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A polgármesteri állás. 
Csíkszereda, junius 23. 

Csíkszereda város polgármesteri állása 
ujolag megtiresedett. 

Bartók Károly, kit a mait év végén 
ezen állásra megválasztottak, a nélkül, hogy 
a polgármesteri széket akár csak egy óráig 
is elfoglalta  volna, fél  évi huza-vona után 
a polgármesterségről most már véglegesen 
leköszönt s igy közel időn ezen fontos  állás 
betöltéséről ismét gondoskodni kell. 

Hogy ezen állásnak alkalmas ember-
rel való betöltése városunkra nézve milyen 
igazán életbe vágó dolog, azt csak azok 
tudják kellőképpen mérlegelni, kik már 
hosszú idő óta elégedetlenek a fennálló 
állapotokkal, tehát ezek megszüntetését és 
a város előhaladását, fejlődését  őszintén 
óhajtják, a mi azonban mindaddig nein 
fog  megtörténni, illetőleg nem fogja  kez-
detét venni szerintünk sem, a mig a pol-
gármesteri székbe olyan ember nem (il, a 
kinek sikerülni fog  nemcsak a polgárság, 
hanem a felettes  hatóságok bizalmát is 
megnyerni, s a ki a mellett rendelkezik 
mindazon képességekkel és egyéni tulaj-
donságokkal, a melyek egy ilyen fontos 
állás betöltésére kvalifikálnak. 

Tehát legyen olyan tulajdonságokkal 
felruházva,  hogy egyfelől  a polgárság, 
másfelől  a magasabb hatóságok pártfogá-
sát és támogatását ne csak megtudja nyerni, 
hanem azt folyton  meg is tudja tartani, 
e mellett azonban szerezzen magának' te-
kintélyt ugy le, mint felfelé  s a várost 
közelről érdeklő ügyekben cselekvési sza-
badságát és függetlenségét  őrizze meg mind 
a két irányban. 

Legyen pontos, szorgalmas, köteles-
ségteljesítő és a mi fő  s a mire egyelőre 
legnagyobb szükség van, tudjon rendet 
tartani és igazságos és helyes munka be-
osztással oda hatni, hogy azon munkaerő, 
si mely városuk közigazgatásának szolgá-

A ,, CSI K IL A POK̂TA RCZ Á JÂ  
A százszorszép legendája. 
A Bzázszorszépnek, ennek közkedvelt9égü, 

kedves kis virágnak a keletkezéséről épp oly bá-
jos legenda szól, mint a minő maga a virág. 

Egyaier tél idején Mária örömet akarván a 
vírágkedvelő Jézuskának szerezni, elment virágot 
keresni, a mi bél egy kis koszorút kössön ; de 
nem talált mást, csak repkényt és örökzöld le-
veleket. 

Ekkor ai jutott eszébe, hogy majd mester-
séges virágokat készít. Csinált is hát mindenféle 
fajtát  vastag fehér  pamutból ég sárga selyemből 
kis margeritokat is. 

Munka közben azonban megszúrta az ujját, 
ugy, hogy néhány virágocska egész rézsasziu lett 
tőle ; másoknak, a melyek csak hozzá értek, csak 
a széle, 

A Jézuska valamenyi virág között éppen 
ezeket választotta ki és ugy megszerette, hogy 
egész télen tartogatta éket, tavaszszal pedig a 
násárethi völgyben egy napos helyecskére elültette 
és megöntözte. 

És — ih csoda! — a virágocskák rögtön 
friss,  zöld levelkéket hajtottak, gyökeret vertek 
s egymásután bújtak ki a vérpiros, tarkázott vagy 
hófehér  binboeskák is, sőt az nem'elég, hanem az 
első órában az egész föld  kerekségén el is terjedtek. 

Innen magyarázható, hogy százszorszépet épp 
ugy találni a forró  égöv alatt, mint a leghidegebb 
országokban 6B  hogy kora tavasztól késő Ászig 
mindig virágzik. 

De neoesak a kerentény legendák emlege-
tik a százszor asépet. Egy igen régi latin monda 
szintén megemlékszik róla. 

Kgy nép tavaszi napon Bellidesz, a kikelet 
bájoedriádjainák egyike, vidáman tánozolt a napfény-
ben, a fakadó  gyepen Eflgemmel,  a választottjá-
val • e közben magára vonta Vertnmnek, a termé-

latában áll, méltányosan ugyan, de a mellett 
alkalmas módon a város érdekében kiliasz-
náltassék. 

Legyen tervező és gondolkozó fő,  a 
ki nem mástól várja az utmutatást, hafiem 
maga képes a végezendő munkának módját 
és irányát kijelölni s azt ugy kormányozni, 
hogy czélravezető cs eredményes legyen; 
a ki a rendelkezésre álló jövedelmi forrá-
sokat képes minél jobban kihasználni, sőt 
ujakat teremteni s okos gazdálkodással és 
takarékossággal odahatni, hogy a város 
vagyonosodásának alapjai lerakassanak és 
a munka ezen irányban is végre valahára 
megindíttassék. 

Most már az a kérdés, hogy az újra 
kihirdetendő pályázat alapján akad-e ilyen? 

Mi az eddigi tapasztalatok alapján 
azt hisszük, hogy a jelenlegi viszonyok 
között és feltételek  mellett aligha. 

Aligha, mert az ifjabb  jogász nem-
zedék, mely a polgármesteri állásra kva-
lifíkáczióval  bir, olyan pályákra megy, 
melyeken megélhetését, előhaladását és jö-
vőjét biztosítva látja s a polgármesterségre, 
daczára, hogy szép fizetéssel  ellátott, tekin-
télyes állás, nem igen vágyakozik, nem-
csak azért, mert a választás esélyeinek ki 
van téve, hanem leginkább azért nem, mi-
vel az állás nyugdíjjal nincsen egybekötve. 

Pályázók ezen alkalommal is olyanok 
lesznek, kik valamely állásból, a munká-
ban kifáradva,  kiérdemültek s a polgár-
mesteri állást alkalmas pihenő helynek 
tekintik, mely egyébiránt arra is jó, hogy 
nyugdijukat pár s?áz forint  mellékjöve-
delemmel szaporitsac 

Ilyenre azonbart a jelen körülmények 
között szükség nincs, mert a polgármesteri 
állás egyáltalában nem pihenő hely, ha-
nem a szorgalmas munkának a helye, a 
melyre nem pihenni vágyó, hanem mun-
kabíró és munkaképes ember kell, egyéb-
iránt, hogy a pihenni vágyó emberekkel 

szet istenének, a figyelmét.  Az Isten el akarta ra-
bolni a szép nimfát,  a ki elfáradva  a menekülésben 
a földre  rogyott és Jupiterhez fohászkokott  segít-
ségért. 

A minden istenek ura megszánta s ott nyom-
ban bájos apró kis virággá változtatta, mit észre 
sem vett a természet Istene, mikor fölötte  gyors 
léptekkel elhaladt. 

A százszozszép tudományos nevét is eunek 
a legendának köszönheti,: Bellis perennis — örö-
kös szépség. 

A jótevő. 
A külváros egyik kicsi házába lakott Mérési 

Frigyes szíjgyártó. Sok földi  javakkal nom volt 
megáldva, mégis keresett annyit, hogy szerény 
igénytelen családtagjait kielégítse. Felesége taka-
rékos fiatal  asszony volt és kis fia,  meg kis leánya 
szintén kerestek már annyit, hogy az apjuk kere-
setéból megtakarított filléreket  keresőtökkel szapo-
ríthatták. 

így volt ez a szerencsés, boldog idóbeu. 
Egyszerre a gond, ez a rettenetes zsarnok, be-
fészkelődött  a házba, betért mégmielótt észrevették 
volna és az egészséges szorgalmas atyát beteg-
ágyba vetette. 

„Kezdő tüdőbaj* moudá az orvos és — szinte 
naivitással — hozzá tette: .Természetesei! abba 
kell hagynia a munkát és lehetőleg kímélnie éB 
ápolnia magát. Egészségének teljes helyreállítá-
sára szükséges, hogy több hétig falun  tartózkodjék. I" 

Könnyű volt ezt mondani, de ez sok pénzbe 
kerül. Pedig sohasem volt kevesebb pénz a ház-
nál, mint most. Csakhamar hozzá kellett nyúlni 
a megtakarított ősszegecskéhez. Az asszonyt a 
megélhetés gondja kénysieritette, hogy munkát 
kapjon az üzletben a maga és leányja részére. 
A kis Janka véresre horgolta apró ujjait a baba 
ruhák készítésében, Vilmos pedig köhögve és kime-
rülve jött htza este az ujságelárusitás elvégzése 
után. így tartott ez néhány hétig; a szükség mind 
erOsebben szorított. 

milyen eredményeket értünk el, arról nem 
kell sokat beszélni, hiszen azt eléggé meg-
világítják az eddig szerzett tapasztalatok. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy a pol-
gármesteri állás teljesen alkalmas egyén-
nel töltessék be, akkor azon kell lenni, 
hogy az állás javadalmazása tekintetében 
a jelenlegi viszonyok megváltozzanak, leg-
alább nnnyiban, hogy a polgármesteri állás 
s ezzel együtt a többi tisztviselői állások 
is nyugdíjjal legyenek egybekötve. 

Arra, hogy a város most rögtönösen 
nyugdíj alnpot teremtsen, jelenleg nincs 
és nem is lehet kilátás, tehát más keresz-
tül vihető módról kell gondoskodni. 

Erre alkalmasnak találjuk azon esz-
me reálizálását, melyet egy tekintélyes 
törvényhatósági bizottsági tag a közelebbi 
napokban magán társaságban felvetett, 
hogy t. i. Csíkszereda város polgármes-
tere, valamint több! tisztviselői is a vár-
megyei nyugdij alapba vétessenek fel. 

