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Hirdetési dijak a legolcsóbban BzámitUtnak 

raánynál régtől fogva  vérző sclieinkte 
gyógyirt keresni. E helyett önmagunkat 
marczangoljuk s régi sebeinket ujabhak-
kal tetézzük. 

Hazánk történelmének csaknem min-
denik lapján olvashatjuk a magyar katlio 
likus papság heroikus Iiazafiságát.  Szó-
val, tollal küzdöttek népünk művelésén. 
Pénz és véráldozatok által pecsételték 
meg hazafiságukat.  Szerencséi len gon-
dolat tehát őket most oly politikai párl 
vezetőknek tenni, melynek legfőbb  s 
csaknem egyedüli programmja egy, a 
nemzet nagy többsége által helyesnek 
nyilvánított és koronás királyunk által 
szentesitett törvény eltörlése. Oly czél. 
melyet soha el nem fognak  érni, de a 
melynek hirdetése által a törvények 
iránti tiszteletlenség magva hintetik be 
a nép lelkébe. 

Még csak a harcz előkészületei van-
nak, hiszem, hogy megyénk papságának 
nagy része megtartja a biboros főpap 
intelmét: „pax", d e a kik harezba men-
nek el lehetnek reá készülve a nem 
müveit lelkektől eredő olyas támadások-
nak, melyek által a tekintély és a gond-
dal ápolt pietas beszennyeztetik. Sok-
szor pedig kis okokból nem várt nagy-
sága okozatok fejlődnek. 

Mi pedig ott, a hol elvhiiscgünkiöl 
bizonyságot kell tennünk; majd a válasz-
tások alkalmával, bizonyítsuk lie helyes 
gondolkodásunkat: dokumentáljuk fel-
tűnő módon bizalmunkat egy olyan kor-
mány iránt, melynek sok üdvös alkotásai 
mellett a csak legújabban életbe-léptetett 
gazdasági munkás- és cselédsegélypénz-
tár is arról tesz bizonyságot, hogy a 
köznép, a szegényebb gazdaosztály ér-
dekei a legmelegebben ápoltatnak kor-
mányunknál. Puskás  Jenő. 

-- A képviselőház ülései. A képvi-
selőház libruár hú 4-én tartott ülésében Dániel 
(labor elnökült. Napi remi előtt bejelentette 
»>i-tnt:iv (ívnia képviselő elhunytát, továbbá 
azt. ho'.y Zichy .leníi gróf  háromheti szabad-
ságot K- i-. Azután következett a foldmivelési 
kr.lis'gvelés tárgyalása. Mezőssy Béla meg van 
.-iéi.-ilw :IZZÍII az iránynyal. melyet a foldmi-
velési miniszter kormányzatának belső ágaza-
tailrui k ivet. Minden rendelkezésre álló esz-
közzel segiteiii kell a magyar gazdákat, mert 
a magyar állani gerincze a magyar gazdák 
társadalma. Felemlíti. hogy rosszak a vám- és 
kere-keiic'nii >zerzodések. melyek miatt a illa-
nva r mezőgazda nagy károkat szenved, Az 
agrar vamok behozatalát sürgeti. A költségve-
tést ui-ni fogadja  el. Hernád Béla a kiiltség-
veL. st i ll\>_:.iilj:i. Mintán a mult évben a fagy 
a .-zolliikheii nagy karokat lett, kéri a minisz-
tert. hogy a mult évet ne tinijak be a szöllós 
gazdáknak adott tiz évi adómentességbe, va-
lamint ne kérjék az ágrár kölcsönük az évi 
részletei. Intézkedjék a miniszter, hogy a bor-
ital adóval a termelőket és kereskedőket ne 
zaklassák. A kereskedelmi szerződések meg-
kötésinél pedig legyenek ligyelemmel a ma-
gyar bor kivitelenek érdekeire, I'app Klek rá-
niuiat .irra. hogy milyen nagy a nyomor kü-
iiinósp;i ;i földmives  nép között s különösen 
ez az oka. hogy olyan sokan elhagyják az or-
szágot. Klsó dolog lenne a föhlmivelés  bajait 
orvosolni, a börzét szabályozni, akártelek ellen 
törvényt hozni, végül az ágrár vámokat fel 
kellene állítani. A költségvetést nem fogadja 
el iil még Leideni'rost László beszélt a 
költségvetés mellett. A február  5-én tartott 
iiléshe:i napirend előtt a l'olyák Béla össze-
lerheieî'iensegi dolga került szóba, a mi aztán 
s/.envedelines vitát okozott. Ruilnyánszky Béla 
liánt az összeférhetetlenségi  bizottság előadója 
kijelentette, hogy sem a bizottság, sem pedig 
annak liüiiiségi; m-ni bizott meg senkit olyan 
küldetéssel, hogy az inkompatibilitás kimon-
dása dolgában Uanlíy bárónál eljárjon. Ugyan 
igy nyilatkozik Mo iay Sándor képviselő is. 
Hozzá szólottak a dologhoz még Olay Lajos, 
Kakovszky István és l'gron llálior. Azután kö-
vetkezett a löldmivelési költségvetés általános 
tárgyalása. Molnár denö szerint Magyaország 
IVililmiveló állam, de a mezőgazdaság érdeké-
hen fejleszteni  kell az ipart és enyhíteni kell 
a löld terheit. Mánássy (iyörgy a lótenyésztés 
kérdésével foglalkozik.  A köztenyészet jövőjét 
a piaez ezeljainak legmegfelelőbb  s az adott 
viszonyok között legelőnyösebben produkálható 

S z e r k e s z t c j a é K ó s k l a d ó h l v a t o t : 
Győrgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
n.int hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

A szabadelvüpárt és a néppárt. 
.História est magistra vitae". A 

történelem lapjairól leolvashatjuk min-
den cselekedetnek rugóját, láthatjuk a 
kezdet végét, a népek Ítéletét. Gz a 
népek lelkiismerete. Hangosan kiáltja 
felénk  a tanulságokat s a válságos 
helyzetekben az azokat előidéző okokon 
gondolkozó ember a hasonló helyzetek 
által szült következmények czáfolhatlan 
tényét olvashatja. 

Nem vagyok politikus, de most, 
mikor politikával foglalkozik  csaknem 
minden magyar ember, midőn különösen 
megyénkben a népet vezető férfiak  két 
csoportra oszolva élet, halál harezot 
küzdeni készülnek: én is kinyitom sze-
meimet, látok és figyelek.  Gondolkozom 
a látottakon s levonom azokból a kö-
vetkeztetéseket. 

Megyénknek s általában a Székely-
földnek  sokkal több oka van arra, hogy 
a népet a politikai izgalmaktól távol 
tartsuk, mint az országban bárhol. Hogy 
a harag sugalta indulatból vér a vér 
ellen izgasson, hogy a papság az elöl-
járóság tekintélyét kisebbítse s viszont: 
ez a tisztelet és a bizalom meggyilko-
lása, melynél veszedelmesebb baj nem 
jöhet reánk legnagyobb ellenségeink-
től se. 

Legyen bármily nagy a politikai 
néppárt sérelme, legyenek bármily jók 
az általa elérni óhajtott czélok, én s 
velem együtt a leghiggadtabban gondol-
kozók is nem tudjuk helyeselni, hogy 
épeu most, ezen kormány ellen, mely 
a kis exislencziák érdekében a legtöb-
bet tett és tesz: elkeseredett harezot 
kezd. Most kejlene a székelyföldi  min-
deu rendU és rangú embernek összefogva 
magunkban és a nép helyzetének javí-
tása iránt legjobb indulattal eltelt kor-

A „CSÍKI LAPOK" TAROZÁJA. 
A Duna mellől. 

Hó volt a Libanon, 
Köd a fenyves  fölött 
És a rengetegben 
Farkas Üvöltözött: 
Fagy meg akkora volt, 
Hogy bandánk is fázott, 
Midőn odahagytuk 
Édes Csikországot. 

Itt hegyet nem látunk, 
Nem érzünk hideget, 
Farkaskaland híre 
Itten nem ijesztget 
Tavaszodik itt már 
8 hajt a rügy virágot, 
Midón még hó fedi 
Egéaz Csikországot. 

De a kék ég alatt 
Szivünk ködbe borul, 
Virágfakadásnál 
Szemünkből könny csordul, 
Mert farkasmarásnál 
Fájóbb a gondolat. 
Hogy tőlünk CBikország 
Olyan messze maradt 

Tolna, 1901. február  5. 
Borosnjrai K.  latrán. 

Apróságok a múltból. 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-

sület, mint az lapunk más helyén olvasható, 
Kolozsváron 1901. február  hó 18-án jelmezes 
bált rendez. Ezen alkalomból három történeti 

apróságot mellékel a meghívóhoz, melyeket, 
miután betekintést engednek az erdélyi légi jó 
mulatságokba czélszeriinek látunk itt szószerint 
közölni: 

Lakadalomra  invitáló levél. 
Nagyságtoknak, kegyelmeteknek, mint 

nekem becsülettel való jóakaró uraimnak, asz-
szonyaimnak Istentói kivánsági szerint való 
jókat, jó egészséges hosszú életet kívánok meg-
adatni kedvesivei egyetemben. 

Istennek ő szent felségének  bölcs tetuzése. 
a keresztyén anyaszentegyháznak jó rendtar-
tása szörzé az házasságbeli szent szövetségét. 
Az én kedves fiam  is borosjenei gt'úlT Székely 
Ádám jezette volt el az elmúlt napokban jö-
vendőbeli szent házasságnak rendire, a keresz-
tyéneknek dicséretes szokások szerint, tekén-
tetes és nagyságos losanczi gróff  Bánffy  (iyörgy 
gubernátor uram és gróff  Bethlen Klára asz-
szonyom szerelmetes leányát, gróff  BáuHy Anna 
kisasszonyt. Kiknek lakadalmaknak ideje s 
helye rendeltete ez jelen való esztendőben 
február  18 napjára az gyalui várban. Melyre 
nézve Nagyságtokat, kegyelmeteket, mint jó-
akaró uraimat, asszonyaimat, kérem szeretet-
tel, fáradságát  neszánja s a megirt napra és 
helyre eljőni ne nehezteljen, hogy a Nagtok. 
kegtek, böcsületes tekintetivei és jelenlétével 
fiamnak  és jóakaró uraimnak, atyámfiainak 
egybegyülekezete népesüljön. Mely Nagtok, 
kegtek jóakaratját engedje Isten minden ör-
vendetes alkalmatossággal megszolgálnunk. 
Tartsa meg iBten és éltesse Nagtokat, kegteket 
sokáig jó egésségben. 

Kelt Kolozsvárott die 12. Januarii A. D. 1702. 
Nagtoknak, kegteknek becsülettel szolgál, 

[inig él 
Qróff  Székely  Ádám. 

„Az regi t'tdclviek  lakadulmiról'\ 
(Leáuynéző). 

.Mikor valamely legény megakart háza-
sodni, az leánynak az apját anyját megjártatták 
alattomban, hogy van-e kedvek leányokat azon 
ilin legénynek adni vagy nincsen. Ha volt ked-
vek, napot tettenek, hogy mely nap menjen az 
Hiti legény leányt nézni... Asztalnál az legényt 
és az leán>t egymás elleniben ültették szem-
ben ; erősen ittak, vacsora után éjfélig  s to-
vább is tánczoltanak . . . 

(Leány kérő). 
Aztán a legény leánykérőket küldött. Ha 

az leányt oda Ígérték, elment kézfogásra  . . . 
(Kézfogás). 

