelszövetkezet* állíttatott fal.  Az országos köz-
ponti hitelszövetkezetnek képviselője Pirovich 
•lózsef  megjelent a községben és az üdvös-fonto* 
intézményrdl behatóan ÓB részletesen tüzetoa fel-
víléco»itáat nyújtott. 100 községi Hkós 150 üz-
lelrészszel lett a hitelszövetkezet tagjává. Az ala-
kuló közgyűlés nyom bau megválasztotta az igaz-
gatóságot és felügyelő  bizottságot. Az igazgatóság 
kebeléből megválasztotta a tisztviselőket és pedig 
akövclkezókbeu: közfelkiáltással  elnöknek Sárosy 
Űergolyl, p iistáriioknuk László Gáspárt, könyv-
velónek Kovács Mózest, felügyelő  bizottsági ol-
uöícntik pedig Miklós Balázst. 

— Késelő legények. A székely fiatal 
legénység duhajkodó részének ax a régebben 
dívott szokása, midőn az egymás közötti uézet 
különbség karvastagságú karókkal nyert kie-
gyenlít éüt, sz utóbbi időben ki kezdett menni a 
divatból. A bonzu kielégítésére hatásosabbnak 
tartják exek is a* olaszoknál szokásban lévő 
ké>elé:il, nem gondolva meg annak súlyosabb 
közetkezményeit. Alig telik el hét, hogy itt-amnlt 
ezekkel a szomorú jelenségekkel ne találkoznánk. 
Legutóbb vagyis a mult hét. végén Csik-Szeut-
imrén törtéül, hogy odavaló Szakács István a 
Székely Endre nyugdíjazott főszolgabíró  kocsi-
sával ÖMzeiiizött s mindkettő bicükot rántváu 
elő, a felmerült  ellentét egymás basának Tellia 
>itá.»ával nyei't megoldást, miből egyelőre halál 
nem származott ugyan, de annak egyiknél vagy 
másiknál való bekövetkezése nincs kizárva. 

X Y 1 L T T E K.*) 
Nyilatkozat. 

Alauirtak ezennel kijelentjük, hogy a Dr. 
SKathniáry István és Puskás Jenő urak küzött 
fen  forgott  becsületbeli ugy a lovagiasság szabá-
lyul nak megfelelő  eliutézést uyert. 

Uyergyó-Ditró, 1UOO. szeptember bó 7-én. 
Dr. Szini  János  s. k.  Dr. Alexey Géza s. k. 
mint Dr. Szntbmáry  István  ur megbízottjai. 
Dr. Lázár János  s. k.  Imets  János  s. k. 

mint Puskás  Jenő  ur megbízót  ţ/ai. 
* (Ax c rovulbun közi ti ltok úri uz ulúiró fok1  Ins. 

Szcrk. 

' 1II V A T A L O S H Ú S Z . 
Kereskedelemügyi in. kir. miniszter 

l&HBő.-IX. 

A hazai iparnak  állami kedvezményekben 
való részesítéséről  szóló 1809. évi XLIX. 

t.-cz. végrehajtása  tárgyában. 
(Kolytutá*a ós vége). 

31. A mezőgazdasági szeszfőzdék  vizs-
gálatát a főldmiveléaögyi  m. kir. miniszter sa-
ját közegeivel eszközölteti. 

32. §. As űzembehelyezés idejének meg-
állapításánál azon időpont veendő Ugy elembe, a 
mikor sz ipartelepen termelhető ípsrczíkkek meny-
nyisegeiiek legalább 25 ezázaléka értékesíthető 
éa forgalomba  hozható alakban előállíttatott, mind-
azonáltal megállapítandó óa s jelentésben kitün-
tetendő azon idópout is. a mikor as ipartelepen 
a gyártást általában véve megkezdették. Mező-
gazdasági sseszfózdékaól  az illetékes pénzügy-
igazgutóasg állapítja meg az üsentbehelyesée idejét 

33. A mennyiben a pénz (igy igazgatóságok 
helysziui vizsgálat alapján nyújtandó felvilágoei-
tásokat igényelnek, ezekért, as Illetékes kerületi 
kir. iparfelügyelóhös  kötelesek fordulni.  A kir. 
íparfelügyolők  a pensügyigazgatóságok ily irányú 
megkereséseire soron kívül választ adni kötelesek. 