Szerény nézetünk szerint ezen eszme 
kivitele nagyobb akadályokba nem igen 
Ütközik, s ha a vármegyei tisztviselők és 
a vármegye törvényhatósági bizottsága jó 
akarattal vannak az iránt, hogy Csíksze-
reda, mint a vármegye központja a fej-
lődés és haladás útjára lépjen, akkor az 
eszme menten meg is valósitható, hiszen 
a mint fel  lehetett venni a nyugdij alapba 
.. kórházi tisztviselőket, ugy fel  lehet venni 
a városi tisztviselőket is. 

Ezáltal sem a nyugdíj alap, sem pe-
dig a vármegyei tisztviselők érdekei hát-
rányt nem szenvednek, mert arról meg-
vagyunk győződve, hogy városunk közön-
sége tisztviselői érdekében szivesen meg-
hozza azon áldozatot, hogy megfelelő  ösz-
szeggel a nyugdij alaphoz hozzájáruljon, 
másfelől  pedig azt is tudjuk, hogy a vá-
rosi tisztviselők készséggel fogják  fizetni 
a rájuk eső illetéket. 

A felvetett  eszmét megfontolás  végett 
ajánljuk intéző köreiuk és a vármegyei 
törvényhatósági bizottsági tagok szíves 
figyelmébe. 

= Egy humános rendelet Az igaz-
ságügyi miniszter rendeletet bocsátott ki, hogy 
a kihágásokért és kisebb bűntettekért elitélt 
gazdák és mezei munkások csak is a mezei 
munkálatok szünetelése idején kényszeríthetők 
büntetésük kitöltésére. Ez az intézkedés nem 
szórni dicséretre, mert ez által a mezei munkások 
meg lesznek kiméire attól, hogy az élelmük be-
szerzésére szükséges leghasznosabb idejüket el-
zárva, tétlenül töltsék. 

= Munkaszünet. A maros-vásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamra tudatja az érdekel-
tekkel, hogy a kereskedelmi m. kir. miniszter nr 
az ipari monkának vasárnapi szüneteléséről szóló 
1891- évi XIII. t.-cz. 3. §-a alapján, a belügyi 
és földmivelésügyi  miniszter arakkal, illetve a 
horvát-szlavon-dalmát bánnal egyetértőleg 1902. 
évi márczius bó 6-én 14837. szám alatt kiadott 
rendelet alábbi pontjaihoz a kővetkezőket ren-
delte el: a) az I. 14. pontjához: vaj gyártásnál 
a tejszín megsavauyodása miatt károk nélkül 
félbe  nem szakítható munka vasárnapokon és 
Szent-István király napján egész napon át vé-
gezhető; b) a II. A. 4. g. és II. B. pontokhoz: 
Sör, elöbaromfi,  romlékony teémészetü élelmi 
szerek, melyeknek fuvarozása,  elszállítás czél-
jából teheráruként feladása,  valamint a teher-
áruként érkező ily czikkekből álló küldemények 
kiadása és az állomásról való elfavarozása,  további 
gyorsáruk, melyeknek fuvarozása,  felvétele  és 
kiszolgáltatása általában, a mólt évi Bzeptember 
hi 25-én 63617. szám alatt kibocsátott rendelet 
értelmében vasárnapokon és Szent István király 
napján déli 12 óráig végezhető, oly helységekbeo, 
melyeknek állomásain az emiitett árakat szállító 
vonatok déli 12 óra után közlekednek, a vonat-
közlekedés idejéhez képest mankaszüneti napokon 
déli 19 örán tul is fuvarozhatók,  vasúti szállí-
tásra felvehetők  is kiszolgáltathatók, c) A II. 
A. n. ponthoz: Élő állatok vasárnapokon, vala-
mint Szent István napján az egész napon át 
felhajthatók,  szállíthatók, szállítás czéljából agy 
gyors mint teheráru gyanánt feladhatók,  meg-
érkezésükkor a szállítási eszközökből kirakhatok 
és az állomásról rendeltetési helyükre szállít-
hatók, illetve hajbatók. Ez a rendelet a kihir-
detése napján azonnal életbe lépett. 

Mint mindig, ugy ina is, muukája fölé  hajolva 
ült Méresiné az ablak mellett, mig az ágy mellől 
csendes lélekzetével árulta el, hogy férje  a lie/es 
köhögési roham után elszundikált. Hirtelen halkan 
kinyílt a szobaajtó és hallotthalvány arczczal lépett 
be a kis Janka, elbeszélve anyjának, hogy a régóta 
súlyos beteg szomszéd asBZOuy éppen most meg-
hűlt. Mélyen meghatva kelt fel  Méresiné, ott hagyta 
leányát alvó férjénél  és kisietett a folyósóra,  a 
szomszéd lakásba. Ott már több asszony volt, kik 
körül állották a halott ágyát, mind házbeliek és 
egy finom  fekete  ruhás idegeu uri hölgy, a ki a 
szobában járt kelt, intézkedett és parancsolt, mind-
ezt feltűnő  haugosan és fesztelenül  tette. Ez az 
asszony a boldogult sogornője volt, a ki — míg a 
szegény özvegyasszony élt, — sohasem törődött 
vele. Méresiné csak a szomszéd asszony elbeszé-
léséből tudta, hogy ép oly vagyonos, mint kőszívű 
és önző. A inikor az uri sógornő miuden szük-
séges tennivalóról intézkedett, távozni készült, anél-
kül, bogy kis öt éves öcscsét csak egy pillantásra 
is méltatta volna. Méresiné nem álbatta ezt meg 
megfogta  a kicsike karját és nagynénje elé vezetve, 
uyájasan kérdé: Ugy e bár, nagyságos asszony a 
kis flu  jövőjéről gondoskodni fog  î 

A nagy hölgy hideg tekintetekkel mérte 
végig Mérésinél, majd a reszkető kis fiúcskát. 

.Elvigyjem a gyermeket ? begebé mégis 
egy kis zavarral, hogyan goudolhat ilyent, k e d v e B 
asszonyság? Férjem ugyau a halott bátyja, ám, 
minthogy magunknak is van gyermekünk, fér-
jem határozottan elleuezné az árva elfogadását. 
Egyébiránt különféle  nevelésű gyermekek közt 
örökös a háborúskodás és saját vérünk mégis OBak 
legközelebb áll hozzánk. Talán a szomszéd asz-
szonyok egyike gondoskodik a gyermekről, legjobb-
nak tartanám, ha árvaházba vinnék.* 

Sirva keserűséggel telt szívvel állott néhány 
perczezel később Méresiné férje  ágya mellett, 
hogy a szomszéd lakásban történteket elbeszélje 
neki. A mint helyesen remélte, férjét  a szívtelen 
asssony bánás módja szintén elkeserítette s as 

alkalmat felhasználva,  megkérte engedje meg, hogy 
az elárvult fiúcskát  magukhoz vegyjék. 

.Ha ugy akarod, nem bánom, könyörüljünk 
meg azon a szegény gyermeken és ne engedjük 
éhen veszni I* szólt Mérési. 

így került a kis Bernát a családba. Anyja már 
néhány hót óta aludta örök álmát, de kiB fia  a 
Mérési házaspárban uj Bzülókre talált. Vilmos né-
hány njságot bízott reá és beavatta uj hivatalába. 
Néhány napig egészen rendben látta el a kis flu 
hivatalát, de egyszer ugy akarta véletlen, hogy 
megakadt egy csökönyös szegben és elszakította 
nadrágját. A mikor Méreainé a hibát ki akarta 
javítani, csodálkozva szinte megijedve vette éane, 
hogy a nadrágba egy levél boríték volt varrva, 
melyet fölbontva  a következő végrendeletet találta 
benne: .Ide zárt értékpapírt 1000 koronárol, annak 
bocsátom szabad rendelkezésére, aki sseretett ked-
venozemet, Bernát fiacskámat,  örökbe fogadja.  Kö-
vetkezett a meghalt szomszéd asszony névaláírása. 
Mélyen megrendülve közölte a nagy szerencsét 
férjével,  a kit a váratlan öröm annyira meglepett 
hogy néhány hét után az ijedelem jótékony hatása 
következtében testileg képessé vált egy közeli, 
tüdóbajosokat orvosló intézetet felkeresni.  Két havi 
gyógykezelésnek kellett magát alávetnie, bogy Is-
mét igazi gyámolója és fentartója  lehessen csa-
ládjának. 

Egy késő nyári napon, a mikor a derült ég 
kéken és tiBztáu borult a városra, karuknál fogta 
Méresiné gyermekeit és a kis Bernátot éa a vasúti 
pályaudvarra vezette Aket, hogy megvárják a 
családfát.  Azt irta, hogy mint teljeaen felgyógyult 
hagyja el az intézetet, mégis alig hitt Méreainé 
szemelnek, mikor üde ifjúságban  hoazá síelőben 
férjét  ismerte föl.  Miután meghatottan átkarolták 
egymást. Mérési igy szólt: Egész uton csak arra 
gondoltam, hogy legelóször is keressük fel  jóte-
vőnk sírját. 