A legény az 1 'ánylioz ment és mintha 
kézfogással  az következendő házasságra köte-
lezték volna magokat, a legény szép gyengén 
az kezinek első ujjai végével megütötte a leány-
asszony kezetijjainak végit, 

((iyiirüváltás). 
A kézfogás  után az legény két atyjafiától 

a jegyes-gyiirút békiildütte... a leány a ma-
gáét skóíiuinmal varrott keszkeuyóre akasztva 
kiküldötte. 

(Esküvés). 
Aztán az legény a leányt hütre kikérette 

és nz pap ott a leányos házban őket meges-
kette. A lakadalomra napot tüztenek. 

(Az elólköszöntők). 
A legény atyafiai  közül hívott magának 

násznagyot, nyoszolyóasszonyt, vőfélyt  és kis 
nyoszolyóleányt, Mikor a násznép megindult, 
két urfiat  előre kUlduttenek, azokat előlköszön-
tőknek hittak. Azok a menyasszony főgazdáját 
megköszöutötték. A gazda megköszönte ésvi-

tipus termelésében véli keresendőnek. Farkas 
József  elismeri a foldmivelési  miniszter jóin-
dulatát, de azt tartja, kogy nem érvényesiti elég 
erővel szándékait. Megakarja rendszabályoztatni 
a börzét. A költségvetést nem fogadja  el. 
K/után még Lits Gyula beszélt a költségvetés 
mellett, Szalay Károly pedig a költségvetés ellen. 
Utóbbi különösen a gazdasági szakoktatásfej-
lesztését sürgeti. A február  6-iki ülésben foly-
tatták a foldmivelési  költségvetés tárgyalását 
A vitát Majur Ferencz kezdte, a mezőgazdaság 
hathatósabb védélmét, az ipar és kereskedelem 
fejlesztését  sürgeti. Széchenyi Aladár gróf  a 
lótenyéstésről szólott. Panaszkodik, hogy a lo-
vakat nem lehet kellőkép értékesíteni. Kárhoz-
tatja, hogy a hadügyminiszter a lovak nagy 
részét közvetítőktől szerzi be s igy a tenyész-
tők nem jutnak lovuk valóságos értékéhez. 
Benyovszky Sándor gróf  sürgeti az önálló vám-
területet, a gazdák terheinek csökkentését és a 
hitel megkönnyítését. Az ülés végén Major 
Ferencz interpellált a konzulátusi kinevezések-
ről. Arra kért feleletet,  hogy miért neveznek 
ki diploma nélküli embereket, az akadémián 
miért nem tanítják a magyar nyelvet és a ma-
gyar közjogot? Az interpellácziót kiadják a 
kormány elnöknek. A február  7-iki illést a ma-
rosvásárhelyi véres választás Ugye foglalta  el. 
Rég nem volt a képviselőháznak olyan zajos 
és olyan szenvedélyes napja mint a mai. Elég-
tételt és megtorlást követeltek a marosvásár-
helyi vérengzés dolgában. Ellenzéki részről azzal 
is fenyegetőztek,  hogy a házban addig tárgya-
lás nem lesz, a míg az elégtétel meg nem 
adatik. A napirend előtt felszólaltak:  Kossuth 
Ferencz, Thaly Kálmán, CsávolBzky Lajos és 
l'icliler Győző, sürgős interpellácziót intéztek 
ugyan ezen ügyben: Bartha Ödön, Buxáth Fe-
rencz, Hentallér Lajos és Visontaí Soma. A 
kormány részéről Lukács László pénzügymi-
niszter és Gullner Gyula államtitkár szólaltak 
fel,  mindketten igyekeztek megnyugtatni a ke-
délyeket szigorú és igazságos vizsgálatot és a 
bűnösök inegbüutetését ígérvén. Az ülés végén 
vita kerekedett a napi rendről. Elnök indítvá-
nyozta, hogy a ház folytassa  holnap a foldmi-
velési költségvetés tárgyalását, Barta Ödön 
pedig azt indítványozta, hogy a ház addig ne 
tartson ülést, a míg a marosvásárhelyi válasz-
tás Ugye elintézve nem lesz. A Barta indítvá-
nyára 20 képviselő névszerinti szavazást és 
20 képviselő a szavazásnak holnapra való ha-
lasztását kérte. Az uj házszabályok értelmé-
ben azonban egyszerű felállással  döntöttek, 
még pedig az elnök indítványa mellett A feb-

szontag köszöntötte az násznagyot s megizente, 
hogy jó szívvel várják a násznépet. Egy selleg 
bort az elólköszöntókre köszöntött, azután ezek 
hármat tánczoltanak s mint örömmondók visz-
szamentek... 

A főgazdának  hosszú aranyos pálezája 
volt, annak vicegazdái voltanak, hosszú zöldre 
festett  pálczákkal... 

Az násznép eleiben erősen Iőttenek... 
(A násznép érkezése). 

Legelői ment bé az lakadalmas helyre az 
násznagy, utána a vőlegény, azután az yőfély, 
azután a nyoszolyó asszony, nyoszolyó kisasz-
szony. A leányapja vendégeivel, előbb férfiak-
kal, azután a nőkkel kezet fogtak.  Azután a 
násznagy eléállott és az örömatyát és öröm-
anyát, egész házát és vendégét köszöntötte és 
feláldotta,  (Leánykikérés.) B a leányt kikérte. 
A fógazda  felelt  s valami tisztességes, uri táré-
fát  igyekezett a násznagyon, vőlegényen ejteni. 
Azután a leányt kiadta. A vófély,  nyoszolyó-
asszony és nyoszolyó-kisasszony a menyasz-
szonyt az örömatya vendégei köz&l elvitte, az 
vőlegény asszony-vendégei előtt legelői állította. 

(Nászlakoma). 
A gazdák a vendégeket asztalhoz ültették, 

külön a vőlegény vendégit, külön az örömatyáét 
A vőlegény mellett ült a menyasszony. A vő-
legény után a násznagy, vőfély  s rendre a férfiak; 
a menyaszzony után a noszolyóasszony, kis-
asszony és rendre az asszonyok. Két muzsikáló 
székről muzsikáltak a vőlegény és az örömatya 
hegedűsi. Az étkeket nagy muzsika szóval be-
hozták, a pap az asztalt feláldotta.  Az első 
selleget a fógazda  köszöntötte a násznagy 
egészségeért, másodikat a vőlegény a meny-
asszonyra, harmadikat s a többit a főfélyre, 
nász asszonyra, kisasszonyra, s a vőlegény ven-
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rn&r 6-án tartott illésben ismét a marosvásár-
helyi véres választás Ugye került szőnyegre és 
ez töltötte ki csaknem az egész ülést. Az ülés 
elején jó hosszú ideig a^ tegnapi szavazásról 
vitatkoztak. Azután Endrey Gyula mondá el a 
marosvásárhelyi választás történetét, melyben 
szerinte nemcsak azon fólháboritó  törvényte-
lenség történt, hogy egy csomó ártatlan pol-
gárt legyilkoltak, hanem észlelhető volt a régi 
választási rendszer minden bűne, vesztegetés, 
hivatalos presszió. Fóbünösnek Mikó Árpád 
főispánt  állítja előtérbe, kinek felfüggesztését 
ellenzéki részről zajosan követelik. Kubik 
Béla szintén mint szemtanú a marosvásár-
helyi választásról beszélt. A véres esemé-
nyert a kormányt és közegeit teszi felelőssé. 
S z é l i K á l m á n kormányelnök szólalt fel 
azután, sajnálatát fejezte  ki a történtek fe-
lett, pártatlan és igazságos vizsgálatot igért. 
kijelentvén, hogy egy vegyes vizsgáló bi-
zottságot küld ki az igazság k ide r i t é s é r e . 
Kéri a házat, hogy Ítéletét a dologról akkora 
tartsa fenn,  mikor a vizsgálat végre lesz 
hajtva. Ülés végén Plósz Sándor igazságügy-
miniszter szólalt fel  és közte és Endrey Gyula 
között heves összetűzés keletkezett, melyért 
utóbbi tettleg akarta bántalmazni az igazság-
ügyi minisztert; ebben képviselő társai aka-
dalyozták meg. A kellemetlen ligy azzal ért 
véget, hogy Plósz Sándor kijelentette, hogy 
nem akarta Endrey egyéniségét és jellemét 
sérteni. A február  9-iki gyűlésben helyre állott 
a béke. A napirend előtt Madarász József,  Papp 
Elek, Kossuth Ferencz és Barta Ödön szólal-
tak fel.  Papp Elek ismét a vásárhelyi ügyet 
hozta felszínre  s annak kapcsán kéri a minisz-
terelnököt, hogy adjon számot azokról az esz-
közökről, melylyel a választások tisztaságát 
biztosítani kívánja. A miniszterelnök nyomban 
felelt  Papp Eleknek és válaszával a kedélyeket 
annyira megnyugtatta, hogy Kossuth nyomban 
kijelentette, hogy teljesen megbízik a minisz-
terelnök ezen eljárásában. Azonban lietenkint 
interpellácziót fognak  intézni az elnökhöz a 
dolog állásáról. Azután a fóldmivclési  költség-
vetést tárgyalták Degén Gusztáv és Rigó Fe-
rencz szólottak hozzá. Clés végén az elinté-
zetlen kérvények kerilltek sorra, melyekre nézve 
elfogadta  a ház a bizottság javaslatát. 

A székeky vasutak ügye a parla-
mentben. 

A kereskedelmi tárcza költségvetésnek tár-
gyalása alkalmával a részletes vita során a ja-
nuár 30-iki ülésben szóba került a csikmcgyoi 
vasutak kiépítésének kérdése is. Ezt az ügyet, 
melyhez vármegyénknek annyi jogos várakozása 
füiMik,  • • melynek megoldása lenue hivatva 
egyfelől  elmaradott közgazdasági állapotainknak 
likéit adni, Láiár Menyhért, a gyergyói keiülot 
országgyűlési képviselője tette ezivá egy általános 
helyesléssel fogadott  beszédben, melyért számos 
oldalról gratulaczióban is részesült. 

Lázár Menyhért képviseli beszéde során 
Ismertetve különösen a gyergyói székelység uap-
ról-napra fokoiodő  szegénységét, a müvelés alatt 
állé föld  kevés és silány voltat, rámutatott arra, 
hogy a gyergyói székelység két harmada csak 
keze munkájával képeB megszerezni a maga és csa-
ládja részére szükséges mindennapi kenyeret, rá-
mutatva arra, hogy annak eddigi megélhetését 
még jobban megnehezíti a közjavaknak keresztül 
vitt arányosítása s az erdőtörvény alapján az 
erdő éa legeli használat túlhajtott korlátozása, 
• kérte, hogy a gyergyói székelységnek saját 
uüliföldjén  mnnka általi megélhetésére más for-
rások nyittassanak. 

Rátért azután a székely kivándorlás ismer-
tetésére s hangsúlyozva azt, hogy a székelység 
baján sem telepítés, sem a székelységnek az or-
szág más részeiben más munkatéren való foglal 
koztatásával segíteni nem lehet, iparkodott ki-
mutatni, hogy a székely kivándorlás azonnal meg-
szűnik, ha a székelységnek a Székelyföldön  adunk 
munkát s ez általi megélhetést. E végből sürgette 
a székelyvasutak még ki nem épített vonal ré-
szének Madéfalvátől  Gyergyő Szentmiklősig és 
onnan a Maros uiellett Szászrégenig való kiépi 
tését, hogy igy aztán a Oyergyó hegyeiben talal-
tató természeti kiucsok felszinre  hozatala, feldől 
gozása, s e végből gyárak, bányák létesítése, e 
czélra idegen tőke elhelyezése s mindezek által 
a gyergyói székelység megélhetése biztosittassók. 