34. §. A kir. iparfelilgyelók  a mezőgazda-
sági szeszfőzdék  éa as ezen utasítás 30. § ában 
cmliieit bányászati telepek kivélelével az állami 
kedvezményekben részesített gyárakat éa ipar-
telepeket évenként egyszer megvizsgálni köleleaek 
éa gyárvizagálati jelentőseikkel kapcsolatban kü-
ISn jelentést tenni tartoznak arra nézve, hogy a 
azóhan levő ipartelepeken megvannak-e mindszoa 
körülmények és teljesitettnek-e miodazoa feltéte-
lek,- melyek a kedvezmények engedélyezésének 
alapját képezik, illetve a melyekhez a kedvez-
mények engedélyezésé köttetett. 

B jelentések eeetről-eaetre a péasügyminias-
teraek megküldendők. 

36. 9. A pénsügyigazgatóságok(adófolügyeló) 
kötelesek mindazokban, miket as 1899. évi XLIX. 
éa as esen torvény végrehajtása iránti jelen utasí-
tás előir, — a pénzügy miniszter rendeletére eljárni. 

Nevezetesen kötelességükben áll: 
1. A jelentéstétel végett hozzájuk küldött 

folyamodványokat: 
a) minden egyea eaetben a feaforgó  körül-

mények éa viszonyok alapos mérlegélése után 
b) oly esetekben, a midőn a folyamodó 

gyáros, vagy iparos a jelen utasítás 7. § bao 
körülírt arányos időtartam megszabását kéri, kü-
lönösen as e azakassbsa felsorolt  adatoknak pon-
tos beszerzése és számbavétele utáu véleményük kí-
séretében a pénzügyminiszterhez visazaterjeasteai; 

2. as állami kedvesmények megadására vo-
natkozó kormány hatósági rendeletek leérkezése 
nlán as állami kedvesméoyek engedélyezését az 
esen esetekről veseteadó nyilvántartásban felje-
gyezni és as illaté adókivetési iraton la kitüntetni, 
n abkoz képest as illető gyár vsgy ipartelep tu-
Iţjdoaeeait, esetleg mezőgazdasági szeszfőzde  bér-
lőit a gyárból vagy ipartelepből eredő jövede-
lemre nésve a jelea utasítás 6. g ábaa körülirt 

eljáráshoz szigorúan alkalmazkodva, a kedves-
mények tartamára egéazeu vagy ráasbea a meg-
felelő  adó alól kihagyni. 

Aa állami kedvezményekről vezetendő nyil-
vántartásban feljogyiendók  s 

a) a gyár, Illetőleg aa Ipartelep tulajdono-
sának (a czég beltagjainak), illetőleg bérlőjének 
neve; 

b) a czégben vagy a tagjai sorában történt 
esetleges változások; 

c) a gyár vagy iparvállalat helye, (vármegye, 
község); 

d) a gyár illetőleg ipartelep minősége; 
e) az állami kedvezményekre vonatkoaó 

kormáuy hatósági rendelet és a péazügyigasgató-
ság (adófelügyelő)  iktató számai; 

f)  azok az iizemágak, melyekre a kedves-
méoyek kiterjednek; 

g) a kedvezmények kezdő éa lejárati idő-
poulja ; 

h) a kormáuyreadeletbea foglalt  esetleges 
külöulegea határozatok; 

i) a folyamodást  megelőző, valamint aa Sat 
illetőleg a kedvezmények engedélyezését kővető 
években esetenként kivetett adók öaasege koro-
uákban és 

j) az állami kedvesmények megszűnése foly-
tán az adókivetés iránt tett intézkedések aaáme 
és kelte. 

3. Az iparsó engedélyesése iránt koszijuk 
beérkező folyamodványokat,  minden egyes eset-
beu, a feuforgó  körülmények és viszonyok ala-
pos inérlegelé-ie uiáo, véleményük kíséretében tar-
toznak a tn. kir. pénzügymiuiazterhea felterjeszteni. 