Kati beleegyezett és félóra  után a kis Bernát 
gyermekies örömmel játsiott a virágokkal, melyek 
édes anyjának sírján virágoztak. 
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— Egy fontos  miniMterl rendelet. 
Wlaaaios Gyula dr. vallás és kösoktatáafigyl  m. 
klr. miniaster • magyarnyelv kötelező tanításáról 
ssélé 1879. évi XVIII-dik törvényozikk síigorn 
végrehajtása tárgyában erélye* hanga körrende-
letet bocsátott ki a kir. tanfelűgyelöségekhez.  A 
rendeletben a minlnter elmondja abbeli tapasata-
talatát, hogy as 1870. XVIII. törvónyczíkk, bár 
már 23 é* éta van érvényben, nem hosla mer 
aat aa eredményt, bogy as iskolában a magyar nyel-
vet, mini aa állam nyelvét minden állampolgár elsajá-
títhassa A minisiter állásából kifolyó  kötelességé-
nek tartja a Mentesített törvény rendelkezéseinek 
as öaasea nem magyar tannyelvű népoktatási intése-
tekben leljes szigorral érvényt szerezni. Evégből s 
királyi tanfelügyelAségnek  elengedhetetlen és a 
legfontosabb  kötelességévé teezi, hogy a tankei Öle-
iében lévó, összes nem magyar tannyelvű népisko-
lákat rendre és alaposan vizsgálja meg és iskolaláto-
gatások alkalmával ura terjessze ki gondos és 
lelkiismeretes figyelmét:  hogy a tanitó bírja-e a 
magyar nyelvet szóban és Írásban teljesen és 
oktatéképesaéggel ? A magyar nyelv aa összes 
bárminemű nyilvános népiskolákban a köteles tan-
tárgyak közé felveendó.  A heti óraszámok fele 
múlhatatlanul a magyar beszéd és a magyar írás 
és olvasás tanítására fordítandó,  mert csakis igy biz 
tositható as a ezél, a melyet a törvény bevezető 
réasében kijelöl, hogy tudniillik, minden nem ma-
gyar anyanyelvű állampolgár elsajátíthassa a népis-
kolában az állam nyelvét. Természetes, hogy a 
tantervben a magyar nyelv tanításánál kitűzött 
ezél ai összes nem magyar tannyelvű, tehát a 
hitfelekezeti  népiskolákra nézve is kőtelező. E 
ezél szem előtt tartásával vizsgálja a tanfelügyelő-
ség a nem magyar tannyelvű népiskolákat és 
szerezzen meggyőződést arról, vájjon a tanításra 
a miniszteri tantervben megállapított heti óraszám 
megtartatik-e ? Ha a királyi tanfelügyelőség  a taui-
tási eredményt nem találta kielégítőnek, kutassa 
ennek okát. Ha a tanítás sikertelen volna, e tör-
vényellenes állapotok megszüntetése iránt a községi 
elöljáróság és iskolaszéknél nyomban intézkedjék. 
Ha azonban a sikertelen tanítás okát akár a ta-
nitó mulasztásában, akár pedig más körülményben 
találja a királyi tanfelügyelőség,  — a legkomo-
lyabban figyelmeztesse  a mulasztókat törvényes 
kötelességük lekiismeretes teljesítésére. Tapaszta-
latait félévenkint  közölje a minisztériummal. 

— Törvényjavaslat as inség mun-
káról. Tavaly kedvezőtlen termés volt, ez tette 
szükségessé, bogy a kormány inség munkával 
«egitsen a szegény népnek sanyarn sorsán. A 
kormány e czélra felhasznált  750.000 koronát, 
a melynek fedezésére  most pAthitelt kér a kép-
viselőháztól. Láng La jos kereskedelmi miniszter 
ma terjesztette a ház elé a pótbitelt kérő tör-
vényjavaslatot. De mit jelent 750.000 koronányi 
összeg, amikor egész országrészek szenvednek 
manka és kereset hiányában? S mit jeleni külö-
nösen akkor, a mikor a rossz időjárás tőnkre 
teszi a jOvő reményét s egyes népes vidékeket 
még nagyobb szükséggel és Ínséggel fenyeget. 
HAdmezö-vásárhelyről jelentik, hogy a sok eső 
elrotbasztja a vetést, gyOkérrozsdát fejlesztve,  a 
mely nagy pusztítást visz véghez. Itt találkozik 
tehát a mait csapása a jövővel s mi csepp segít-
ség a sojtott népnek tenger bajában a ké-
relmezett 750.000 korona? Fegyverekre milli-
ókba megy a számítás, az ínséget szenvedd nép 
felsegitésére  meg fillér  a számítás egysége. Nem 
jat több, kell a katonaságnak. Népünk pedig 
kezébe veszi a vándor botot s megy jobb hazát 
keresni tol a tengeren. 

= Debreczen és a székelyek. A deb-
reczeni székely társaság megalakulása alkalmá-
ból a székely kérdésről ezikket ír a Debreczen-
ben sóváradi Bíró Géza, a társaság titkára. Nagy 
vonásokban jelzi a székely bajokat, aztán elis-
meréssel emlékezik meg a sajtóról, mely (elhívta 
a magyar nemzet figyelmét  a székelyek vesze-
delmére. Megmozdult a magyar társadalom s a 
debreczeni székelyeknek is meg kellett mozdul-
niok. Azt mondja a czikke végén: .Mi sem kés-
lekedhettünk I Debreczenben is vagyunk többen 
a Székelyföld  szülöttei, de még százannyian olyan 
debreezeniek, a kik ha a magyar Alföld  fiién 
születtek is, szeretik testvérüket, a székelyt, be-
látják, bogy ha a székelységet mentjük, ngy az 
egész nemzet érdekében munkálunk és a kik nem 
sajnálják filléreiket  és erkölcsi támogatásukat 
aa ügy érdekében, hiszen ezt már többszörösen 
be is bizonyították. Ezért alakítottuk meg tehát 
• i debreezeniek is a székely társaságot I" — 
Ugyancsak a Debreczen szerkesztője, a jeles tollú 
Mária Pál figyelmezteti  a székely társaságot, 
hogy a választmányt egészítse ki lelkes, dolgozni 
kész férfiakkal  s felpanaszolja  — és Jogosan — 
bogy a válaszmányba nem vettek fel  njságirót, 
holott Debreczen ben bárom napilap van, melyek 
mind nagy lelkesedéssel szolgálják a székely ak-
cziót. Megvagyunk győződve, bogy a társaság 
vezető emberei sietnek helyre ütni ezt a bizo-
nyára nem szándékos mulasztást. 

— A képviselőház elnapolása. A kép-
viselőházat folyó  hé 10-án királyi kézirattal el-
napolták folyó  évi október hó 8-ig. Az elnapo-
lásra vonatkozó kir. kéziratokat a képviselőház 
jurás hó 90-án tartott ülésében olvasták fel. 
Az egyik kisirat az országgyűlés jelen időszakát 
berekeszti, a másik pedig az országgyűlést folyó 
éri október hó 6-áig elnapolja. Széli Kálmán 
miniszterelnök az elnapoláshoz a következő meg-
okolást fűzte.  As országgyűlés már nyolez hónap 
óta van együtt; ennyi idd elég a törvényhozási 
•lakára. A kormánynak adminisztrálnia is kell, 
nemcsak a parlamentben ülni s az qj ülés szak 

számára as anyagot is elO kell készíteni a e 
mellett a kormány tagjaira is ráfér  egy kevés 
pihenés. Hogy királyi leirattal napolják el as 
országgyűlést, annak esak az a magyarázata, hogy 
zavartalan nyngalmat akart biztosítani a kép 
viselőknek és a kormány tagjainak. A kiegyezés 
óta ez már tizenötször megtörtént. A kiegyezés 
dolgában nem alterálja öt, sem pedig a kormányt, 
hogy együtt van-e az országgyűlés vagy ninc». 

— A hármas szövetség megújítása. 
A hármas szövetség megújítása befejezett  tény. 
Ausztria-Magyarország, Németország és Olasz-
ország kormányai legközelebb alá fogják  Írni 
a megújított szövetségi szerződést. 

Városi közgyűlés. 
Városunk képviselőtestülete folyó  hó 21-én 

délelőtt B órától kezdódóleg a városház nagytér 
mében Becze Antal alispán elnöklete alatt rövid 
ülést tartott, melyen elnöklő alispán azt is tudo-
mására hozta a képviselő testület tagjainak, hogy 
Bartók Károly a polgármesteri állásról lemondott. 

Bartók Károlyt a városi képviselő testület 
1601. deozeinber hó 31-én tartott tisztújító köz-
gyűlésében városunk polgármesterévé pár szava 
zat többséggel megválssztotta, de ó előbb magán-
ügyeinek rendezése, később pedig betegség czimén 
az állás elfoglalását  addig húzta halasztotta, hogy 
végre a képviselő testület beleunva a sok huza-
vonába, határozatban kimondotta, hogy a polgár-
mesteri állást megüresedettnek tekinti és a városi 
tanácsút megbízta, hogy ezen határozatot a vár-
megye alispánjával közölve, kélje fel  ót, hogy a 
polgármesteri állásra a pályázatot kihirdetni és 
a polgármester választó gyűlés összehívásáról in-
tézkedni szíveskedjék. 

Bartók Károly a képviselő testület határo-
zatába nem nyugodott bele, hanem az ellen fe 
lebbezést jelentett be. 

A felebbezéssel  a vármegye törvényhatósági 
bizotsága folyó  évi május hó 31-én tartott köz 
gyűlésében foglalkozott.  A képviselő testület ha 
tározatát megsemmisítette s Bartók Károlyt állá-
sába visszahelyezte, azonban csak azon feltétel 
alatt, hogy a határozat vételétől számított 8 napon 
belül az esküt tegye le és az állást foglalja  el, 
ellenkező esetben az állás megüresedettnek jelen-
tetik ki. 

A kitűzött 8 nap alatt Bartók Károly sem az 
eskü letételre, sem pedig az állás elfoglalására 
oem jelentkezett, hanem a helyett  megjött  f.  hó 
18-án Bartók  Károlynak  a lemondást  magában 
foglaló  és a képviselő testülethez intézett irata, 
melylyel a hat hónapig húzódó ügy annyiban befeje-
zést njert, hogy most már a polgármesteri állás 
csakugyan üres, s igy a vároB atyáknak mód-jukban 
áll uj polgármesterről gondoskodni. 

A képviselő testületi gyűlés lefolyásáról  a 
következőkben tudósítunk : 

Becze Antal alispán mintegy 9—10 képvi-
selő testületi tag jelonlétében a képviselő testü-
leti gyűlést megnyitván, jelenti, hogy Éltes Jakab 
elhalálozásával a képviselő testület által a pol-
gármesteri állásra helyettesített Tamás Béla ta-
nácsos megbízatásának visszavonása iránt azért 
nem intézkedett, még akkor sem, midőn Tamás 
Béla pénztárnoknak lett megválasztva, mert azon 
véleményben volt, hogy a megválasztott uj pol-
gármester állását rövid időn el fogja  foglalui.  Mi-
után azonban ez nem történt meg s miután a tör-
vényhatósági bizottságtól utasítást kapott, hogy 
további szűkség esetén a törvényszerű helyette-
sítésről gondoskodjék, felhívja  a közgyűlést, hogy 
mivel Tamás Béla, mint pénztárnok a polgármes-
tert a törvény értelmébeu nem helyettesitheti, az 
állásra helyettesképpen vagy valamelyik taná-
csost, vagy esetleg a rendőrkapitányt válaszszák 
meg. ^ 

A képviselólestület a polgármesteri álásra 
helyettesül Kovács János rendőrkapitányt válasz-
totta meg. Tamás Bélának pedig alispán indítvá-
nyára helyettesi miuóségben kifejtett  buzgó műkö-
déséért jegyzőkönyvi elismerést szavazott. 