A képviseli beszéde a kereskedelmi minisz-
tert nem hagyta érintetlenül. A más napi vita 
alkalmával felelvén  a tárgyalás során felmerült 
észrevételekre és ohnjtásokrn Hegediis Sándor 
miniszter igen figyelemre  méltó megjegyzéseket 
lett a székelyvasutak  ügyében. 

A miniszter feleleto  ez : A székelyföld  és 
a székelyföldi  vasút érdekébon Lázár Menyhért 
tisztelt képviseli ur szólalt fel  és a IIIHÍ nopou 
csatlakozott hozzá Major Ferencz képviseli ur is, 
A Székelyföldnek  forgalmi  hiányait és közlekedési 
nehézségeit, valamint természeti kincseit a szé-
kely képviselőkön kívül senki sem ismerheti job-
ban, mint én, mert ott nagyon sokszor megfordul 
tnni. Kii magam is azt tartom, hogy egyáltalában 
elsi kötelesség az 1897. évi törvénynek még 
végre nem hajtott részét végrehajtani s az á t -
nevezett székelyvusutakat kiépíteni. (Általános 
kelyeslés.)K tekintetben oly nyíltan és határozot-
tan nyilatkoztam ugy a Házban, valamint más 
helyeken is, hogy azt hiszem világosabban és 
határorozottabban nem is nyilatkozliatoin. De a 
jeleulegi pénzügyi helyzet  olyan, a mely eb-
ben egyenesen megakadályoz, 

Azt mondja Lázár Menyhért képviseli ur, 
hogy egy kis jóakarattal  bele lehetett  volna 
venni ezt a vasútépítést  az inségi segély-
pénzbe. De itt nem oly összegről van szó, mint 
a milyen összeg azokra az apróbb munkálatokra 
rendelkezésre állott, mert a mint méltóztatnak 
tudni, őszesen 400,000 korona sznvaztalott meg 
a felvidéki  inség-munkákra. A székelyföldi  vasút-
építésnél pedig, ha egyátalában hozzá kezd az 
ember uein ilyeu összegű költséggel áJunk szem-
ben, mert nem kezdlietüuk talán egy olyan kis 
darabocskába, a mekkorát 400,000 koronából, 
vagy ilyen forma  összegből meg lehetne épitoni; 
hanem ha már hozzá kezdünk, akkor a munkát 
egészeu végre kell hajtaui, mert a vasutat igy 
darabonkiut épiteui ugy pénzügyi, mint forgalom-
politikai szempontból és helytelen. Dc különben 
is, hogy ha csak egyes nagyobbocska szakaszt 
venuénk ebből a vasút vonalból, éppen a mint 
a tisztelt képviseli ur említette, vegyük például 
a szászrégent-bisztrait, az 1.6(34,000 frtba,  vagy 
a bisztra—topliozai szakaszt, az 0.000.000 frtba 
kerülne; tehát már ez a két szakasz maga 
8.024.000 frtba  kerül; ez podiş oly jelentékeny 
összeg, a melylyel most nem rendelkezünk. Kü-
lönben is a pénztári készletekből ezt ticin fedez-
hetnek. 

Mibil kellene tehát fedezni'/  Abból a mire 
a törvény maga — a melyre a t. képviselő ur 
is hivatkozott — utal tudni illik ujabb emisszióból. 
Méltóztassék meggondolni a jelou helyzetet és 
figyelembe  venni, tnily uzsora pénz lenne az, 
a mit a inni helyzetben képesek lennénk kapni. 
De az előkészület  mindenben  megtörtént; 
megtörtént a közigazgatási bejárás, tervek készek, 
ugy, hogy egyéb nem kell c.-.ak pénz. A tnely 
perezben a törvényhozás a pénzt megszavazza, 

dégeire. Azután a násznagy, vőlegény és vőfély 
felköltenek  és az örömatya háta raegé mente-
nek s egy kupa bort elköszöntének a fogaz  -
dánt, az örömatya és örömanya egésségiért... 

Mikor az asztaltól felköltenek  a fógazda 
szép ceremóniákkal, térdhajtásokkal tánezot 
kezdettt osztani. 

(Násztáncz). 
Az első tánezot járták a násznagy a nyo-

szolyó-asszonynyal, a vőlegény a menyasszony-
nyal, a vőfély  anyoszolyó-kisasszonynyal. Mikor 
ezek hármat tánczoltanak vala, az második 
táncz volt az örömatya táncza az örömnnyával 
s még két pár gyermekeivel vagy atyatiaival-
Azután a vendégek rendre tánczoltanak, len-
gyel változót, egeres, süveges, lapoczkás, palo-
tás, és egyéb tánezokat. 

Azalatt a menyasszonyt átöltöztették tiszta 
fehér  köntösbe, haját kifonták  s virág koszo-
rút tettek a fejére.  Mikor kihozták, a hegedűsök 
(Menyasszonytáncz.) vonni kezdték amenyasz-
szony tánczaL A násznagy 2—3-at került vele 
B aztán elbúcsúztatta apjától, anyjától. Azután 
a vőfély  kezeire adta, ez egyet került vele. 
Azonban eleiben állottak rendszerint hat for-
gós ifjú  legények, kinek-kinek egy nagy égő 
szövétnek az keziben s körűifogták  a menyasz-
szonyt, vőfélyt,  nyoszolyóasszonyt, kisasszonyt 
b 3 pár tánezot járának. A harmadik forduló-
nál az ajtó felé  kezdettek nagy hamarsággal 
menni — (Menyasazonyelkapás.) a a menyasz-
sxonyt elkapták. A vőfély  az ajtónál a karddal 
a menyasszony fejéről  a koszorút levette s 
négy felé  vágta. A vőfély  a nyoazolyókisasz-
zzonyal visszatérve 3—4-et fordult. 

AJ leány kapás rendszerint hajnal felé  volt. 

Mikor a menyaszonyt elkaplak, az ágyúkból, 
szakállasokból erősen lőttének. 
(Báró Apor I'éter .,Metamorphosisá"-ból. Sz. L.) 

A gyalui  lakodalom 
násznépének seriesií ITirj-lini. 

Lcopoldus császár képe : gr. Rabutin er-
délyi generális commendans. 

A császár képe kanczellnriusa: gr. Bethlen 
Miklós. 

A császár képe fókamarása:  gr. Pekry 
Lórincz. 

A császár képe főinnyaadója:  gr. Bethlen 
Sámuel. 

A havasalföldi  vajda követe. 
Gr. Seau kincstári kamarnelnük. + 

* * 

Örömatya: gr. BánITy György gubernátor. 
Örömanya : gr. Bánffyné-Bethlen  Klára grófnő. 
Vőlegény: gr. Székely Ádám. 
Menyasszony: gr. BánITy Anna. 
Násznagy: br. Apor István fókinestartó. 
Nószasszony: gr. Haller Györgyné-Kornis Anna. 
Xászkisasszony: gr. Haller Éva. 
Fógazda: gr. Bethlen László. 
Vőfély:  br. Apor Péter. 
Viczegazda: Cserey Mihály. 

Ezen kivúl több nászoló leányok, elől-
köszöntő és Bzövétnekes ifjak,  viczegazdák, 
násznép; étekfogók,  hegedűsök, és Piszli, a 
gubernátor „tréfás  bolondos Bzolgája". 

abban a perezben azt a vasutat lehet és ki kell 
építeni. 

Abban a képviseli urakkal egyetértek, hogy 
a Székelyföldnek  egyfelől  szegény népe, másfelől 
természeti kincsei parancsolólag követelik, hogy 
első sorban azokat a közlekedési vonalakat épít-
sük ki annál is inkább, mert ennek némileg nem-
zetközi jelentősége is van. Hiszen a inig ezt ki 
nem építjük némileg nevetséges helyzetben va-
gyunk. Megcsináltuk a nemzetközi összeköttetést, 
és éppen abban az irányban, a hol hasznát ve 
liotnök, nem építettük ki a vonalat. En magam 
érzem leginkább ennek a helyzetnek abnormitá-
sát és helytelenségét s legyenek róla meggyő-
ződve, hogy mihely az eszközeim meglesznek 
hozzá, a vasútépítést foganatosítjuk. 

Hazánk és a Külföld. 
(Krónika a mult hétről.) 

A mult hét legnevezetesebb, de egyszers-
mind legsajnálatosabb eseménye a marosvá-
sárhelyi véres képviselő választás, melyet oda 
való lap után n következőkben közlünk: 

A második választó kerületben Osiki F. 
Károly választási elnök pontban 8 órakor nyi-
totta meg a választási eljárást. — Legelőször 
is konstatálja, hogy két szabályszerű ajánlat 
érkezett be. Egyik Bedóházi Jánosra, a másik 
Tauszig B. Hugóra türtént. Kirendelte ezután 
az elnök a sors szerinti húzást arra nézve, hogy 
kire történjék először a szavazás. A sors Be-
dóházi .Jánosnak kedvezett. A határidő 11 órára 
tűzetett ki. 

Az emberek nagy csoportban verődtek 
össze a polgári iskola előtt, hol a rendet egy 
fél  század katonaság, egy század huszárság és 
a rendőrség tartotta fenn.  Százakra menő em-
bertömeg állta el az utczát éljenezve, hui a 
szabadéi vüpárt, hol az ellenzék szavazóit. 

Az izgalom nőttön nőt. 
A kortesek mellén a választási elnöktől 

nyert igazolványok voltak feltűzve  a szabad 
bemenetűire. -Mást senkit sem engedtek a vá-
lasztás színhelyére, mint a fehér  ezédulásokat. 
Kppen ez adott aztán okot arra a sok inzul-
tusra, veszekedésre, melyeket azonban a vá-
lasztási elnök és rendőrkapitány erélye meg-
szüntetett. 

Tizenegy órakor leszavazott Bedóházi Já-
nosra 14;l szavazó. 

Ekkor azután megkezdődött Tanszik B. 
Hugóra a szavazás. 

Egy órakor leszavazott ö reá 108 szavazó. 
Ekkor egy rémhír riasztotta föl  a választó 

és érdeklődő közönség addig higgadtnak látszó 
kedélyét. 

— A csendőrök lőnek! 
— A lovas katonaság tiporja a válasz-

tókat ! 
— A kormánypártiakat megkövezték! 
— Husz választó polgár halálra sebesült! 
Ilyen s e fajta  kiáltások hangzottak min-

denfelé  s óriási izgatottság vett erót a kedé-
lyeken városszerte. 

A hir — egy részben bár — de fájdalmas 
valóságnak bizonyult. 

Röviden szólva, a csendőrség kénytelen 
volt fegyverét  használni, hogy a rajta esett 
tettleges sérelmet megtorolja az előirt szigorít 
szabályok szerint s ennek a fegyverhasználat-
nak eddig három halottja van. 

Bár a pillanat izgatottsága közben nehéz 
eligazodni a történtek fölött  s még nehezebb 
objektív bírálatot mondani azokról, igyekeztünk 
hírlapírói kötelességünkhöz híven utána járni 
a véres esemény minden körülményének s a 
következőkben véljük azokat igaz hűséggel 
leirhatónak: 

Az iskola uteza és (Nagy-Szent-Király) 
Kossuth Lajos-utcza torkolatánál nagy tömeg-
ben gyűlt össze a különben is rakonczátlanko-
dásra hajlandó tömeg, mely — minden jogo-
sultság nélkül s főképen  minden választó jo-
gosultság nélkül ahezitgolta a szabadelvüpárti 
szavazókat, kik a 11. kerületbeli szavazó helyi-
ségbe mentek. 

Odáig is ment a tömeg, hogy inzultált 
egyes szavazókat; a csendőrség erre csititólag 
és tigyelmeztetólog közbe lépett, mire a tömeg 
dühe a csendőrség ellen irányult. 