4. Az ipureó kiszolgáltatására vonatkozó 
pénzügyminiszteri rendelet leérkezése után, as 
abban foglalt  meghagyások, valamiat as idevo-
natkozó törvényes reudelkezések és szabályok 
érteltuébeu eljárni, külöaöseo pedig az előirt reád-
szeres ellenőrzést a legközelebbi péosUgyörl kö-
zegek által megfelelően  gyakorol tatai. 

V. FEJEZET. 
30. §. Ha valamely állami kedvezményben 

részesített gyár vagy ipartelep az állami kedves-
in étiyekliez kötött feltételnek  meg nem felel,  al-
toi uz állami kedvezmények megvonbatók. Es 
iránt a kereskedelemügyi miniszter a pénsügy-
miuiszterrel, ós ha mezőgazdasági jellegű ipar-
ágról vau azó, a foldmiveléaűgyi  miniaaterrel ia 
egyetértóleg mezőgazdasági aseaafósdékre  nónvé 
pedig a foldmiveléaűgyi  minisster, a -péasfigyl-
éa kereskedelemügyi mlnínsterrel egyetértóleg 
határos. 

Horvát-Szlavonorsságok területén lévő gyá-
rakra nézve a vonatkozó elhatározások as 1899. 
évi XLIX. t-oz. 11. fi-ának  batározmányaira való 
tekintettel a Uorvát-sslavoa-dalmátorazági bánnal 
egyetértóleg hozatnak. 

As erre vonatkozó határosat agyanoly mó-
don adandó a kedvezményeket élveső fél  tade-
mására, mint a mely módon aa állami kedves-
mények engedélyezéséről nyert értesítés. 

Kelt Budapesten, 1900. évi máres. hó I9-én. 
Hegedűs  a. k., 

kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 
S z m r l s m m s t d l •fly.mmtErtr 
B. A. Bepel Oseatgjörgi. Tárcsáját eshetőleg 

kCzOlni fogjuk.  KózérdekU czikkcit, ha a ml Móljaink-
nak Is megfelelők  1 eszűek, azintáu felhasználjuk.  Fel-
tételeit a kiadóval megbeszéljük a a mennylbpn Ő 
ezeket elfogadja,  lehetőleg teljesíteni fogjuk.  " 

Minké. A tárcsákra sort kerítünk. A verset 
nciu kűzüljQk. 

B. B. Osüt-Bnöpvln. Jövő számunkban határ-
roxott választ adunk. Addig tUrclem. 

Alig virrad, már la alkonynL Ugyan miteoh 
J o l H a ilyeneket közre adnánk, talán még On In 
megbo l ránkozaá L 

A nynl tngódlál*. KAzelebbi 
jOnni fog. 

Laptulajdonoa: 
OTÖSGYJAKAB ÖBÖKÖSB. 

YERES8 SÁNDOR dr, 
u t j á t M D o m 

orvom renddője éa ( o p e r a i mfltenn. 
U » ) 1 - 1 0 O a l k - S s e r e d A b a n 

N a g y F e r e n c i d r . 
Reudee orvosi tanárakoxán idő upoot . d6£° 

után 2—4 óriig. 
Sz. 8t)28—900" T 

II. u . 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegj-e köcigugatáaánál nyugdija 
záa folytán  Breaedéabe jSttkUdói álláara, mefc 
1400 korona Ibetéa, 200 korona lakbér és 198 
korona vármegyei javadalmazáaaal van egy be-
kütve, eiennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom, hogy a kik enn állást elnyml 
óhajtják képzettségüket, eddigi és j t l ű l t t l 
alkalmazásukat iguolé okmányokkal reUzeralt 
folyamodványukat  £ övi meptamlMr 18-to 
bezárólag hozzám nytqbék be. Bsea állásnál 
esetleg előléptetés folytán  megfessed*  I I M U 
állásokra 1000 éa 1200 kor. fizetés,  200 kor. 
lakbér, 128 kor. és 160 kor. vármegyei jav» 
dalmazással szintén pályázat nytttaw s a kér-
vények kellőleg felsierelve  a jelzett lééig to-
adandók. 