A közgyűléssel kapcsolatosan megemlítjük, 
hogy a vármegye alispánja rendeletet intézett a 
a városi tanácshoz, hogy a polgármesteri állásra 
a pályázatot ez évi julius hó 20 ig terjedő határ-
idővel a helyi lapokban hirdessék kl, julius hó 
84-re pedig a képviselő testületet polgármestert 
választó gyűlésre hívják egybe. 

Olcsó, törlesztéses hitel nyújtás. 
Már többszőr volt szó arról, hogy a bu-

dapesti jelzálog-hitelbank a székelyföldi  kis gaz-
dák hiteligényeinek olcsóbb éi könnyebben tőr-
leszthető kölcsönök nyújtásával kiván kielégítést 
szerezni s e régből a Székelyföld  egyik pontján 
fiók-üzletet  állit be. 

Ezt a fiók-üzletet  a bank Sepsi-Szent-
GyOrgyOn be is állította s annak képviselősége 
működését Ősik vármegyére is kiterjedőleg már 
megkezdette. 

Az érdeklődök tájékoztatása végett ujbél 
ismételhetjük, hogy az intézet telekkönyvezeit 
földbirtokokra  és bérházakra nyújt hitelt s a 
kölcsönpénzt záloglevelek helyett készpénzben 
fizeti  ki. 

Földbirtokokra 50 évi törlesztéssel. 6-36°/o 
éri részletfizetés  mellett, nsgyobb városokban 
fekvő  házakra 42'/, éri törlesztéssel 6-65"/o 
részlet fizetés,  mellett sdja a kölcsönt, mely 

részletekben ugy a kamatok és kezelési, mint 
a törlesztési hányad is benn foglaltatik.  A rész-
letek félévenkint  elOre készpénzben fizetendők 
s szabadságában áll adósnak a kölcsön tőkét a 
a lejárati idő előtt is részben, vagy egészben 
visszafizetni. 

Földbirtokra a becsérték feléig,  erdőbir-
tokra és vidéki városokban fekvő  házakra annak 
harmadáig nyujtalik kölcsön. A kölcsön kérés-
hez, mely az ínté«et székelyföldi  képviselőségé-
hez Sepsi-Szentgyörgyre küldendő, csatolandó 
lesz, a) földbirtoknál:  hitelesített telekkönyvi 
kivonat és hitelesített kataszteri birtokiv, b) 
házaknál: hitelesített telekkönyvi kivonat, hiteles 
bázbér jövedelmi vallomás és tüzbiztositási köt-
vény. A kölcsön verő maga is felszerelheti  és 
beadja folyamodását.  Közbenjáróra nincs szükség, 
a bank a kölcsön vevő féllel  közvetlenül érint 
kezik. 

Darányi uj törvénye. 
— A gazd. munkás és cseléd pénztár kiegészítése. — 

A mióta Darányi átvette a földmivelés-
ügyi tárczát, igen Bok érdemet szerzett magának 
a munkás kérdés minden irányban való megol-
dására tőrekvő intézkedéseivel, de talán egyik 
intézkedését sem követte olyan fényes  siker 
mint azt, melylyel a gazdasági munkás segitő-
pénztárt megalkotta. 

Az igszán impozáns eredmény nem engedte, 
hogy Darányi félúton  megálljon, hanem inkább 
arra ösztönözte, hogy a jónak bizonyult (örvényt 
kiegészítse, és szon nép osztály némely szükség-
leteinek kielégítéséről egy uj törvény által gon-
doskodjék, mely szintén kiváló fontosságú  és 
méltó betetőzése a munkás pénztárról szóló és 
gyakorlatilag is helyesnek és üdvösnek bizonyalt 
törvénynek. 

Az uj törvény, mely csak a napokban sza-
vaztatott meg a képviselő s azután a főrendi 
házban, a gazdasági munkás segitő-pénztár ki-
egészítéséről szól, s czélja, hogy megszűntesse, 
azt a sok visszaélést, melyek némely vidékeken 
a kiházasitási, de főleg  a temetkezési egyesüle-
teknél napirenden voltak és a szegény embere-
ket sok alkalommal és igen érzékenyen meg-
károsították. 

Darányi szocziális bajainkat alaposan ta-
nulmányozta, e kőzbeu azonban erősen megfi-
gyelte népünk természetét és kipuhatolta annak 
igazi szükségleteit, ezeknek alapján nem kül-
földi  intézményeket utánoz, hanem igazán nekünk 
való alkotásokkal áll elő. 

Ez a titka munkás-segítő pénztár eddigi 
működése sikerének, a melyről laj>unk folyó  évi 
22 ik számában részletesen megemlékeztünk. 
Darányi aj törvénye, a már jónak bizonyult régi 
törvényt annyiban módosítja, hogy a tagoknak 
még uj kedvezményeket ad. 

Az uj tőrvényt röviden a következőkben 
ismertetjük: 

A törvény, mely összesen 29 szakaszból 
áll, az állam garancziájával lehetővé teszi, hogy 
heti 5, illetőleg 10 fillér  lefizetéssel,  tehát sokkal 
kisebb járulékkal, mint az alföldi,  jobbára laza 
szervezetű hasonló czéln egyesületeknél fönnálló 
fizetségek,  tagjaivá lehessenek a legszegényebb 
nép osztályok a temetkezési és kiházasitási intéz-
ménynek. Az aj törvény lehetővé teszi több, 
egész tíz tagsági könyv váltását, ezzel tagjaiul 
nyeri meg a gazdaságok jobban fizetett  tiszt-
viselőit és alkalmazottait, továbbá azokat a 
módosabb földmives  gazdákat, kik maguknak 
öregségük tartamára életjáradékot akarnak biz-
tosítani. Lényeges rendelkezése az uj törvénynek, 
bogy a tagsági dijak fizetését  fiz  terminusig 
állapítja meg. Mig a munkás pénztárról szóló 
törvény szerint a nyugdijat biztosító tagok addig 
fizetik  a tagdijat, mig a segités ideje be nem 
állott, az uj törvéuy a tagdíjfizetést  huszonöt 
évben állapítja meg. Igen humánus az aj javas-
latnak az a rendelkezése, bogy azok a tagok, 
a kik a segítségre való igényjogosnltságot még 
nem szerezték meg és meghalnak, az általuk 
tett befizetéseket  a pénztár visszafizeti. 

Populárissá teszi az intézményt az a ren-
delkezés is, bogy visszamenőleg több évre is 
lehetséges befizetéseket  teljesíteni, az ez által 
való jogosultságot előbb lehet megszerezni. Az 
igazgatóság fölhatalmazást  kap arra, hogy az 
olypn tagnak, a ki szorgos dolog időben, például 
aratáskor betegsége következtében a munkából 
kimarad — rendkívüli segítséget adhasson. 

Felöleli az uj törvény a temetkezés és ki-
házasitás biztosítási ágát és a mennyiben 5 fil-
lér heti befizetéssel  a belépők családjuknak ha-
láluk esetére segítséget, 10 fillér  befizetéssel  ki-
bázasitástbiztositanak. A kiházasitási biztosításra 
nemre való tekintet nélkül fOlveszik  a jelentke-
zőket és 66—816 korona kiházasitási dijat kap-
nak, a szerint, hogy bány évig voltak a pénztár 
fizető  tagjai. A temetkezési segítségek minimuma 
60, maximuma 900 korona. De agy a kiházasi-
tási, mint a temetkezési biztosításoknál joga van 
a jelentkezőknek két tagsági könyvet is váltani, 
ezzel a segítség kétszeresét biztosítani. 

A törvényben előlép a kötelező biztosítás 
elve azokra a munkásokra és alkalmazottakra 
nézve, kik foglalkozások  során inkább ki vannak 
téve a baleset veszedelmének. Ilyen mnnimnofc 
a gépeknél alkalmazott fűtők  és étetők, kikel 
baleset ellen biztosítani a gazda kötelessége, 

mit ha elmulasztana, ax Illetők jogutódainak 
akkor is felelős,  ha a szerencsétlenség nem az A 
gondatlanságából származott. 

A törvényben a belügy és a fOldmivelés-
űgyi miniszterek Igen szerencsés formáját  talál-
ták meg — as egyesületi jog sérelme nélkül — 
hogy mint lehessen a fölosztott  alföldi  temet-
kezési és kiházasitási egyesületek tagjainak pén-
zét megmenteni. Ogyanis a temetkezési és ki-
házasitási egyesületeknek megengedi, hogy külön 
csoportokként ezeket az igazgatóság tölvehesse. 
Az állam ez uj tőrvénynyel újra a kis raiszten-
cziák támogatására siet és az állam évenkinli 
hozzájárulását 150 ezer koronában állapítja meg. 

Ezen rOvid ismertetésből is láthatjuk, bogy 
az uj'tOrvény milyen előnyősOn egészíti ki a ré-
git s milyen kedvező feltételek  mellett elégíti 
ki azokat a szükségleteket, a melyek a régi 
törvényben figyelmen  kívül hagyattak. 

Az uj törvény rövid idő alatt életbe lép 
és a régit üdvösen kiegészítve sok szegény család 
megelégedését és boldogulását fogja  eszközölni. 

Nekünk csak az esik rosszul, hogy esek 
között a székelyek vannak a legkisebb számmal 
s vármegyénkből talán egyetlen tagja sincs az 
üdvös intézménynek. 

Ogy látszik, hogy a mi népünk, az olyan 
segítséget, melyért valami csekély áldozatot neki 
is kell hozni, nem tudja kellőkép méltányolni, 
már pedig megvan irva, hogy segíts magadon 
és az Isten is megsegít. 