A csendörségre rontott előbb szidalmak-
kal, majd pedig tettleges erőszakkal. Egy csen-
dőrnek kő repült az arczába, másikat egy hó-
gomolyagba burkolt kődarab szájon talált, a 
a harmadikat fóldreteperték,  ruháját letépték, 
mig «negyediknek puskáját csavarták ki kezébe I. 

A fülingerült  néptömeg a többszörös föl-
szólitásra sem volt hajlandó a szétoszlásra s 
a támadás abbanhagyására, mire a csendórségi 
szabályok értertmében kénytelenek voltak a 
nem engedelmeskedő tumultusra sortüzet adni. 

Előbb 8-at lőttek, azután 4-et. 
A sortűzre nyomban elesett az első so-

rokan néhány etnber. 
Néhányan (hála Isten kevesen) halálra 

sebesülten, többen pedig többé-kevésbé meg-
sebesülve. 

A halálra sebesülteket a közeli Petrásliáz 
folyósójára  vitték, részint pedig lakásaikra, a 
könnyebben sebesülteket az orsz. húrházba, 
hol az orvosok nagy gonddal kötözték be 
Bebeikat. 

Kevéssel a sortűz után meghaltak Lengyel 
Pipás István szántóvető gazda és Nagy Dani 
molnármester, még a kórházba szállítás után 
a legodaadóbb gyógykezelés daczára Izsák Mór 
szobafestő. 

A három halotton kívül áldozatai, habár 
nem nagyon súlyos sérülésekkel az eddig még 
kinein deríthető véres eseményeknek Borbándi 
József  14 éves tanoncz, a karján sebesült, 
Kovács Jánós kocsis a lábán, Mátyás János a 
lábán, Hock János ákosfalvi  lakós nagy sérü-
léssel a lábán, Simon János asztnlo3 a lábán 
és Simon György súlyos sérüléssel a lábán. 

A választási elnök a bizalmi férfiak  ta-
nácsára e véres események hatása alatt fel-
függesztette  a szavazást, hogy a kedélyek csen-
des mederbe terelődhessenek. 

A mint az a dolog köztudomásra került 
országszerte nagy port vert fel  s különösen 
az országházban olyan izgalmat okozott, a mi-
Ivent a Sándor utezni palotában rég ideje nem 
láttak s a melyet csak Széli Kállmán higgadt 
és tapintatos eljárása tudott nyugodt mederbe 
terelni. 

Ausztriában annyira zavaros a helyzet, 
hogy abból ki utat alig lehet reményleni. N'etn 
segit ezen sem a nagyszabású trónheszéd. sem 
pedig az uj elnök választás, az osztrák parla-
ment nem lesz munkaképes s így ott ismét 
csak a császár paragrafus  fog  dirigálni. 

Oláhország, Olaszország miniszter vált-
sággal kiizködik, a váltság oka mindkét helyen 
a szomorú pénzügyi helyzet, mely ma általá-
ban az egesz világot uralja. 

A távol Déiáfrikában  a burok még mai 
nap is hősiesen kitartanak, a kegyetlenségéről 
hites Kitchencr tábornok kijelentette, hogy 
csupán csak 100.000 emberre van szüksége 
a czélból, hogy a búrokat teljesen leverje. 

A lapok ugy mondják, hogy Kitchner ur-
nák nem 100,000 embert, hanem egy uj főpa-
rancsnokot fognak  küldeni Evelyn Woin tábor-
nok személyében, a kiről azt hiszik, Itugy helyre 
tudja hozni, a mit a mostani főparancsnok 
elrontott. 

Mi alig hisszük! 

Levél a magyar nőkhöz. 
(Kolytutásu ós végi-). 

A kalotaszegi varrottasokról szóltam, de 
mint már emlitéiu, nemcsak a kalotaszegi asz-
szonyok varrnak. Gyönyörű, még tan a kalota-
szeginél is szebbeket hímeznek Mogyoró vi-
videkén. Láttam egy ágyfelhuzarot  linóin vá-
szonból, melynek diszét gyönyörű lyukacsos 
mintájú széles betétek alkották. Páratlanul szép 
volt. Ugyancsak Mogyoró vidékéről került ki 
egy kicsi párnahuzat, remek lyukacsos minta. 
Valami élénkszinü párnácskára húzva, könnyű 
batiszfodrókkal  ellátva, gyönyörű disze lehetne 
bármely hálószobánál;. Ks ezt a párnácskát 
nem tudta eladni a készítője az egész város-
ban és a mikor mégis elvesztegette potom 1 
forintért,  az/al a kijelentéssel tért vissza a 
falujába,  hogy soha effélével  a szemét nem 
rotja. Ks igaza is van. Igen. de a szegény gyá-
moltalan asszony megállt egy-egy utczasarkon, 
szó nélkül, s persze az utczán elsietökuek ki-
sebb gondjuk is nagyobb annál, hogysem a 
kezében tartott portékáról kérdezősködjenek. 
Váljon nem lesz-e a vevőre, eladóra sokkal 
előnyöseid), ha az K. K. K. vállalkozik a köz-
vetítésre : munka-anyaggal mintákkal ellátja a 
dolgozókat, a kész munkákat tőlük méltányos 
árban átveszi s a venni szándékozóknak ugyan-
csak méltányos árban rendelkezésiikre bocsátja, 
megrendeléseket elfogad  és közvetít. Hogy 
mennyire áldásos lesz ez a terv, mutatja az. 
hogy a mióta a vásárra varrottasokból bejáró 
asszonyok hallottak erről, egymásután jönnek 
fel:  „Hallánk. instállom, hogy az urak ezentúl 
megveszik a munkánkat. De jó lesz! Nem kell 
ezután az embereknek idegenbe menni". Ugy 
látszik, ettól a házalástól irtóznak, bizony nem 
is csekélység bizonytalan nyereség fejéhen  el-
hagyni hetekre az otthont, talán az apró gyer-
mekeket is. Pedig messzire is elmennek, isme-
rek egy asszonyt, a ki fiúmét  is megjárta, de 
erről ugy beszél a faluja  mint, „nagyon világi 
személyről". 

Jól tudom, hogy a vételtől is az riasztja 
vissza legtöbbjét, hogy mire e varrottasok a 
kereskedésekbe jutnak, mesésen drágákká lesz-
nek. Nos, az egyesület fáradhatatlan  buzgal-
mának jó voltából ez a hátrány is elesik. 

De nemcsak a varrás az egyetlen iparág, 
melyet az erdélyi nép üz. A szőttesek mellett 
melyeknek nem anynyira esztétikai, mint prak-
tikus értékük van. különösen a faragászuti  és 
edényipari czikkekról akarok pár szóval meg-
emlékezni. A kalotaszegi férfiak  nagyrészt' farag 
faragja  a gyönyörűbbnél gyönyörűbb liitnes 
bútorokat, melyek ujabban Kolozsvár vidékén 
az uri házakban is elterjedtek. Ks méltán. Van 
valami szokatlanul szép e bútorokon, melyek 
nek sötétbarnára politúrozott alapján a fa 
természetes szinébe kifaragott,  illetőleg bevé-
sett minta szinte kidomborodik. „Hitnes" bú-
tornak hívják és csakugyan olyan, mint a hím-
zés. Az E. K. E. készülőben levő néprajzi mú-
zeumának egyik szobája ilyen himes bútorok-
kal lesz berendezve: ágy, asztal, pohárszék, 
padok láda, székek egy különös alakú rácsos 
ajtajú fali  szekrény és tálasok, ebből áll a 
bútorzat, a himes faragás  a legremekebb min-
tájú, mindehez kalotaszegi függönyök,  ágy és 
asztnlteritó, ugyebár érdemes lesz a megte-
kintésre ? 

Mig ezeket bámultam, egy igazi magyar 
uri ebédlő képe járt eszemben: hitnes asEtal, 
körüle székek, a falak  mentén egy-egy karos-



Február 13. C K I L A P O K . ám. 

pad, pohárszékek, az egyik sarokban az em-
iitettem rácsos ajtajn fali  szekrény, egy másik 
sarokban egy hatszögletű himes asztalka apró 
székekkel, a kandalló mellett a himes láda is 
helyet foglalhat,  mint fás  kosár, a földön  élénk 
miutáju székely-szőnyeg, a tálasokon vásárhelyi 
magyar stilli tányérok és kulacsok, s az egész 
szobának meleg otthonias színezetet adva, piros 
rózsás varrottas függönyök  és teritök. — Azt 
hiszem, a valóság még szebb lenne e képnél 
és — hogy a dolog praktikus oldalát se té-
veszsziik szem elöl — 400—500 írtnál többe 
nem kerülne. Ezért egy minden izében magyar 
minden kis részletéig érdekes és gyönyörU 
szobánk van. De a kinek egész berendezésre 
nem is telik, ne mulassza el, hogy egy-egy 
ilyen himes kis bútort be ne szerezzen. Ké-' 
szitenek olyat is, a melyen a fát  természetes 
minőségben meghagyják, ezt aztán az ember 
maga tetszése szerint kifestheti  az olcsó u. n. 
technikai festékkel  és belakkozhatja. Olcsó és 
nngyon eredeti karácsonyi ajándék pl. egy kis 
polcz, kis asztalka szék, falra  való fatányér, 
tálcza, stb. — A fatányér  darabja bárom ko-
rona, asztal G szögletü esztergályozott lábakkal 
(milyen csinos dohányzó asztalka lenne) 10 k., 
szék 4 korona. 

Láttam nagyon csinos zongorapadot hím-
zett bútorra kalotaszegi varrottassal kárpitoz-
tál va, nogyon elegáns volt; láttam aztán egy 
kis fülke-berendezést  ugyancsak ilyen búto-
rokkal és varrottas függönyökkel,  elragadóan 
bájos volt. 

S aztán — a mi nagy előny — bármilyen, 
solia nem látott formát  szívesen megkísértenek, 
sot örvendenek, ha valami ujat tanulhatnak. 

Csakugyan művészi intelligencziáju em-
berek ezek. Osmerek egy kórosföi  faragót,  a 
ki uj, meg uj mintákat talál ki; mikor egy al-
kalommal megkérdeztem : honnan veszi a min-
tákat. önérzetesen mutatott a homlokára: ,Van 
itt instálom még elég*. 

Ha annak az embernek elég munkája 
lenne, hogy abból egy kis tökét gyűjtve meg-
felelő  műhelyről, kellőleg kiszárított fáról  stb. 
gondoskodhatnék, még szebb és korrektebb 
munkát adna, mert ízlését fejleszthetné,  kézi 
ügyességét gyakorolhatná. 

A szobák díszítésének kiegészítőjéről, a 
marosvásárhelyi festett  tányérokról, kancsókról, 
vázákról akarok egy két szót mondnni. A leg-
szebb, a mit e nemben láttam, 6 falra  vagy 
pohárszék tetejére dísznek való tányér volt, 
mind különböző nagy stilizált virággal. Pl az 
egyiken egy a most annyira divatos irisz volt, 
a másikon tulipán, a harmadikon napraforgó, 
voltak köztük magyar stilü tulipánosak, hagy-
másak stb., drbja tíO fiil.,  falon  bámulatosan 
szép hatású. Ugyancsak ilyen vázák, tálak me-
sésen olcsó áron. 

De, már szinte túlságosan is hosszura 
nyúlt ez a pár sor, a melyen a magyar höl-
gyek figyelmét  a még olyan kevésre méltatott 
szép iparunk egyes czikkeire fel  akartam hivni. 