Caik-Szereda 1900. angnsstas 22. 
Alitpáa helyett 

Mihály >«—»», H u p i 



Sieptember 12. C S I K I L A P ó K »T-

Árverési hirdetményi kivonat. 
A aik-azeredai kir. törvényszék, mint te 

lekkOnyvi hatóaág kOzbirré teszi, bogy a csík-
szeredai takarékpénztár részvény-társaság vég 
rebajtatóoak Pil Andráa és Mezei Bilim vég-
rehajtást szenvedő elleni 38 kor. töke követelés 
és járulékai Iráoti végrehajtási ügyében a caik-
«teredai kir. törvényszék területén levó Csik 
Szentmihály község határán lekvd a csikszent 
mihalyl 1983 sztjkvben A. t- 1- ™z. 4743;,. 
hrsz. szántóra 4 korona, 2. rsz. 6820',. hrsz. 
szántára 10 koron», 3. rrnlsz. 6990. brsz. szán 
Ura 10 koronában megállapított kikiáltási ár 
ban Pál Bozália, Pál Antal, Pál Ama és Pál 
János társtulajdonosok jutalékára is. A csik-
auntnihályi 1984 szljkvbeu A. f.  I. rndsz 
6585/,. hraz. szántóra 4 koronában megállapi-
toU kikiáltási árban. A csik-azentmibályi 797. 
sztjkvben. A. f-  4. rndsz. 1304., 1305. 1306 
hraz. kaszálóra 84 kor., 5. rndsz. 13339., 13340. 
13341. braz. kaszáiéra 68 koronában megálla-
pított kikiáltási árban, Pál István, Pál Antal, 
Pál István k. neje Becze Erzsébet, P.il Péter, 
Pál Katalin, Pál József  Uratnlajdonosok juta-
lékaira ia. A esik-szentmihályi 78 sztjkvben A. 
f.  I. rndaz. 11)6., 197/,. brsz. belsőségre 320 
kor. megállapított kikiáltási árbsn, Pál Bozălia, 
Pál Antal, Pál Anna, Pál János, Kósa Mihályaé 
4a Kása Mátyás társtulajdonosok jutalékára is. 
A csikszentaibályi 1474 aztjkvben A. f.  rsz. 
»1., 932. braz. belsőségre 320 koronábtn meg 
állapított kikiáltási árban. A csik-szfnlinihályi 
1879 aztjkTben A. f.  I. rsz. 6862. hrsz. szán-
tára 4 kor. megállapított kikiáltási árban XI izei 
József  társtulajdonos jutalékára is elrendelte, és 

hogy a lennebb megjelölt ingatlanok az 1900. évi 
aktóber hó 13-lk napjának délelőtt 9 órakor Csik-
Szt-Mihály község házánál megtarlandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becaárának 10°/0-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 49. §-ában jelzettárfolyaminal 
ezámitotl és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
az. a. kelt m. kir. igazaágflgyminiszteri  rendelet 
8. g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kikfljdott  kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerfi  elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, miut telekköuyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi julius 26-án. 

9z. 3869—900. [178] l - l 

I176J l - l 
Gecző Béla, 
kir. tr.szóki biró. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-azereüaí kir. Irvszrt, mint telek-