Segítsen tehát magán a mi földmives  népűnk 
is és lépjen be minél tömegesebben a gazdasági 
munkás segilő pénztárba, AZ a kis adó melylyel 
ezáltal magát évenkint megterheli, kamatok-ka-
matjával ki fogja  magát fizetni. 

A belépés feltéleleit  meglehet tudni minden 
községi elöljáróságnál s azokkal szerkesztőségünk 
is készséggel szolgál. 

KÜLÖNFÉLEK. 
— Az építendő igazságügyi palota 

helyének biztosítása. Megemlítettük közelebb-
ről, hogy az igazságügy miniszter által kiküldött 
közegek a városunkban építendő igazságügyi palo-
tának felemelésére  a mostani börtön helyiség szom-
szédságában álló régi alezredesi és a mellette levő 
telkeket szemelték ki az esetre, ha az illető telek 
tulajdonosokkal a vármegye közönsége megegye-
zésre juthat. A mint halljuk az alkudozásokkal 
a törvényhalóság május havi gyűlésében megbí-
zott Becze Antal alispán urnák sikerült a Bzűk-
séges telkek tulajdonosai, nevezetesen Oál Endréné 
úrasszony és Nagy István vendéglóaBel az egyezséget 
megkötni oly képpen, hogy Oál Endréné épületes 
belsótelkét 18000 koronáért, Nagy István pedig a 
dr Fejér Antal tulajdonát képező, most kaszinóul 
használt vár előtti épületes telekért hajlandónak 
ígérkezett belsőségét átadni, ha ez a vármegye 
által részére megszereztetik, mire nézve az egyezség 
17000 koronában meg is köttetett s igy most már 
mi sem áll útjában annak, hogy a palota építés 
még lehetőleg ez év folytán  megkezdessék. 

— Vizsgák a somlyói tanintézetek-
ben. Az osztály vizsgálatok Csik-Somlyón ugy 
a főgimnáziumban,  mint a tanító-képezdében az 
elmúlt bélen voltak folyamatban,  s a tegnapi 
nappal, azaz kedden fejeztettek  be. Az egyes 
tanulók előmeneteléről majd a napokban meg-
jelenő iskolai értesítők fognak  felvilágosítást 
nynjtani. A gimnáziumi szóbeli érettségi vizsgák 
e hó 26., 27. és 28-ik napjain tartatnak meg. 

— Tanképesitői vizsgálatok Csik-
Somlyón. A csik-somlyói róm. kath. tanító-
képezde 4-ed osztályos hallgatóival a szóbeli 
tanképesitői vizsgák e hó 14., 16., és 17 
napjain tartattak meg Gergely Ignácz gyula-
fehérvári  kanonok, mint egyházi tanfelügyelő, 
elnöklete alalt, melyeken Jnng Cseke Lajos ud-
varhelyi apát-plébános status képviselő és Szabó 
Géza kir. tanfelügyelő  is jelen voltak. A vizsgának 
elég szép eredménye volt, mennyiben a 81 rendes 
hallgató közül három kivételével valamennyien 
képesítetteknek találtattak, mig pedig kitűnően 4, 
jelesen 7ésjól8;egynem bocsáttatott szóbeli vizs-
gára, egy-két hónapra és egy 1 érre visszavet-
tetett. A vizsgázottak - nagyobb része kettős 
képesítő oklevelet nyert t. i. kántorit és tanítóit. 

—A helybeli polgári leányiskolában 
a tanévet befejező  vizsgákat folyó  hé 17-lik és 
18-ik napjain tartották szép számú hallgató közön-
ség előtt a kívánalmaknak megfelelő  eredménnyel. 
A vizsgákon Fejér Antal dr. orez. képviseld, 
Nagy Imre gazd. iskolai igazgató, Bőjthy Endre 
árvaszéki elnOk és Dájbukát Jakab számvevő, 
mint iskolaszéki kiküldöttek felváltva  elnököltek. 
Folyó hó 19-én a helybéli rom. kath. templomban 
a növendékek és a tanítói kar „Te Deum"-ot 
és szent-misét hallgattak. Ltenitisztelet után 
gazdag műsorral zárűnnepély volt, a mely szépen 
bizonyította, bogy a növendékek a szavalásban 
és éneklésben is megfelelő  előbaladást tettek. 
Az ünnepély végeztével kiosztották a bizonyít-
ványokat és a növendékeket a nagy-szünidőre basa 
bocsátották. 

— Évzáró vizsgák. A csikmegyei álla-
milag segélyezett gazdasági irányú telső-népis-
kolában az évzáró vizsgákat f.  hó 19-én tartot-
ták meg. Délelőtt 8 órától délután 1-lg tarta-
tott meg az első, délntán 8 órától 6-ig két kü-
lön tanteremben a második és harmadik osztály 
vizsgája. A vizsgákon egéss nap jelen volt Szabó 
Géza kir. tanfelügyelő,  az iskolaszék részéről 
megjelent dr. Csiky József  helybeli ügyvéd és 
iskolaszéki tag, több BZÜIŐ FA MÁS érdeklődők. 
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As iskola növendékei álU u egyet  tárgyakból 
adott azép éj szabatos feleletetek  bizonyságot 
tettek a tanaid ifjnaág  szorgalmáról a egyben 
a tanárikar fáradiágos,  de eredményes mnnkája 
mellett is tanúskodtak. 

— Iparos tanonesok vizsgája. A hely-
beli iparos tanoneziskolában az iparos tanoucz-
manka kiállítással egybekötött évzáró vizsgákat 
folyó  hó 29-én, Péter és Pál napján fogják  meg-
tartani, még pedig délelőtt 8 órától 12-ig lesz a 
második és harmadik osztályosok vizsgája min-
den tantárgyból, délntán 2-tól 6-ig az elsfi  osz-
tályosok vizsgája sziatén minden tantárgyból. 
Vizsgák alatt egész napon kiállítva lesznek a 
nóvendékek rajzai, Írásai, Írásbeli dolgozatai, 
valamint ipari mankái is. A vizsgák végeztével 
fel  fogják  oh ásni az érdemsorozatokat, kioszt-
ják a jutalmakat és a tanévet bezárják. 

— Kirándulás ml egybekötött mu-
latság. A kászon-alosiki járási jegyzői-egylet a 
uját pénztára javára jövő julius hó 5-én Csik-
Tusnád fürdőn  a GyAgyoaarnok helyiségében kirán-
dulással egybekötött tánczeatélyt reades. A kirán-
dulás a köielfekvd  Szent-Anna tóhoz délelőtt 10 
órakor történik, a táncimulatság pedig este 6 
órakor veszi keidetét a jelzett helyiségben. Belépti 
díj személyenkint 2 korooa, családonklnt (3 aze-
mélytdl) 4 korona. A kik a kirándulásban részt-
venni óhajtanak, ezen szándékukat Ferenczi Béla 
tuanádi jegyzőhöz július l éig bejelenthetik. 

— Nevelési segély állami erdőtisz-
tek gyermekeinek. Segélyben részesülhetnek 
a m. kir. földmivelésügyi  miniazterinm szolgálati 
ügyköréhez tartozó, avagy aa államerdészet szol-
gálati kóréból nyugdíjazott, s illetve elhalt erdő-
tiszteknek nyilvános joggal bíró gimnáziumokban 
és reáliskolákban vagy a selmeczbányai m. kir. 
erdészeti akadémián tanuló, illetve ezen tanin-
tésetekbe az 1902. év őszén belépő fiúgyermekei, 
illetve árvái; nemkülönben leányiskolákban, vagy 
női tanitóképezdékben tanuló, illetve ilyen inté-
zetekbe belépő leángyermekei, illetve árvái abban 
as esetben, ha a sikeres tanulási előmenetelt 
igazoló bizonyítványaikban kimutatott osztály-
zatoknak legalább fele  „jeles" és „jó". A jelen-
leg segélyben részesülők is újra folyamodni  tar-
toznak és egy-egy tisztviselőnek .nemcsak egy, 
hanem megokolt esetben kettő, sőt három gyer-
meke, illetve árvája is kaphat segélyt. Az évi 
segélyösszeg a tanév folyama  alatt 10 egyenlő 
havi részletben szolgáltatik ki. A kiosztandó 
segélyeknek legalább */> része fiuknak  adatik. 
A szülők vagy törvényes gyámok által benyúj-
tandó Írásbeli kérvényekben, az esetben, ha egy-
nél több gyermek van, kimutatandó, hogy azok 
közül hány van ellátva s hány ellátatlan, to-
vábbá, hogy van-e valamelyik gyermeknek ösz-
töndíja, vagy más ilynemű állandó segélye, s 
ha igen, kitől éa honnan kapja azt? Továbbá 
ezen kérvények felszerelendők  a szülők, illetve 
árvák vagyoni állapotát feltüntető  hatósági bi-
zonyitványnyal és a tanalóknak a legutóbbi tan-
évről nyert iskolai bizonyítványával. Az érdekelt 
szülők, illetve gyámok segélyben való részesü-
lésért kérvényeiket legkésőbb folyó  évi jnlius 
hó 8-áig az „állami erdőtisztek gyermekeinek 
nevelését segélyző-alap" intéző bizottságához 
(m. kir. földmivelésügyi  minisztérium, erdészeti 
főosztály,  Budapest V. ker., Zoltán-utcza 16 sz.) 
annál ipnnkább küldjék be, mert később beér-
kező vagy kellőleg fel  nem szerelt kérvények 
figyelembe  nem vételnek. 