De a téma magával ragadott, hiszen ki-
meríthetetlen. Lelkünket megilleti minden, a 
mi szép, bármiben nyilatkozzék is meg, s ha 
ez a szép egyszersmind a miénk, a mi népünk 
művészi tehetségének munkája, még közelebb 
áll szivünkhöz. — Még nagy hatalmas nem-
zetek is féltő  gonddal őriznek, dédelgető sze-
retettel ápolnak, lelkesedve magasztalnak min-
dent, a mi specziálisan az övék, a miben nem-
zeti karakterük érvényésül. Annál inkább kell 
nekünk maroknyi Magyarországnak, nemzeti-
ségek közé ékelve, idegenektől környékezve, 
teljes erőnket megfeszítve  őrizni, ápolni és dé-
delgetni mindazt, a mi specifikusan  egyéni mi-
voltunk megnyilatkozása. — Higyjék el höl-
gyeim, e munka nagy része a miénk, a magyar 
nőké, épen azért, mert mindenre kiterjedő, 
tinóin női lelket, egész szivet igényel. — Ami 
vállainkra nehezedik tehát a feladat  (oh, hiszen 
nem nehéz feladat),  hogy a magyar házi-ipart 
legjobb tehetségünk szerint támogassuk, mert 
azzal fejlesztjük,  azzal kenyeret adunk a nép-
nek, azzal magyaros ízlésűvé tesszük környe-
zetünket. 

Szeretném, ha felsorolt  iparczikkek egy-
egy példányát önöknek bemutathatnám; azt 
hiszem lesz is reá alkalmam. Megvagyok róla 
győződve, hogy nemcsak magyar lelkük, hanem 
esztétikai ízlésük is szépnek fogja  találni. Az 
Erdélyi Kárpát Egyesület — addig is, mig az 
iparpártolás nemes tervének programmja életbe 
lép — a legoagyobb készséggel és hazafias 
örömmel vállalkozik a közvetítésre ; megren-
deléseket elfogad  s gondoskodik arról, hogy a 
kiváut munka a legrövidebb idő alatt, termé-
szetesen az eredeti árban, a megrendelő ke-
zéhez jusson. 

Adja Isten, hogy a hazai népipar gyakor-
lati pártolásának nemes eszméje ne maradjon 
csak terv; s hogy tényleg megvalósulhasson, 
nagy részben a magyar nők támogatásától függ 
tehát bízzunk benne! 

Radnótiné  Hrabovszky  Irén. 

A menyei közpsatáiú biiotteáj öléséröL 
Csíkszereda, február  11. 

A megyei közigazgatás bizottság üléséről, 
mely Miké Bálint főispán  nr elnöklete alatt mai 
napon tartatott meg, kevéa feljegyzeni  valónk 
volt, mennyiben a fontosabb  mozzanatokat nem 
tartalmaző szakreferensi  jelentéseken kivfil  igen 
kevés elintézni való tárgya volt az Ölésnek s aaok 
ia gyors egymásutánban lettek letárgyalva. 

Az előadott különböző ügyek közül a követ 
kelőket tartottuk fölemlitendóknek: 

Kovács Antal és Kovács Mózes akkor Usik-
szentmiklősi tanitók ellen még 1899-ben bevég-
zett fegyelmi  ügyben a közigazgatási bizottság 
által hozott marasztaló határozatokra vallás- és 
közoktatási miniszter nr részéről leadott azon 
döntvény, melylyel a bizottság határozata feloldatott 
s a tényállásnak bővebb felderítése  végett sza-
bályszerű pőtvizsgálat megejtésével Fejér Sándor 
járási főszolgabíró  bízatott meg. 

A törvényhatósági utakra ez éven szükséges 
fedauyag  felosztási  kimutatás 64220 kor. 20 fillér 
szükséglettel elfogadtatott. 

Az építészeti hivatal javaslatának elfogadá-
sával a községi elöljáróságok a szolgabirőságok 
Dtjáu utasíttatni határoztaltak, hogy az 18li0. évi 
I. t.-czikk 123. § sa értelmében a községek hó 
fuváaok,  árvizek és hegyomlások esetén az állami 
és törvényhatósági közutakon ezen elemi csapások 
állal megakadályozandó közlekedés fenntartására 
az utmeslerek kérelme folytán  haladéktalanul 
annyi közmunkást rendeljenek ki. a meunyi ele-
gendő arra, hogy a közlekedés folytonossága  helyre 
állíttassák. 

A tusnád alvégi fürdő  birtokossága az eddigi 
azokáagzerint a fürdő  idénytartamára oda vezé-
nyelt két főből  álló csendőrkülönitinényl az ottani 
szolgálat teljesítésére elégtelennek tartván, egy 
állandó cseudőrőrsnek a fürdőn  leendő felállítása 
kieszközlése végett a bizottsághoz fordult;  minél 
fogva  a kérvény pártolólag belügyminiszter urlioz 
határoztatott felterjesztetni. 

Ferenczy Béla tusnádi körjegyző azon ké-
résének, hogy a rá fegyelmi  uton kirótt súlyos 
birságnak kamat melett részletekben leendő tiir 
lesztése a nyugdíjalapból adandó kölcsön czimen 
engedélyeztessék, hely nem adatott. 

Csik-menasági Fereucz Iguácznak anyakönyvi 
helyettesül való kinevezése a belügyminiszternél 
javaslatba hozatott. 

A kászon-altizi körjegyzői csoporthoz tartozó 
községek képviselő testületeinek az állami anya 
könyvi felügyelő  állal is támogatott azon kérése, 
hogy az anyakönyvvezető helyettességgel is meg-
bízott segédjegyző javadalmazására cugedelyezett 
400 koroua 800 koronára emeltessék fel,  ajánlá 
javaslattal belügyminiszter úrhoz felterjeszteni  ha-
tároztatott. 

A bizottság ülése '/s 12 órakor véget ért. 

Korcsolya egyleti estély. 
Marasztalással ki ]I szóiununk arról n fényes 

sikerQ estélyről. melyet a csíkszeredai koesolyázó 
egylet folyó  lió it-éu I'sfc  a Csillnp  vendéglő ungy-
termében rendezett. Oly szép, intelligens közönséget, 
a milyen ez estélyre összejött biiljuinkon is alig lát-
hatni s ha hozzávesszük, hogy a derült kedély, a 
csapongó jókedv legmagasabb foka  sem hiányzott e 
minden tekintetben sikerült estélyről, elmondhatjuk, 
hogy ez estély volt koronája fursnugi  szezonunk 
mulatságainak, ez estélyen tartotta Karnevál ber-
ezeg legdicsőségesebb bevonulását azon fulak  közé. 
a hol ez estén minden még azok a díszül szolgáló 
fenyő  ágak is szerelemről, boldogságról susogtuk. 

S bár nem oly nagyszámú közönség volt itt. 
mégis annyi szép lány, unnyi ragyogó s/.épségü 
usszony volt ott, hogy egy cseppet sem csodálkozom, 
hu megjelent fiatul  embereink mindenike szerelemtől 
ináinorosnn édes emlékekkel gondol vissza a szoin-
but esti mulatságra. 

Azok a szebbnél szebb toilettek, s bennük 
a ragyogóbbnál ragyogóbb szépségek liájküriikhe 
vontak mindent s e hódító, é<J< mámorító légkör-
ben csapongó jókedvvé, olvadt a legelboniltabb ke-
dély is. E remek mulatságnak, melynek négyeseit 
Üti—30 pár tánczoltu csuk u regi: -I pirkudása s u be-
áradó napsugaruk vetettek véget Elismerés és kö-
szönet érte a rendezőknek, kik egész lelkesedéssel 
csüngtek a bál sikerén, jutulmuk legyen uz a fényes 
erkölcsi siker, melyhez husonlót nem igen találunk 
a bálok krónikájábu. 

A mrijjiiínt  hölgyek  nérsoiiit II-  nláhbiukbatt  ik-
tatjuk  ille: 

Asszonyok : Ahnásstj /*i<i<roiu<!m',  Antnljfy  flá-
bornt, Hailók  Lajosué, Hayler  Kálinánné,  f'serló  Isteánné, 
Csikó  Siímlorne,  Itreszuiiiiilt  Viklorné,  Ette*  .lakaimé. 
Kiles  Zsiginomlné,  Ur.  Fitep  Sámlorné,  Gát Józsi/né, 
Jerzsák  Jánosáé,  Koráes  Autului,  Ifj.  Lázár lírnesiir, 
Mednyánszky  Laiosné, Molnár  Józsefné,  Sai/i/  Gi/nláné, 
Papp llomokosné,  l'iíl  Gáliomé, Itoin/ehl  Féliené,  Sáinlor 
Geryelyné,  Ő-r. Szóén Mdrtonné,  Zakariás  Jukabné. 

Lányok: Höjthy  Chtrissze,  Csiszrr  Gizella,  f'zikó 
Ilona,  Czikó  Teréz,  Demeter Erzsike,  líresznánilt  Melitta, 
Élte«  Margit,  Gál Irma,  Kooáes  Ilona,  Molnár  Ilona. 
Papp Mariska,  Pál Gizella,  Romfeld  Juliska,  Sânilor  Gi-
zella,  Szultán  tíózsika,  Tordai  Vidorku,  Zakariás  Ilona. 

Hp. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A nagyméltóságú vallás-

és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Ur 0 Nagy-
méltósága csik-szépvizi Bálás Bélát állami ta-
nítóvá kinevezni méltóztatott. Gratulálunk a 
jól megérdemlett előléptetéshez! 

Esküvő. Merza Rezsó helybeli jó nevű 
kereskedő, tegnap tartotta esküvőjét a helybeli 
róm. kath. templomban Albert Berta kisasszony-
nyal, Albert Balázs helybeli kereskedő kedves 
leányával. Szerencsét kívánunk a szép frigyhez  I 

— Tánozestély. A gyimes-középloki fia-
talság folyó  év febrnár  hó 23-án a Klein Zsig-
mond helyiségében a szegények javára táucz-
estélyt rendez. Reléptidij személyenkiüt 3 kor. 
családjegy 6 korona. Kezdete este 8 órakor. 
Idegenek elhelyezéséről-, jó étel- éa italokról 
gondoskodva lesz. Felfllflzetések  tekintettel a 
czélra, melyre fordíttatnak,  köszönettel fogad-
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jelszó egy-
szerűség és jó kedv. 

— A gyergyói kórház megnyitása, 
értesülésünk szerint még mindig némi nehéz-
ségekbe ütközik, de ezek ma már olyanok, 
melyek gyorsan megsztintethetók és a Gyergyó 
lakosságot oly közelről érintő humanitárius in-

tézmény rendeltetési czéljára mielőbb felhasz-
nálható lesz. A belügyminiszter ugyanis egyik 
szakközegével az épületet megszemléltetvén, 
a megye közönségéhez intézett leiratában ki-
jelentette, hogy az esetben, ha a kórház a 
kellő orvosi és ápoló személyzettel elláttatik 
és a felmerült  csekély hiányok elenyésztetnek 
hajlandó azt nyilvános jelleggel felruházni  s 
nem tesz kifogást  az ellen, hogy a felszere-
lésre felvett  3525 koroua kamat mentes köl-
csön 500 koronát tevő évi részlete a napi ápo-
lási dijak terhére a költségvetésbe beállittas-
sék. Ezt megelőzőleg azonban kórházi alap-
szabály éo házirend alkotandó s megerősítés 
végett felterjesztendő,  a nyílt tornáczok egy 
része üveges oldalfallal  zárttá teendő, valamint 
a mosó és főzőkonyhák  bejárói a folyósóról  a 
kórház külső oldalára lesznek át helyezendók. 