könyvi halósáí közbirré leszi, bogy Ciedö Ist-
ván Ugy véd végreliAjLAtóoak Bir A Imre hagya-
téka végrehajtási szenvedő elleni 12 korona 
40 fillér  tőke követelés és jár iránti végrebaj 
tási ögyéhen a csíkszeredai kir. lörvényszék 
teröleléo lévij C*ik-9zent<lomokoa község hatá-
rán fekvő  a csik szentdomokoei 479 sztjkvben 
A. f  .2. rsz. 1373. brsz. fzán'.óra  2 bor., 3. rsz. 
151 ti. bi>z. szánlóra 18 kor, 6. rsz. 1887. hrsz. 
Hzéntóra 6 kor., 7. rsz. 2872. braz. szántéra 
5 kor., 8. rsz. 2038. brsz. szántéra 3 korona, 
9. rsz. 3654. hrsz. szántóra 3 kor., 10. rndxz. 
3830. hrsz. szántóra 4 kor., 11. rsz. 3861. hrsz, 
száméra 6 kor., 12. rsz. 4638. Insz. szántéra 
5 kor., 13. rítt. 5020. hrsz. szántéra 14 kor., 
14 rHz. 5308. hrsr. szántóra 11 kor. 16. rsz. 
6672. brsz. kaszálóra G6 kor., 17. rsz. 0688.. 
6689., G6D0., 6691. hm. kaszálóra és szá.Hóra 
233 kor., I'J. rsz. H)75. Insz. szántóra 19 kor. 
2U. r*/.. 8384. hrsz. szántAra 6 kor., 21. rs/.. 
6985. Iu>z. szánlóra 13 kor., 22. rsz. 8998. 
brsz. szántóra 8 kor., 23. rsz. 9393. hrsz. «Au-
tóra 4 kor , 25. rsz. 9710. In sz. szántónt 8 kor. 
26. rsz. 9663. hrsz. szAnlóra 20 kor. 27. rs?. 
110J4. hiw*. fxáolóiH  2 kor.,  isz. J2059. 
brsz. szántóra 6 kor.. 29. rsz. 13421/2. Insz. 
kaszál/ira 169 kor.r 30. rs/. 143U7. hrsz. kaszá 
lóra 10 kor., 31. rsz. 14379/,. Insz. szántóra 
10 kor.. 33. rsz. 16068. bi>z. s/áni/ira 6 kor., 
34. rsz. 17284. hrsz. szántóra 7 kor., 35. rsz. 
6676/,, hrsz. kaszálóra 36 kon>n*1inu megálla-
pított kikiáltási Ait.an ilj. Bitó Audiá-, lliró 
iliirton társtulajdonosuk jutalékára is a csik-
szeiitdomnkosi 1686 sztjkvben A. f.  1. rndsz. 
2638. hr.-z. szántóra lü koronában megállapított 
kikiáltási áfium,  Kard a Péter és neje Altiért 
Auna, Hitó Márton Urstulaj'l'iiMM juUl̂ kAia N 
Irenilelte. és ht»ey n fenuelib  íuegjelfilt  íngNllanok 

az 1900. evi október hó 2-ik napjának délelőtti 
9 Órakor C-ik-S/enidoiiirikos község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is el adatui fognak. 

Árverezni szándékozók tartozóak az ingat-
lanok becs A iának I0°/o-át készpénzben, vnpy 
az 1 b81: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árlolyant-
mal számított és az 1881. évi november hó l-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazság ügy min isieri rende-
let 8. §-áüan kijelölt óvadékképes értékpapirban a 
kiküldött kezéhez leitnni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmiben a (iáiiarpénziiek a l>iró-
ságnAI előlege* elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű bizonyítványt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvibalósága. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. julius hó 
9-ik napján. 

Geczö Béla, 
kir. tvsxki biró. 

Szám 9597 - 900. 

• x x x x x x x x x x x x x x y ' x x x o o c x x x x x x x x x x o o 

4 l * | t j « b b én H z o l l d a b b 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Ország erdélyi részeiben egyedüli vasszekrénygyárban készültek. 
Továbbá vausekrónyok, községek, templomok és anyakönyv vezet ük számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

™ '-10 MOESZ GUSZTÁV, vasszekrny náms 
Csikvármegye vezérli gynüksége Gyürgyjakab Márton utódánál, Cslk-Sieredâban. w 
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ll-ai. 
Hirdetmény. 

A törvényhatósági bizottság legtöbb adót 
Bzeló tsgjai névjegyzékének alapját képező adó-
hivatali kimmatások az 1886. évi XXI. t.-c?. 
25. §-a értelmében betekintés éa a netaláni fel-
szólamlások megtebetése végeit folyó  bó 9-lSI 
kezdve 8 napon át a vármegyei kiadóhivatalban 
közszemlére lesznek kitéve s ezen batáridő le-
járta után. lolyó hó 17., 18. és 19-ik napjain 
a megyei igazoló választmány lógja azokból, a 
legtöbb adót fizető  törvényhatósági bizottsági 
tagoknak 1901. évre érvényes névjegyzékét Ssz-
szeállitani s illetőleg kiigazítani. 