— Elnapolt főtárgy  alá* a szentimrei 
zendülés ügyében. A csikszentimrei arányo-
sítás alkalmából 1900. január havában történt 
néplázadás miatt vád alá helyezett 46 egyén és 
a beidézett 177 tanával e hó 16-án Perjéssy 
Mihály törvényszéki elnök vezetése és Élthes 
Zsigmond a Geező Béla birák közreműködésével 
megkezdett s 5 napon át folytatott  törvényszéki 
főtárgyalás  a törvényszéki elnök családjában 
váratlanul előfordult  betegség miatt szombaton 
reggel félbeszakittatott  s folytatása  a közelebbi 
hétfőre  halasztatott. Tárgyalás közben egy in-
czidens fordnlt  elfi,  a mennyiben a vádlottak 
védője Dr. Eróas Vilmos ügyvéd és a törvény-
szék elnöke között felmerült  nézet különbség 
miatt Dr. Erőss a védelemtől visszalépett és 
a tárgyaló termet olt hagyta s helyébe a tör-
vényszék elnöke vádlottak kifogása  ellenére vé-
dőül dr. Zakariás Manó ügyvédet rendelte ki, 
ki azt el is fogadta  a aztán a tárgyaláson meg 
is jelent. A kihallgatás során a vádlottak vala-
mennyije tagadta a fenyegetőzés  határán túlmenő 
testi sértés iránti szándékot s a fellépést  arra 
irányítottnak jelentelték ki, hogy a birtok kö-
zösség továbbra is fenmaradjon.  Az eddigi 
tana vallomások kevés támpontot nynjlanak a 
bünöaség megállapítására. 

— Élelmiszerek. A marosvásárhelyi ke-
reskedelmi éa iparkamara tudatja, bogy a kolozs-
vári ni. kir. VL hoavéd kerületi parancsnokság 
a kerületéhez tartozó Ssászaádas. Véezke, Szék, 
Szállás, Hétur, Segesvár ösaspontoaitáai állomások 
élelmi asflkségletót  1902. junins 26 én Segesvár 
városházán tartandó versenytárgyaláson biztosítja. 
Összesen kell 68,662 adag kenyér. 142 méter-
mázsa zab, 186 métermázsa széna, 67-6 méter-
mázsa alomssalma, 191 köbméter tűzifa. 

— Postamesteri állás betöltés. A 
kolozsvári posta és távírda igazgatóság által 
kiirt pályázati hirdetmény szerint a Csik-Karcz-
falva  községi III. osztálya posta és távírda hi-
vatalhoz beállítandó posta-mesteri állásra a pá-
lyázati batáridő jalins hó 11-ig Űzetett ki. 
Ezen állásni 990 korooa «vi díj. 120 koron 

irodai és 160 koiona kézbesítési átalány van 
egybekötve. Pályázhataak tényleges szolgálatban 
álló postamesterek és kiadók, valamint posta-
mester és kiadójelöltek, továbbá más oly egyének, 
kik legalább 18 évesek, magyar állampolgárok, 
ép és egészséges testalkatnak, fedhetlen  elő-
életűek s a szükséges szakképzettséggel már 
bírnak, vagy annak hiáayában a polgári, vagy 
ezzel egyenrangú iskola sikeres bevégzését igazol-
ják. Készpénzbiztosilék 400 korona. Elsőbbségben 
részesülnek azok, kik az emiitett biztosítékon 
kívül ingatlan vagyonnal is rendelkeznek. 

— Tanulók kiránduláson. A ditrói 
állami polgári iskola mintegy 20 tanulója három 
tanár vezetése alatt kirándulási aton vannak, 
melynek czélja a vármegye csiki részeinek s külö-
nösen a tusnádi fürdőnek,  Szent-Anna tavának 
megtekintése. Innen átrándulnak a torjai Büdösbe 
s megszemlélik Bálványos várát is. A málnási 
fürdőt  s ugyancsak Málnáson a szénsav felfogó 
gyárat is. Visszatérőben Csik-Gyimest látogatják 
meg. A kirándulók folyó  hó 23-án városunkat 
tekintették meg. Itt Keresztes Antal m. kir. 
állatorvos fogadta  szfllő  községének tanulóit s 
gazdagon megvendégelte őket. 

— Szent János-napi búosu. A csík-
szeredai pálgáraág egy része f.  hó 23-án régi szo-
kás szerint Homorúdra vonult ünnepélyes körme-
netben, hogy réazt vegyen a 24-én ott tartatni 
Szokott búcsúit. Visazatérdben a buosusokhoz csat-
lakozott néhány léha ficzkó  a .Dombonné" nevü 
korcsmánál s a nap nagyobb örömére verekedést 
rögtönzött. 

— Keszthely és balatoni fürdőjének 
ismertetése. Ily czim alatt az ottani eldljárdság 
Sági János szépirodalmi képes müvét kiadta, melyet 
lapunk előfizetőinek  ingyen megküldenek. 

— Bethlen és a Rákóoziak koráról ir 
a Nagy Képes Világtörténet 102. füzete.  Erről az 
erélyes és jellegzetes korról, mikor fegy  verzörgés-
tdl volt hangos az ország, csatakiáltástól és üldö-
zöttek jajveszékelésétől. Magyarország egy hosszú 
seb volt, a mely véges végig vérzett. A nagy 
Alföldön  szétfoszlott  a szabadság délibábja; az 
As Turul az erdélyi bérezek, a székely havasok 
közé Bzállott. Ott lobogott csak a magyar lobogó. 
Onnan szált eló szabadságot szerezni, védni. Min-
den eszmének az elnyomatási ideje, a hőskora. 
A kereszténység azent jelét a mertirvér ragyog-
tatja világgá, a szabadságot mindenütt az elesett 
névtelen hősök vivj&k ki. A magyar szabadság és 
hazaszeretetet akkorában a Bethlenek, Rákóczyak 
seregének a szivében huzAdott meg. Ennek a gyö 
nyörü kornak színes, meBés történetét adja eld a 
Nagy Képes Világtörténet most megjelent 162. 
füzete.  A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet irőja is. Egy-egy gazdagon Illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben  16 koroua; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével.  Megjeleli minden héten 
egy füzet.  KapbatA a kiadónál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. 
Ülldi-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre  is. 

— A régi London, az a London a me-
lyikbe Shakespere érkezett, a XVI. század Londoné. 
300,000 ember rajzott a szűk utczákon, a melye-
ken nem járhatott kocsi, az urak hordszéken vi-
tették magukat a szűk sikátorokon át a melyekre 
kihordták az utczák Bzemetét. A Themze vize még 
ezüstösen riugott el a vár alatt, nem festette  bar 
nára a gyárak szennye. Hajóslegények kiabálva 
eveztek a vizén, kia csonakokon keltek át az urak 
Blsckfríars  felé,  a hol a színházak állottak; egy-
szerű deszkabódék, milyeneknek a Olobe egy régi 
rajza mutatja őket. Egy pár évtizeddel ezelótt egy 
kis csólnak vitte Shakesperet a színészek kia kerek 
köpenyében, a melyen társulata védurának ozime-
re csillogott a hallhatta a azomszéd osólnakok uta-
sainak .ajkán meg utczákou is beszélgetés közt 
megcsendülni legszebb sorait Troilusz szerelmi 
esküjének, Palstaff  kaozagtatA mókáit a Richárd 
lelkea szavait: .A mig hü marad magához Anglia, 
nagy ós szabad." S Anglia akkor lépett be világ 
történeti szerepe kapuján. A Themzén ott horgo 
nyozott a Drake bajója, inely körül hordja a világ 
körül Anglia lobogőját. A 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal a kötet írója ia. Egy-egy gazdagon illuszt-
rált kötet ára díszes félbórkötésben  16 korona; 
füzetenként  is kapható 60 fillérjével.  Megjelen 
minden héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek Irodami Intézet Részvénytársaság 
Budapest, VIII., Gildi-ut 18. ss.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján, havi részletfizetésre  is. 

— • osikszeredal iparos iQusági 
önképzőkör által folyó  hó 18-án rendezett 
juniáilson felülflzettek:  N. N. 6 k. Laczina Károly 
2 k. N. N. 97 flll.  Fried Sama 1 k. 10 flll.  Simó 
Gergely >40 flll.  összesen 9 k. 47 fillér.  Ezen 
alkalommal összes bevétel volt 95 k. 47 flll  r. 
Kiadás 68 koiona, maradt tiszta jövedelem az 
önképzőkör javára 27 korona 47 fillér.  Fogadják 
m. U felülflzetők  az önképzőkör bálás köszönetét. 

— Négy országgyűlési besséd Szemere 
Miklóstól. Ismét egy elegáns kis füset  jelent meg 
Szemere Miklóstól, melyben a képviselőházban 
elmondott négy éa a szónok egyéniségét magukon 
viBeló beszédét adja közre. Első beszédét a föld-
mlvelési tárcsa költségvetése tárgyalásánál mon-
dotta és a gazdasági nevelés elaó rendű fontos-
sága és szükségességének hangostatása mellett 
rövid, de meggyósó szavakkal hívta fel  a miniszter 