— Gyászrovat. Autentikus forrásból 
eredetinek tartott értesülés alapjáu lapunk mnlt 
számában részvéttel emlékeztünk mng Vajna 
Tamás nyűg. törvényszéki elnök haláláról, a mi 
utóbb tévesnek bizonyait be, minthogy a halál 
csak e hó 6-án történt. A szomorú eseményről 
hozzánk is beküldött gyászjelentés ekép szól: 
Már özvegy pávai Vajna Tamásné született gidó-
falvi  Uiilótalvi Zsuzsánna, gyermekei: Máíi és 
térje nagyborosnyói liartlm Albert; Miklós és 
neje nlsózathurcsai Zalhurec/.ky Viola; unokái: 
uzoni Pünkösti Jeuü és pávai Vajna Béla a 
magok és az összes rokonság nevében fájdalom-
tól megtört szívvel tudatják, bogy övéit önfelál-
dozóan szerelő feledhetetlen  jő térj, atya, nagy-
atya, após, rokon és jó barát, Méltóságos pávai 
V a j n a T a m á s ur 1848 49. évbeli honvéd-tö-
haduagy, nyugalmazott kir. törvényszéki elnök, 
cs. és kir. kanmrás, törvényhatóság bizottsági 
tag és a rikánbelöli 1848/49-es honvéd-egylet 
eluöke, inmikás életéuek 78-ik, boldog házassá-
gának 54-ik évében folyó  év február  hó C-án 
délelőtt '/«10 órakor szélhűdés következtében 
• •i'tţhalt. A boldogult bült tetemei folyó  év leb-
ruár bó 8 án d. u. 2 órattor Ingnak a római 
katboliku* egyház szertartásai szerint ideigle-
nesen a Bogdán-család sepsiszentgyörgyi sír-
boltjában elhelyeztetni. Lelkéért az engesztelő 
8Z*-Dtini«e áldozat folyó  év febr.  bó 9-én d. e. 
10 órakor fog  a sepsiszentgyörgyi róm. kath. 
templomban az Kgek Urának bemutattatni. Ál-
dott legyen emléke! Sepsiszentgyörgy, 1901. 
február  bó 6-án. 

— Magyar jelmez-estóly. A/, E. M. 
K. E. folyó  évi február  hó 18-án Kolozsváron, 
a nemzeti színház, helyiségéhen jelmez-bált ren-
dez, melynek egyik főérdekessége  lesz az erdélyi 
régi lakadalmas menet bemutatása. A nagy-
s/abá.-n muiatság Lady Patroneasei: Barcsai 
Doinokosné, br. Báufly  Eroöné. dr. Purjen Zsig-
tuondné, br. Wesselényi Béláoé. Védnökök : Dr. 
Bartók György, Bölöny József,  Ferencz József, 
dr. Hegedűs Sándor v. b. t. t., br. Jósika Sá-
muel v. b. t. t., gr. Kornis Viktor, gr. Nemes 
József,  Palkovica József,  Potsn József  v. b. t. t., 
Szacivay Sándor, gr. Teleky Károly, br. Wes-
selényi Miklós, az elnökség 12 tagból, rendező-
ség 200 tagból áll. A régi erdélyi lakadalmat 
dr. S/.adeczky Lajos egyetemi tanár rendezi 
A lakadalom sorrendje: 1. Elököszöntök. 2. 
Menyasszony kikérése. 3. Nászlaknma. 4. Meny-
asszony táncz és búcsúztató. 5. Palotás. 6. Nász-
menet. A lakadalom bemutatása után táncz reg-
gelig. Személy jegy : ü korona, családjegy 2 sze-
mélyre : 10 kor., 3 szeméi) re : 14 kor., 4 sze-
mélyre; 18 kor., Alsó és középpáholy : 40 kor., 
íelsöpáholy : 24 kor. A bálon két zenekur szol-
gáltatja a talp alá valót, szünet alatt Salamon 
János befogja  mutatni az „Kmke hangverseny 
polká"-!. Kezdete este 9 órakor. 

-- Színház, rizubuilhegyi Aludár színtársulata 
teljes erkölcsi sikerrel kezdte meg előudásait folyó 
hó 11-én városunkban. Nem előzték meg nagyhangú 
reklámok iilejüveli-lüket, sőt még u liérletek gyűjté-
sét is u régi szokásoktól eltérően, nem előlegesen 
eszkölték, hunem ezután fogják  es/.közülui. Nehéz-
ségekkel kell maid íuegkiizileuiök, mert a mi közön-
ségünk, mely pedig régebben migybun támogatta u 
körünkben itlóző szintársulatokal, uz utóbbi idükheu 
mujduein teljesen elszokott a színháztól. Knnek oka 
természetesen az, hogy egv pár év óta rendesen fel-
ültették u szinigazgritók u közönséget, hirdetvén olyan 
előadásokat, melyekre sem társulniuk szervezeténél, 
sem anyagi helyzetüknél fogva  képesek neiu voltuk. 
Ha az itt időző színtársulatnak onerette, vígjáték ós 
népszínmű személyzete is oly derekasan megállja 
helyét mint u drámai, reményünk van, liogy műértő 
és műpártoló közönségünk kellő unyogi támogutáshun 
fogju  őket részesíteni s lassan-lassan megtölti u szín-
házat. Klső bemutató előudásul Gunhofer  Lajos és 
Brocincr hatásos jelenetekben gazdug színművét, „A 
vuléni núszJ-t hozták színre. A daruit főbb  szerepei 
Berzsenyi Margit (Szuudii). Vágó István (Barbn), Sza-
badhegyi Aladár (Csuku) és ltujesáni István (Jonel) 
kezében voltuk. Mind a négyen hivatott színészek kik 
nehéz fülűd  ut likat ki fogást  uluuul oldották meg. Kisebb 
szerepeikben (íerőlly Ilon (l'iu) és Ungvári (Uragos) 
vúltnk ki leginkább. 

- Lemondott körjegyző. Suba Zsiga 
knrczfalvi  körjegyző, ki ellen állásától való 
felfüggesztés  mellett hosszabb itlő óta fegyelmi 
kereset volt bevezetve, nem várva be ennek 
fejleményeit,  állásáról önként lemondott. 

— Egy kassza tolvaj kipuhatolása. 
Még a mult évi április havában történt, hogy 
Deák Klek szépvizi hiró és egyúttal adószedő-
nek asztala fiókjából  a község házánál lévő 
Wertheim szekrény egyik kulcsa elveszett s 
az óta mintegy ezer korona tűnt el a szek-
rényből a nélkül, hogy a tettesnek nyomára 
jöhetett volna. A közelebbi időben Somodi Ká-
roly községi küldöncznél túlságos költekezést 
fedezvén  fel,  gyanúja rá irányult s erről a csen-
dórséget is értesítette, a mely a gyanúsítottat 

vallatóra fogta  éB beismerte, hogy Deák bíró 
ót midőn a mult év április 11-én az asztalfiók 
kulcsa átadása mellett marhalevél Űrlapért 
küldötte, abból egyúttal az ottan talált Wert-
heim szekrény kulcsot is magához vette, melyei 
időnkint abból pénzeket vett ki B elköltötte, 
de hogy mennyit, arra nem emlékezik. Mint-
hogy tettes a beismerés után öngyilkossági 
szándékot emlegetett, a csendőrség átadta a 
büntető bíróságnak. 

— A mult hónap bünkrónikája. As 
emberi bűnös szenvedélyek kitöréseiről mult 
hónapra nézve a csendőrség észleletei és je-
lentése alapján a következő statisztika nyújt 
felvilágosítást.  Elkövettetett ugyanis a vár-
megye területén: 15 súlyos teatisértés, 3 könnyű 
testisértés, 7 jogtalan határátlépés, 12 lopás, 
4 vagyon rongolás, 2 csendzavarás, 3 közrend 
elleui kihágás, 8 utrendőri kihágás, 3 tűzvész 
okozás, 2 hatósági közeg elleni erőszak, 1 em-
berölés büntette, 1 közbiztonság elleni kihágás, 
1 halászati törvény elleni kihágás, 1 gyermek-
ölés, 1 szerencse játék által elkövetett kihá-
gás és 1 csalás büntette, melyeknek elkövetői 
nagyobb részben kiderítve lévén, ellenük a meg-
torló eljárás folyamatba  is tétetett. 

Köhögés gyakran előhírnöke a tüdőbajnak, 
miért is netn ajánlható eléggé ilyen köhügés gyors 
megszüntetéso. K czélra legmelegebben ajánlhatják 
a kitűnő izü és páratlan hatású Réthy Béla b.-oaabai 
gyógyszerész által készített pemetefü-ozukorkát, 
mely inindeuuemü hurutot, rekedtséget uéhány 
nap alatt biztosan megszüntet. E közkedvelt ezu-
korkák mindenütt kaphatók dobozonkint 20 81. 

Nyilvános saámadáa áa kÖBSÖnet. A csík-
szeredai iparos ifjúság  önképzőkörének tartott táncz 
estélyen, f.  évi február  hó á-án felülfizettek  a követ-
kezők: Demény Bélu 4 kor., dr. Egyedi Artliur, X. Z., 
•lukub József  H— 3 kor., Lux Sándor, Lconh&rdt és 
Társu, Török Ferencz, Lukatos Mihály 2—2 korona 
40—40 fillért,  Dávid Péter, Baktsi Gáspár, N. N., 
Mátruy Ignácz, Solyinosy Károly, Székely Józsex 
2 - 2 kor., Jakab Gyula 1 kor. W fül.,  Pálti Sándor 
Szubó József,  Kovács Márton, Szakács József,  Botsch-
ner János, Biró Dénes, Borbély Sándor, László Lő-
rincz, N. N., lJurvas Béía, Szentgyörgyi Miklós, Dóczy 
János, Csibi N, Ligeti Ignácz, Azl>"é István, Antal 
Sáudor, Székelvhidy Sándor 1- 1 koronát, Várady 
Károly 80 tillért, Antal Albert, Bálint Ferencz, Korn-
huber Adolf,  Hzemerjuy F., Darvas Gábor, Szvoboda 
Miklós, Sprencz Hugó, Dávid Ignácz, Stojkin István, 
Horvátit Testvérek, Gáspár Antal, Részeg Tamás, 
Ilyés István, Burtha I^nacz, dr. Nagy Jcno, Pál K. 
János 40— 40 fillért  es Barabás Antal 20 fillért. 
Bevétel volt 263 kor. 60 üli., kiadás 124 kor. 90 flll. 
Tiszta jövedelem 127 kor., 70 fill.  A melyért a ne-
mes adakozók fogadják  az „Önképzőkör" hálás kö-
szönetét. 