Erről az érdekeltek azon figyelmeztetéssel 
érteailtetnek, bogy azok, kik az idézett törvény 
26. §-a értelmében adójuknak kétszeres beszá-
mításira igényt tartanak folyó  bó 17., 18. és 
19-én a föjegyző  irodájában ülésező igazoló vá-
lasztmány előtt a hivatalos órák alatt jelentkez-
zenek és ott szóval, vagy Írásban jogosultságu-
kat azért ia igazolni igyekezzenek, minthogy 
kfilOnben  az adó kétszeres beszámításának 
kedvezményétől ezen egy alkalommal elfog-
nak eani. 

Ca ik-Szeredán , 1900. évi szeptember 
hó 5-én. 

Beoze Antal, 
alispán. 

A sörüzlet terén 22 éven keresztül kifejtett  eredményes müködesem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a 

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

Az emiitett két legtekintélyesebb czégek kitiinó hírneve és Brussóban 22 éren 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállitani. Az eredetiség fönti  sörfőzdéből  kibocsátót paiaczk söröktől 
C9akis akor lehet biztos, ha a dugó mint kétfélén  a czég neve bele van metszve. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 23 liter. 
h'ivánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
I12I1 "-»> BRASSÓ, houzu-utcia 104. 

•*dfc******ialc**dt**±!l: 

már 100 furáiért  is kaphatók! 
Csak is elsőrangú gyáruk Állandó nagy 
raktára u. m. .Sohladits" dresdai 
.Patria- sollingeni, .Noricum' láncz-
nélkiili, „Styria-Puoh* eredeti, .Nas-
cott", „Helical-Premier" stb. feltű-
nően olcsó árak, felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely! 
GROSZ FRIGYES, i1-7' 12-15 

Kolozsvár, Beltorda-utcza „New-York"-szálloda mellett. 
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GYÖRGYJAKAB MARTON UTÓDA 
DHKSZXÁXDT VIKTOR 

tipyoiiáia, tönp-, papír- és irószer-teresieflése  Csii-Szereilan. 
(ír-

Ajiinlja dúsnn felszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből ti. m.: vonalzók, palatáblák. ti9ztázati és 
rnjzfiizetek,  ig(.*ii jó plajhitszok, írótollak, közönséges és diszes 
tolln '̂elek, tolltartók, tinta tartók, rajzeszközök, körzők, festékek 
és festóecsetek.  egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
ségi. egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stb. stbbiből. 

További dusvalaszteku Qzletl-, Jegyző-, ima- és énekeekőnyvelt 
Úgyszintén kaphatók: vegyes ifjúsági  Iratok, mulattató képes me-
séskönyvek, mindenféle  ssépirodalml és f&zetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiríizletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz-
papir, rózsaszín és feher  itató, kek másoló és minden-
féle  színes papírok, selyempapírok.  — Igen nagyvúlasztéku 
levélpapírok  jmgol és franczia  gyártmányú diszes dobozokéin 
80 fillértől  10 koronáig, nngyvilaszték névnapi és uievi 
kártyákból,  diszes emlékkönyvek  és albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jóininöségü fekete  tintáit nagy-
ban es kicsinyben: továbbá piros, oarmin, lUla, kékszLÍA 
tintéit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyző tinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szineB irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a suját kiadásában megjelent és Laci' elter-
jedésnek örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
czimti ima-és énekkönyveit; .Erények gyöngyé"-t: .Halotti 
zsolozsmák és szertartások könyvé'-t;  .Irva-olvasás'-t-
.Cslkmegye földrajzá'-t. 

Oöuitl letel 1 Ieauiiíouliti árit mellett letstrtni 1 leenjabli ti leguein 
TÁJ ÉS KÉPES LEVELEZŐ-LAPOKAT. 

Viszont elárusítók árkedvezményben részesülnek. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 190ÖT 