figyelmet,  hogy tanulmányozza a „Homestead'-tor-
vényt, mely törvény hivatva lenne a kis és törpe 
birtokok elidegenlthetlenségét biztosítani és meg-
teremteni egy állandó ÓB erós kisbirtokos osztályt. 
Második beszédét az ifjúság  neveléséről a közok-
tatási tárcza költségvetése tárgyalásánál tartotta éa 
abban alaposan éa meggyőzd módon foglalkozott 
az ifjúság  nevelésével. Feltétlenül elitélve elddeiuL 
azon elhatározáaát, hogy az egész főiskolai  okta-
tást jóformán  egy helyre, az orsnág fővárosába 
központoaitsák, a bol a szülői védő szárnyak alől 
kikerült flatalaág  teljesen magára van hagyatva és 
semmiféle  tekintetben sincs gond reá, hogy ne csak 
tanítsák, de vezessék és neveljék is őket. Szemere 
szerint a nagyváros talaja nem alkalmas a fiatal-
ság nevelésére, mert az ottan kínálkozó aok külön-
féle  szórakozás nagyon is erős próbára teszi ifjaink 
kötelességérzetét. Határozott szavakban ajánlja a 
közoktatási kormánynak egy uj egyetem felállítá-
sát a vidéken, vagy a Kárpátok tövében, vagy 
pedig a Balaton partján, hol a tanuló ifjuaág  csak 
tauulmányainak élhet és a tauulás mellett neve-
lésére is kellő gondot lehet fordítani  az interná-
tusoLban, Szerinte erre a czélra kell pén&uek tenui, 
mert ezt elodázni, pátérdekeknek alárendelni nem 
lehet. Ugyancsak a közoktatási tárcza költségve-
tése tárgyalásánál mondotta el harmadik beszédét: 
az ujságiró-iskciáról. Szemere nagy rokonszenvvel 
szól a hírlapírókról, és éppen ezért hibának tartja, 
hogy azoknak a képzésére, a kik a közvéleményt 
irányítják, a sajtó hivatalos képviselAinek szellemi 
müvelésére nincs semmi gond fordítva  és ajánlja 
a kultuszminiszternek, hogy állítson fel  egy fel-
sőbb újságíró iskolát, hol a hallgatók a hírlapíró 
technikai ismereteinek elsajátítása mellett oktatást 
nyernének a reájuk nézve fontosabb  ismeretekben 
is és ez által a tudományos nivó is emlódnék. 
Azonban a tanfolyamra  való felvételnél  a legelső 
kelléknek as intakt jellemet követelné meg azok-
tól, a kik majdan hivatva lesznek a nagy nyilvá-
nosság előtt ítélni eleveneket és holtakat. Ez a 
követelmény csak emelné a hírlapírók erkölcsi 
tekintélyét ÓB szavaiknak súlyát fokozná.  Negyedik 
beszédében, melyet a honvédelmi költségvetés tár-
gyalásánál mondott, a katonává való nevelésről 
hozott föl  egészen uj dolgokat, melyek, ha megva-
lósulhatnának, hatásukban rendkívül nagy fontos-
ságú eredménynek nyilvánulnának ugy közgazda-
sági, mint hadászati tekintetben. Behozatni akarja 
már az elemi fiúiskolákban  a fegyverkezelést  és 
a czéllövést, hogy — ha majd elérkezik a hadkö-
telezettségük ideje — egy minden tekintetben 
liarozra nevelt és harezra kész ujooczanyag álljon 
rendelkezésre, olyau ujonczanyag, mely egéaz vilá-
gon ritkítja párját. És ha ez már megvolna, akkor 
caak természetszerűleg folyna  ebből a ténylegea 
katouai szólgálat idd leszállítása és a mint a szó-
nok maga ÍB mondja: Ez volna egy helyes nem-
zeti munka és a pénzmegtakarítás nagy skálában. 
A sárga színnel nyomott fehérboritéku  elegáns 
füzet,  mely a társadalom mindeu osztályának és 
érdekelt köröknek megküldetett, hogy ahhoz a 
parlamenten kívül állók is hozzá szólhassanak, az 
Athenaeum könyvnyomdájából (VII. Kerepeai-ut 
64.) került ki. 

— Kisgazdák és földmivelők  szer-
vezkedése. A Magyar Gazdaszövetség által léte-
sítendő gazdakörök (földmivelők  Bzövetsége) részére 
készített alapszsbálytervezet már nyomtatásban Is 
megjelent s kapható a Magyar Gazdaszövetség 
titkári hivatalánál (Budapest, Baross-utoza 10.). 
A kik a földmivelők  tömörítése, jóléte és boldo-
gulása érdekében munkálkodni B gazdaköröket léte-
Biteni akarnak, forduljanak  nevezett titkári hivatal-
hoz. Minden gazdakör, illetve közBégi gazdaszövet-
ség tagja lesz a Magyar Gazdaszövetségnek s él-
vezni fogja  anuak támogatását. Fölvétetnek a Gaz-
daszövetség kötelékébe a már létező gazdakörök, 
valamint azon olvasókörök és más egyesületek 1B, 
melyeknek tagjai földmivelők  és kisiparosok. A 
melyik gazdakör, olvasókör, egyesület vagy szö-
vetkezet a Magyar Gazdaszövetség kötelékébe akar 
lépni, forduljon  ennek titkári hivatalához (Budapeat, 
Baross-utoza 10.). Minden lelkész, tanító, jegyző 
és iatelligens gazda hazafias  dolgot cselekszik, ha 
községében a gazdakör létesítését (földmivelők 
szövetkezését) előmozdítja. 

— Eladás vétel és bérlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési dgszabás. 
Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe! Az Országos Pályázati Közlöny a szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
éa magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

Laptulajdonos: 
OYÖBOTJAKAB ÖHÖKÖSE. 

Hirdetmény. 
Kászon-Jakabfalva  község egy kéttanter-

mes, egy tanítói és szolga lakással bíró elemi 
iskolát szándékozik építeni. 

Az építés végrehajtását az összes szkséges 
termés kőanyag, homok és boronafa  anyag 
szállítása kivitelével vállalat utján akaija foga-
natosíttatni, mi czélból az 1902. évi  Juntu* 
hó 30-ik napjának d.  e. 10 órájára 
Kászon-Jakabfalva  község házánál tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fent  nezezett munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a ki-
tűzött óráig Kászon-Jakabfalva  község elöljá-
róságához vagy a kászon-jakabfalvi  körjegyző-
séghez annál inkább adják be, mert később 
érkezett ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz az ajánlattevő vállalkozó 
által elkészítendő költségvetés összegének 5°/o-a 
bánatpénzül csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatokra vonatkozó 
tervezetek a kászon-ujfalvi  körjegyzőségnél 
megtekinthetők. [201] 1—1 

Kászon-Jakabfalva.  1902. junius 23-án. 
SzaniBzló Kálmán, Orbai Ignáoz, 

körjegyző. kdzs. bíró. 

C19. szám. [197| l - l 

Hirdetmény. 
1. A közúti kerületi kir. felügyelő  urnák 

folyó  évi márczius hó 3l-én kelt 156. számú 
rendeletével a Brassó-Csikazereda-O.-Topliczai 
állami közút 105—106. kmtr. Bzakaszán lévő 
113. sz. hídnak helyreállítását 2659 kor. 79 fillér 
összeg erejéig. 

2. A márczius hó 11-én kelt 86. számú 
rendeletével a Héjjásfalva-gyimesi  állami közút 
101—137. kmtr. szakaszán lévő 50. éB 124. sz. 
műtárgyak helyreállítását 2923 kor. 47 fillér 
összeg erejéig. 

3. Végül ugyan ezen rendeletével a Brassó-
csikszereda-topliczai állami 103—169. kmtr. 
szakaszán a 188—195., 196. BZ. műtárgyak 
építését 8373 korona 02 fillér  összeg erejéig 
engedélyeztettek. 

A fent  emiitett 3. pont alatti munkálatok 
kivitelének biztosítása czéljábol az 1902. évi 
jnlius hó 7-ik napjának d. e. 10 órájára 
a csikmegyei államépitészeti hivatal helységé-
ben tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-
dettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálatok 3 csoportjának végre-
hajtásának elvállalására külön-klilön zárt aján-
lataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezenek be adni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem 
fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általánoB feltételekben 
előirt, az engedélyezett költségösszeg 5°/0-ának 
megfelelő  bánatpénznek csatolandó. 

A Bzóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki müvelet és részletes féltételek  a ne-
vezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes 
hivatalos órákban naponkint megtekinthetők. 

Csíkszeredán, 1902. évi junius hó 15-én. 
Csikmegyei m. ldr. építészeti hivatal. 
480. vh. szám. [1»9J l - l 

1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi S. p. I. 462/4. és 691/3. száma végzése kö-
vetkeztében Dr. Fejér Antal ügyvéd által képvi-
selt Csik-Szépviz község javára Deák György 
birtokos csik-szépvizi lakós ellen 280 kor. 9 fillér 
és 120 kor. 20 fillér  s jár. erejéig 1902. évi 
május hó 9-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 885 koronára becsült 
következő ingóságok a. m.: tehenek, ökrök, lovak, 
szekerek és hám nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 567/2. sz. végzése folytán 
280 kor. 2 fillér  ntán 1901. november 27. 120 kor. 
20 fillér  ntán 1901. évi angasztás hó 13. nap-
jától járó B°/o kamatai és eddig összesen 139 kor. 
94 fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Ceik-Szép-
vizen leendő eszközlésére 1902. évi U n U 
27-lk napjának délelőtti 9 érája határidőül kitü-
zetikés ahoz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok as 
1881. éyi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alnl is el tognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felfllfoglaltatatták  s szókra kielé-
gítési jogot nyeltek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t-ez. 120. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csík-Szer ed án, 1909. évi májas hó 
27-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. blr. végrehajtó. 



ni . C S Í K I L A P O K 26. ám. 

íeer iEi tajo.d 'b 'b 

Cséplőgépek 
szabad. uj Kenögyliriivel ellátott görgős 

csapágyakkal kézi-, járgány- és gözhajtásra 

a T-.  e l i s m e r t l o e l C b b 

Aczél ekék 4 

* Boronák 
Gyflrflt  és sima acél Ismez, földi  heagarak, 

A S I I N U ••«Sfft tpttk» 
A r a t ó - g é p e k 

fűnek  herének, 
Száaa|yljték és iraté ysreblyéfc,  Szénafor  dttók 

Szabad-aszaló készül 
1 « M « j i a S l e a a a t t é k « 

Gty-CbaaSlcs ás a z S l â z a o z ó l c 
é9 hopyómorzsolük, 

AmttMft  szabadalmazott szSlö fecskendő 
H i f F i 0 1 l I 4 w 

T o r m á n os és v é r t e t i ! p u s z t í t á s r a , 
Szállítható takarék tűzhelyek 

S z é n a é s s z a l m a p r é s e k 
valamint minden más fajta  gazdasági gépeket legújabb saerkeietben kézitenek és szállítanak 

F h . . é s T á r s a 
c. és kir. biz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvük 

Ai»p. 1872. B É C S , n i T a b o r s t r a s s e 71. 750 munkás. 

Járgányok 
1—f>  v o n ó d l ic i t b e f o g í ' t s í ' i r n , 

Legújabb gabona-tisztltó-rosták, 
TRIEUREK ÉS KÚKORICZA MORZSOLOK, 

Sseoska vágók, darálók répsvágók 
uyugvók és szállíthatók, [H4]S-IO 

— — r — -
Kitüntetve több mint 400 arany, esüst és brons éremmel, aa összes nagyobb kiállításokon 
Részletes árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és viszaul elárusítók kerestetnek 

Sz. 1202—1902. 
k. i. 