— A farsangi  vásár Szeredában. 
Tartós teleink daczára is ritkaság számba megy 
városunkban, hogy a farsangi  vásár sár és lu-
csok uélkül folyhatna  le. Az e hó 8—10. nap-
jain lefolyt  külső és belső vásár sem volt ment 
ettől a jelenségtől. A barom piaezot a mély 
pocsék miatt kivált bocskoros embernek meg-
közelíteni Isten kísértés volt, a belső vásáron 
pedig lépten nyomon lehetett látni a sikos ta-
lajon elhullott s felázott  állati hulladékok által 
alaposan bepiszkositott nőket éa férfiakat,  ki-
ken a vásáros nép a szánalom helyett inkább 
jóízűen nevetett. Az állatvásár mindannak da-
czára — bár kevés marha és ló hajtatott föl  — 
adás-vétel szempontjából megfelelt  a várako-
zásnak. Idegen vevő elég volt s az árak e 
miatt kedvezően alakultak. Különösen Bécs 
részére vásároltak és szállítottak el vasúton jó 
nagy mennyiségű vágó marhát, mely irányba 
az exportnak jeleivel eddig nem igen találkoz-
tunk. Félig hízott és jól kinőtt ökrök páiját 
400—000 koronával fizették.  Jó áruk volt a 
fiatal  tulkoknak meg a borjazó számbeli tehe-
neknek is, mely utóbbiak páronkint 280—300 
korona árban kerültek vételre. Annál silányabb 
volt a belsóvásár, mely egy népes heti vásár-
nak is mögötte maradt. A rendes körülmények 
között elégtelennek bizonyult piaezteret csak 
itt ott tarkította egy-egy árubódé b ép ugy 
hiányzott onnan a vásáros publikum is. A más-
kor százával megjelent lábbeli készítőkből alig 
volt 15—20. Hiányzottak a kalaposok, fazaka-
sok, lakatosok, szűcsök, kész ruha árusok nagy 
számban. A nagyobb kontingenst a mézeska-
lácsosok, a fanyelű  bicskás handlék szolgál-
tatták s ezeknek volt is némi keletük. A ter-
ményüzlet is gyenge volt, a gabona félék  a 
normális árakat tartották meg. Buza 10 kor. 
20—25 fillér,  rozs 8 korona, árpa 7.60, zab 5, 
törökbuza 8 koronával fizettetett.  Jó ára volt 
a paszulynak és szilvának, mely czikkeket leg-
inkább Udvarhely-megyéből hozták piaezra s 
melyek közül az előbbi 11.50, és az utóbbi 
12 koronán került eladásra hektóliterenkint. 
Nagyobb mennyiség asztalos árukból volt elő-
állítva, melyek tekintettel a farsangi  lakadal» 
makra meglehetős keresletnek is örvendettek, 

— Főtárgyaiások a csiksxeredai kir. 
törvényszéknél. 1901. évi február  hó 15-én. 
pénteken. Elnök: Dr. Perjéssy Mihály Uxéki 
elnök. Bírák: Dósa Kálmán tszéki biró, Nóvák 
Albert tszéki albiró. 352/1901. blsz. Csoboth 
János és 3 társa: hamis vád bfintetteért.  237/ 
1901. bfsz.  Klintz Sándor csalás büntetteért. 
'291/1901. bfsz.  Lakatos András (pulya) lopáa 
büntetteért. II. bírói ítélet hirdetés. 311/1901. 
bfsz.  Sánta Ferencz okirat hamisítás büntetteért. 
683/1901. bísz. Máté József  orgazdaságért. 

Egy kis házi oltár szép kivételben zene-
szerkezettel jutányos áron eladó. Megtekintet-
hetó e lap kiadóhivatala kirakatában. 

LaptnJajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 



Február 13. C S Í K I L A P O K 
7. szám. 

A gyergyói járás főszolgabirójátóL_ 
Sz. 423/901. 

ki~ 
Pályázati hirdetmény. 

Qyergyó-Kilyénfalva  ós Vasláb kis 
községekből alakított körben a körjegy 
zói állás Gyergyó-Kilyénfalva  szókliely-
lyel üresedésben lévén, annak betölté-
sére ezennel pályázatot hirdetek és fel-
hívom mindazokat, kik ezen állánt el 
nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  kérvényüket hozzám folyó  évi 
február  hó végéig annál biztosabban 
adják be, mivel később beérkező pályá-
zatokat uem fogok  figyelembe  venni. 

A körjegyző javadalmazása a kö-
vetkező: 1. fizetés  SOO kor., 2. lakbé 
120 kor., 3. irodai átalány 120 kor., 
4. uti átalány 140 kor., 5. útadó keze-
lésért 110 kor. 

A választás folyó  évi inárczius lió 
4-én Gyó-Kilyénfalva  község házánál 
eszközöltetik. 

Megválasztandó körjegyző köteles 
leend külön dijazás mellett a kilyénfalvi 
állami anyakünyvvezetöi teendőket 
teljesíteni. 

Oy.-Szentmiklóson, 1901. jan. 2-S-án. 
Dr. Lázár János, 

[:|0] O—H liis/oliriiliiró. 

2 Alattirtnál finom  perge- ? 
2 tett méz és csemege lépes- tţ, 
3 méz szolid árban eladó. 

Jakab Lajos, jj 
M * 120] 2 - 8 Csíkszereda. 

76. szám 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bírósági vésreliajló ezen-

nel közhírré teszi, bogy a csikízereilai kir. 
járásbíróságnak 1900. évi V. 930., 1102. sz. 
végzése folytán  Dr. Engel Aurél ügyvéd által 
képviselt Liebmann Ármin végreliajtalúnak ré-
szére Boltresz Ferencz. ni végrebajtA>t szenvedő 
ellen 136 kor. H2 fill.  és 43 kor. OC fill.  köve-
teiéi 8 jár. erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  alperesiül lefoglalt  és 1608 kor. 
becsült ingóságokra a csik-szeredai kir. járás-
bíróság 1900 évi V. 930/2. sz. végzésével a to-
vábbi eljárás Kirendeltetvén, annak az alap és 
felBIfoglaltatók  követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csik-Dántalván leendő meg-
tartása határidőül 1901. évi márciiu9 hó l-sö nap-
ján delelötti 8 Órája kitüzelík, a miknra bíróilag 
lelloglalt ingók és pedig: liázi bútorok, kocsi, 
gazdasági eszközök, sertések, bivalyuk, slb. a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szük-
ség esetén becsárun alal is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végielmjutú kö-
vetelését megelőző kielégítésbe/, jogot tartanak, 
a mennyibea részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző 
könyvből ki nem liinik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél Írásban l eadni, vagy pedig szóval bejelen-
leni el ne mnlaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, l'JOl. jan. hó 30. napján. 
[34] l — l Keresztes Gyula, 

kir. Itir. vé<rreli;ijlú 
Sz. 6213,1900. 

llkvi 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-
könyvi katóság közhírré teszi, hogy a csíkszeredai 
takarékpénztár részén) társa sás végreliajlatónak 
Miklós János és Botár Sándor végrehajtást 
szenvedő elleni, 170 korona tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében az árve-
rést a csíkszeredai kir. törvényszék mint llkvi 
hatóság területén lévő Csik-Taplncza község ha-
tárán fekvő  a csiktaploczai 1. szi;kvl>en Miklós 
János (elszegi (kinek második neje Vass Juli-
inna,) nevére felvett  A. f.  2. rsz. 112. hisz. 
a. 149. ö. i. szánm taházas beltelekre 320 kor., 
a 4. rsz. 713. hrsz. kertre 10 kor., az 5. rsz. 
1030. hrsz. kaszálóra 14 kor., a 6. rsz. 1035 
hrsz. kaszálóra 14 korona, a 7. rsz. 1115. hrsz. 
száutóra 3 kor., a 8. rsz. 1317/,. 1318. hrsz. 
szántóra 86 kor., a 9. rsz. 1355., 1356. hrsz. 
szántóra 28 kor., a 10. rsz. 1419. hrsz. szán-
tóra 4 kor., a 13. rsz. 2262 b. hrsz. szánlöra 
10 kor., a 18. rsz. (3291/s., 3292 ) hrsz. szán-
tóra 30 kor., a 20. rsz. 3393. hrsz. szántóra 
16 kor., a 21. raz. 3893—4029. hrsz. szántóra 
4 korou», a 24. rsz. 6488 hrsz. kaszálóra 8 

kor., a 26. raz. BRI6/2. hrsz. kaszálóra 6 kor., 
a 27. rsz. 5S41. hrsz. szánlóra 8 kor., a 29. 
rsz. 8404/a., 8104/b. hrsz. kaszáló és legelőre 
8 koronában megállapított kikiáltási árban a/, 
időközhen a csiktaploczai 2980 aztjkvbe, a vég-
rehajtást mint idő közi tulajdonos, iflrni  tartozó 
Holló Rózába tulajdonául 1. rendszám alá át-
íetryzelt. 1898. hrsz. a. szánlóra 21 korona ki-
kiállási árban, valamint a 2981. sztjkvbe A. f. 
1. rendszám alá a végrehajtást tilini tartozó 
li'itár Kárulyné szül. Vass Juliánná tulajdonául 
átjegyzett 3254. hrsz. alatti szántóra 84 korona 
kikiáltási árban; továbbá a Miklós János (fel-
szeg) kiuek neje Vass Jnliánna) nevére felvett 
csiktaploczai Ii72 szíjkvben A. f.  1 rsz. (8*03 a., 
8403 h., 8405 a., 8105 h.) hrsz. a. foglalt  ka-
száló és legelőre, és pedig nemcsak a C. 5. 
alatti bejegyzésben ériutett fele  részére, hanem 
a ui;lsik l'ele részér»* is, tehát a/, egész ingatlanra 
«0 kor. kikiáltási árban, továbbá Miklós .lánns, fel 
szegi (kinek neje Vass .Juliánná.) Miklós József 
(kinek neie Málnási Rozália). MikbW György 
(kinek neje (jeczíi U'izália), Csorba (iyörgy (ki-
nek neje Jliliály Anna), ilj. Uál Antal (Salamon) 
é< neje szül. (íegfi  Anna, és Vojka Józsefné 
s/ül. Miklós Ró/.ália, és kiskorú Miklós András 
nevére felveti  csiktaploczai 1..H5. sztjkvben A. 
f.  2. rsz. (10142 -10147. hrsz. a. foglalt,  ka-
szálóra. tehát, annak nemcsak a végrehajlást 
szenvedő Miklós Jánost (telszegi) illelö '/j. lé 
szére, hanem a többi tulajdonos lársikat illető 
; s részére is, vagyis az ingatlanuk egészére 
16 kioona kikiáltási árban, továbbá a Miklós 
Józsit, (kinek neje Málnási Kó/ália.) Miklós 
(iyörjiy (kinek neje jecző Róza lin), Miklós Já-
nos. kinek neje Vass Julianna, V»|ka Józsefné 
s/iil. Miklós Rózába és Miklós András nevére 
Mvrlt csiktaploczai 1047. sztjkvtiei: A. f.  alatt 
foglalt  ingatlanoknak nemcsak a végrehajtást 
illelö 3 részére, hanem az 1881. LX. t.-cz. 
156. § a alapján a többi tulajdonos társakat 
illelö 9 ,j részére, vagyis az ingatlanok egészére 
és pedig az I. rsz. (8059., ÖOüO.) hrsz. kaszá-
lóra 6 kor., a 2. rsz. 8í>.")6. hrsz. kaszálóm 8 
kor, a 3. rsz. (9111., U l l l ) hrsz. kaszálóra 
18 korona és a 4. rsz. (10184 — 10187.) hrsz. 
a. kaszálóra 40 koronában megállapított kikiál-
tási árban elrendelte, és bogy a tennebb meg 
nevezeit ingatlanok az 1901. évi március hó 19-ik 
napjának délelőtti 9 órakor Csik-Taplorza község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10",o-át készpénzben, vagy 
az la81: LX. t.-cz. 42. íjában jelzeit Árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelöli óvadékképes értékjiapirbHU a 
kiküldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Kelt Csík-Szered», 1900. évi deczember hó 
2l-ik na|iján. Geczö Béla, 

1:ttiI 1 1 kir. ívszki biró. 