Pályázati hicletmény. 
CBikvármegye alispánjának 7578—1902. 

ai. sz. alatt kelt rendelete alapján Csíkszereda 
rendezett tanácsú városban lemondás folytán 
üresedésbe jött polgármesteri állásra ezennel 
pályázatot hirdatek. 

A jelzett állással 2000 kor. türzsfizetés 
és 400 kor. lakbér illetmény élvezete jár. 

Törvényszerűen felszerelt  pályázati kéré-
sek f.  évi julius hó 20-ig alulírott polgár-
mesterhez adandók. A később beérkezett kéré-
sek figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszereda, 1902. jáuius 23-án. 
Kovács János, 

[200] 1 3 polgármester helyettes. 

REMNGTON-féle 

teljes felszereléssel  jutányos irón 
eladó. Megtekinthető Győrgy-

3 jakáb Márton utóda könyvke-
reskedésében Csíkszeredán. 

Budapest 1BOO. Állami érem. 

Allatok minden fajainak  kitőmésérs vállalkozik 

KATONA MIHÁLY 
nyilv. allatpraeparáló és tansserkéssitő intésete 

BUDAPEST, József  körút 13. 
Emlősök és m tul urak természetimen a lepijahb 
módszerrel (modell irozással) készíttetnek: szehhen 
jobban, olcsóbban, mini bármely hasoulú iniézei ben. 

AB állatok kitőmése nagyság szerint kerül: 
E M L Ő S Ö K : M A D A R A K : Kgi-rnsgyiiagu —0 80— 1 frl Menyül . 2 , Nyesi » 5 , 

Róka . . Vitldieinúfoj  — 15—30 . Siarviufcj  — 35—40 

l*iniynairj>ău*u — (ialamb . — Knlei liKgoly — Nagy tuhuly iL'hui Haa (nagy) " — — " nrlyll Siked fajd  kaka* dllrgű brlyaiftbrn  Ágon fald  í szül — 10 . Nyír . . . erdű n-ysletct ulAtuú 7 . Siketfajd  fej  t-s farok  faragon  tablettán — — — 5 . xyli" . . . . - - - 4 . 
A/. intézetben készülnek mindenféle  vadé* 

ssati tropheák, kisebb, nagyobb biológiai cso|ior-
tok, íüpeó vadak, emlős fejek:  művészileg furatot  1 
tablettÁkou, mint szolmdiszek, madarak, mint í;il-
diszek, embisbőrök tc|>icheknek tenm'szetliÍM-n 
utánzott fejekkel.  Óa, ssarvas, agancsok inon-
dirozűsu tublettúkra, leveteti agancsok kopoiiyii-
utűnzulokra helyezése és minden egyéb |H iiepnratori 
munkák művészi és gondos kivitele jutányosán 
számíttatik. 

Az intését kitömési csélra frissen  lőtt 
ritkább állatokat minden időben vásárol: sus-
íttjokftt,  fajdkakasokut.  uhu és lu/.okokal Medvét 
és mcdve-bocsot, hiuzt, vudmueskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve is szállíthatók. a legmagasabb árukkal 
lesznek tizet ve. [ ) 3 8 | ,,, 

fáxf l sza 'bó- 'ÜLzle te 

Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 

BRASSÓ 

H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l i i l i i i u l j n l - c 
Készpénzért ssállitok: 

1 szép zakó öltönyt kOlönbözű szinbeu :tll-4ll k. 
1 fin.  zakó öltönyt brüui Sclieviot szövet 42 Tri) k. 
1 fin.  zakó öltönyt bruni kumgnrn szövet 48—<>0 k. 
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet "Hí—(18 k. 
1 fin.  zsaket társalgási öltönyt kaingurn 55- (iH k. 
1 fin.  szalon öltönyt finom  kaingarn tiö—H5 k. 

MF» T ó t á l l á e k i f o g á s t a l a n 
Gyors Hsiolgálás. 

~ " K i v á l ó tisztelettel 

1 lin. Fcrencz József  öltönyt kék, sziirki 
angol Sclieviot 

1 lin. felöltőt 
1 lin. (elültöt valódi unirol szövet 
1 nadrágot tinóm szövetliól 
1 nadrágot linóin angol szövetből 

k i v i t e l é r t . -

és fekete 
70 — ÍMI li. 
:t4-rni k. 
50 - IMI k. 
10 — 15 k. 
Ili—'22 k. 

[71] IS—40 

Versenynélküli árak. 

Hauptvogel Ferencz. 

A fest i  Napló Karácsonyi ajándéka 

ZICHY MIHÁLY ALBUM 
A I 

képeivel, 
és legutoljára 
nagyobb szabá.,», TAIVAIVUNMU HC-UICNUK UZ euuigi uiancieKOKat leiuimuio, tio U 
menö ^ u ü ^ e T a Z i c h y M i h á l y A l b u m o t olvasóinak karácsonyi „jámíék 
Z i c h y M i h á l y k é p e i n e k riogatott, impozáns albumba foglalt  gyűjteményét u Költök 
-TT. = Albumánál nagyobb és díszesebb alukljun Ziohy Mihály 
S é n e k m S v á ' t c r " l e g s z e b b f e s t m é n y e i t  é s r a j z a i t » - -
n e g y v e n m ü l a p o n , u l u e 'yek mindegyikének legkiválóbb esztétikusaink és mübirálóink 

. irnak szövegmugyarazatot. A valóban remek kivitelit miilapokuuk 
egy része gyönyörű színnyomású lesz, a milyen eddig alig jelent meg magyar diszmüben. 

A negyven pompás raűlapot, a kiséró szöveget es Ziohy Mihály egyéniségének és változatos 
M í S h y ' r f c l Ö t  g a z d a g b e k ö t é s i t á b l a « w » * « « 

A PESTI NAPLÓ e nagyszabású disziuüvét az Athcnaeum állitja ki. A Zichy Mihály 
Albumot, a melynek ára az Atbena. um eredeti kiadásában 80 korona a „Pesti \anlóJ uj kvárt 
kiadisaban karacsonyl ajándéknl megkapja a Pesti Napié minden állandó előfizetője.  Es megkapják 
díjtalanul ások aa uj eloflaetok  is, a kik egész éven át r«t „«.,„ i...,'„„i,!„. 
aaakltáa nélkfil  flaeteek  elő a „PESTI NAPLÓBA' 

[1H7] a-» 
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i í Elvem kevés haszon, nagy forgalom  1 O 1 [ 

u 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i I d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélül, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

,304] üg-52 Székelyhidy Sándor 
nói és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevés hasion, nagy forgalom  I 

F e r e n c z p á l i n k : a 
( S Ó S B O R S Z E S Z ) |9| 24-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómóilszcrre (massagc). Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  ficzamoknál,  gyu-
ladások  és kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valiimint 
n száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, luvél-
hordóknuk s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt véiljegygyel. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszerkt>re3ki»(lésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegvgyel láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. ,.SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

î fc  fl*  ffa  ̂  fi*4b  IN ^ H* 4b fa  ^ ^ 1b fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  1b fa  fa  fa  fa  fa  fa  1b 

U j s z a b ó = ü z l e t ! 
IJátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

lioiíy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban egy a mai 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET ««3« 
nyitottam meg s folyó  évi április hó 1-töl a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zelbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutáuyosabb árak és a legelö-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére ké|>esnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes tisztelettel 
|t)3| i o - B Á S m m U l A M Á S e £ 4 i £ í ° s s & b é . 

(Lakás és üzlet helyiség: Gál András-féle  ház, Csikssereda.) 

luXumiJjn 
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fl^  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa 

Magyarnak Pécs, németnek Bécs! 
Nem tetszőért 

a pénz 
visszaadatik. 

Schönwald Imre Három évi 
Írásbeli 

j ó t á l l á s é l s s z e r g T - á r o s , óxá . s é s l á t s z e r é s z 
i P É C S . it-i—i— 

IBC" N e k ü l d j ü k p é n z ü n k e t k ü l f ö l d r e ! 
Hazai iparunkat előmozditó czégemnél mindennemű arany és ezüst 

tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olosóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Yalúüi eiUst DÖI remonl. — . . .. . . . 

Valódi esust panoael oralanosok 
m. kir. fémjelzéssel. 

15 gramm súlyban írt 1.2U ] 00 gramm ttulybao 
ÜO gramm sulyliao frt  l.fiU  I 70 gramm súlyban 
30 Kramm súlyban fit  2.20 | 80 gramm súlyban 
40 grantm culyban frt  2.110 ( 100 gramm súlyban 
50 gramm sui-Uao frl  8.25 | 150 gramm culyban 

Valódi 14 kar. arany láncsok 40 féle 
divatos mintában. 

óra frl Ugyanul dupla fed  öllel frt  tí.— 
Valódi 14 kar. arany DÜI rvm. úra frt  14.— Ugyanes dupla fedellol frt  1B.5G 

14 kar. arany pecsótgyDrfl frt  6.80 Uj aranyból 6 kar. frl  8.60 
Duuble nrany frt  1.50 
MórtvkUI elcgcodO egy 

pa|>in»Ballag. 
dupla fcdútlel  8 frt. 

40 gramm oulyban 
50 gramm oulybao 
60 gramm súlyban 

20 graium súlyban frt  24 — 
25 gramm eulybaa frt  30,— 
30 gramm súlyban frt  87.— 

köves lógók nélkill mérve. 
Ktjy  •>:> ţţ  rum mos itrttiujhhiczhos  v<j!f  l.'t  ffnimmos 

k-öcrs  füijijrltk  vére 40 ipiinim húIiuh  .14 frt 

J0 k'i'tiji'ZÓi'hti  kerül.  [14(j] G—;W 
Ugyanéi eröaebb 9 fit.  — Ugyanéi arany sacg. 12 frt. 

Valódi 14 bar. arany sokrc.rcmontolr óra 24 frt. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902 

Magy képes árjegyzék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 