Sz. 6211 —900. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík 
szeredül takarék pénztár nészvéuytársaság vég-
rehajtatnunk ismeretlen helyen tarlozkodó Dobos 
Antal és Kurkó András, valamint csiks/entmi-
hályi la'<ós Sziics Lukács végrehajtást szenvedők 
elinii 98 korona tökiSvetelés és jáiulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. tör 
vényszék területén lévő Csik-Szentniihály község 
határán lekvö a csik-szentuiiliályi 34U szljkvln-n 
A, y. alatt foglalt  Dobos Anna. Dobon Mária, 
Dobos Fiancziska, Dohos Józéla, Dobos Gábor, 
Dobos l^nácz. Dobos Antal, Uilibók Simon és 
neje szül. Lakalos Rozália névé: e felvett  (lOtO., 
1013 ) hrsz. faliázas  bellelekuek nemcsak az 
1. remiit végrehajtás szenvedőt, illető ',» részére, 
hanem az 1881. LX. t.-cz. 1Ö6. §-ának d) pontja 
alapján a többi tulajdonos társakat illető "ju 
részére is, vagyis az ingatlan egeszére 382 
korona kikiáltási árban, és pedig a 163. § első 
bekezdése alapján ama korlátozással, hogy ezen 
ái verés az özv. Dobos Andrásiié szül. András 
Katalin javára a 2647 891. tlkvi sz. a. kelt 
végzéss-l C. 4. alatt az mgallan '/,„ részére 
bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti jogot 
egyátalán nem érinti; továbbá a végrehajtási 
árveiést a csiksz.eulmihályi 294. sztjkvben A. 
f.  I —2. és 4 — 7. rendszám alatt foglalt  s Kurkó 
András, (kinek neje Czák Borbála) nevére fel-
veti ingatlanukra s nevezetesen az I. rendsz. 
870;,. hrsz. a. faliázas  beltelekre 320 kor., a 
2. rsz. 2066. hrsz. a. szántóra 04 kor., a 4. rsz 
2489. hrsz. a. szántóra 4 kor., a« 5. rsz. 3294 a. 
hrsz. száutóra 10 kor., a 6. rsz. 8341. hr*z. a. 
szántóra 8 korona és a 7. rsz. 8356',. hrsz. 
szántóra 10 korona kikiáltási árban ; a Szőcs 
Lukács és Szűcs Ágnes kiskorú, Szöcs Bertalan 
kiskorú, Szőcs Juliánná kiskorú, valamint Sőcs 
Rózába kiskorú nevére felvett  csik-szentmihályi 
356. számú tjkvben A. "J-. 1 — 2. és 4—20. rsz. 
alatti ingatlanok nemcsak a Szöcs Lukács III. 
rendtt végrehajtást szenvedőt illelö ' / a részére, 
hanem a fennebb  emiitett 156 §-ban a) és d) 
pontjai alapján a többi tulajdonos társak 
4 / , részére is, azok az ingatlanok egészére és 

pedig az 1. rsz. (1051., 1064.; hrsz. alatt fog-
lalt fallázas  beltelekre 320 kor., a 2. rsz. 1056. 
kertre 8 kor., a 4. rsz. (3039.. 3040.) hrsz. 
szántóra 22 kor., az 5. rsz. 3244. hrsz. szán-
tóra 6 kor., a 6. rsz. 3453. hrsz. szántóra 6 
kor., a 7. rsz. 3533. hrsz. szántóra 4 korona, a 
9. rsz. 3661. hrsz. szántóra 16 kor., a 10. rsz. 
3667. hrsz. szántóra 4 kor., a II . rsz. 3683. 
hrsz. szántóra 14 kor., a 12. rsz. 3834. hrsz. 
szántóra 6 kor., a 13. rsz. 7803. hrsz. szántóra 
20 kor., a 14. rsz. 7835. hrsz. szántóra 06 kor., 
a 15. rsz. 8465. hrsz. szántóra 16 kor., a 16. 
rsz. 9117. hrsz. szánlóra 4 kor., a 17. rendsz. 
9160/,. hrsz. szántóra 6 kor., a 18. rsz. 9714/,. 
hrsz. szántóra 6 kor., a 19. rsz. 13610. hrsz. 
szántóra 26 kor., a 20. rsz. 13619. hrsz. szán-
tóra 2 korona kikiáltási árban ; még pedig a 
17. rendszámi a a székelyvasutak javára B. 6 
alatt feljegyzett  kisajátítási jog érintetlen ha-
gyásával; továbbá az alább megnevezett ingat-
lanokra a már érintett törvényczikk 163. §-ának 
alapján ama korlátozással, hogy ezen árverés 
a S'.őcs Lukács javára a 2309/93. llkvi száma 
végzéssel C. 4. alatt bekebelezett élethossziglan, 
haszonélvezeti jogot nem érinti, a meunyibpn 
azonban az ingatlanok kö/.ül a 32l4„ 3453 , 
3533 , 3tíül., 3667., 3663, 3834., 7803., 7835., 
8465., 9714 ,. és 13610. hrsz. alatti tekvők 
olyan árban adatnának el, hogy az ezen sze-
mélyes szolgálni jog telekkönyvi bejegyzését 
megelőzőleg a csik-somlyói lóm. katli. iskolák 
pénzalapja javáia a 2739/877. tlkvi számú vég-
zéssel C. 1. alatt bekebelezett 200 korona s jár. 
iránii követelésének fedezésére  ezennel 350 ko-
ronában megállapított összeget az (1051. és 
1051.) valamint az 1056. hrsz. alalti fekvők  pe-
dig olyan árban adnának el, mely a csikszent-
111 klósi róni. kath. egyházmegye áhítatos alap 
lavára a 2650 1886. tlkvi szamu végzéssel C. 2 
alatt 35 korona 36 fillér  s jir. erejéig bekebe-
lezett követelés fedezéséül  ezennel 80 koronában 
megállapított összeget meg nem üti; az árve-
rés hatálytalanná válik ezen a C. 1 - 2 . alatt 
terhelt ingatlanokra nézve és az ingatlanok a most 
érintett személyes szolgálni jog fentartása  nél-
kül a kitűzött határnapon ujabban elárvereztet 
nek ; végül a vég'ehajlási árverést a Szöcs Lu-
kács (kinek neje Koncz Anna) és Szöcs Boldi-
zsár (kinek neje Ambrus Borbála) nevére fel-
vett csik-szentmihályi 535 sztjkben A.-J-. I.rsz 
2585. hrsz. alatt foglalt  kaszálóra is tehát a 
156. §. a) pontja alapján az ingatlan egészére 
34 koronában kikiáltási elrendelte, és hogy a 
fennebb  meg elölt ingatlanok az 1901. évi márcilus 
hó 14-ik napjának délelőtt 9 órakor Caik-Szeut-
Miliály község házáuál megtartandó nyilvános 
árverésen a'megillapitott kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanuk becsárának 10"/0-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszleri rendelet 
8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint leiekkönyvi halóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi nov. 22-én. 
Gecző Béla, 

|37| 1 -1 kir. tvszéki bíró. [ílőj 1 — 1 

Sz. 5798/900. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonal. 
A csikazentmirloni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy brassói 
Benedek Pál végrehajts tónak odavaló Antal 
Ezsaiásné szül. Szilveszter Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 1000 korona töke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság) területén lévő a kászon-jakalifalvi 
225. sztjkvben foglalt  László András, László 
Ádám, Balázs Józsefné  szül. Szilveszter Terézia 
és Antal Ezsaiásné szül. Szilveszter Mária tu-
lajdonát képező 465/, hrsz. ingatlanra 320 kor., 
874. hrsz. ingatlanra 12 kor., 875. hrsz. ingat-
lanra 7 kor., 997/,. hrsz. ingatlanra 6 kor., 
2397. hrsz. ingatlanra 5 kor., 3012. brsz. in-
gatlanra 4 kor., 3541. hrsz. ingatlanra 18 kor., 
3819., 3820., 3821. brsz. ingatlanra 21 korona, 
5173/,. hrsz. ingatlanra 3 kor., 5264/,. hrsz. 
ingatlanra 2 kor., 6095., 6096. hrsz. iugatlanra 
14 kor., 7060.. 7061. brsz. iugatlanra 9 kor., 
7392., 7393., 7394. hrsz. iugatlanra 27 kor., 
8907/,. hrsz. ingatlanra 5 kor., 10453.. 10454. 
hrsz. ingatlanra 14 kor., valamint a kászou-
jakabfalvi  298 sztjkvben foglalt  László András, 
Lás/ló Ádám ki.-k., László Ádám, Balázs Jó-
zsefné  szül. Szilveszter Terézia és Antal Ezsai-
ásné szül. Szilveszter Mária tulajdonukat képező 
152/,. hrsz. ingatlanra 160 korona, 739., 740. 
hrsz. ingatlanra 17 kor., 944. hrsz. ingatlanra 
6 kor., 1197. hrsz. ingatlanra 2 kor., 1505. 
hrsz. ingat'anra 5 kor., 2916. hrsz. ingatlanra 
7 kor., 2975. hrsz. ingatlanra 17 kor., 3316. 
brsz. ingatlanra 9 kor., 5149. hrsz. iugatlanra 
6 kor.. 6239. hrsz. ingatlanra 18 kor., 5594., 
5595. hrsz. ingatlanra 13 korona, 7428., 7429., 
7430. 7431. brsz. ingatlanra 36 korona, 7933. 
hrsz. ingatlanra 1 kor., 8335/s. hrsz. ingatlanra 
2 kor., 8362. hrsz. ingatlanra 9 kor., 8376., 
8377. brsz. ingatlanra 8 kor., 8422. hrsz. in-
gatlanra 7 kor., 8715. brsz. ingatlanra 25 kor., 
8779/j., 8780., 8781. brsz. ingall&nra 55 kor., 
9622. 9625. brsz. ingatlanra 4 kor., 10751. 
hrsz. iugatlanra 7 kor., 10777 hrsz. ingatlanra 
7 kor., 11037. hrsz. ingatlanra 42 kor., 11051.. 
11051/,. hrsz. ingatlanra 42 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és bogy 
a feunebb  megjelölt ingatlanok az ,901. ÓVÍ 
február  hó 18-ik napjának d. e. 9 órakor 
Kászon-Jakabfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10°/oát vagyis 97 korona 
40 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számí-
tott és 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-áhan 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöbges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmártonon, 1900. november 10. 

Földes. 
kir. nljliiró. 

Gyomor baj ban szenvedőknek!! 
Mimin/okunk, kik akár meghűlés, «kár u gyomor fcltcrhclésc,  akár pedig hiányos, nehezen 
liotö. igen meleg vugy igen hideg ételek élvezése, vagy pedig reudetlea életmód altul maguk-

nak valamely gyoiuorlmjt. nevezetesei'.: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, nehéz 
emésztést, elnyálk&sodást 

szere/.tok, egy kitűnő liázis/.er njánltutik, melynek kiváló hatása már sok év óta ki vau próbálva. 
K/. nem más, mint uz 

ULLRICH HÜBERT-féle  FÜSZERESBOR 
EB a füsseres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből és a legkitűnőbb jó 
borból készíttetik, erősiti és táplálja az ember emesstösier vese tét, elhárítja as emesstési 

«avarokat és as egéssséges vér újra képzésére kiválólag hat. 
A fenluevczett  Füszeresbornak kellő időben való használata által a gyomorbajok raár csirá-

jukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni, hogy azt kellő időben használja 
A krónikus gyomorbajnál fellépő  jelenségek, milyenek: a főfájás,  felböfogések,  mellégés, puffadás, 
hányással egybekötött émelygés, ínég ha olyan hevesek lépneii is fel,  a bornak iitTiányszori 
élvezete után azonnal elenyésznek. 

íl 110*111*1 y i u m " k kellemetlen következményei, mint a esomlás kolikus fájdal-
U / j t K U U ^ U u l o makv szívdobogás, álmatlanság valamiut a vértolulások a májban, 

lépben és a verőczér rendszerben <aranyeres bántalmak) a Püszeresbor által gyakruii igeu gyorsau 
elhárittutiiak. A fiiszeresbor  megszünteti a nehéz emésztést és köuoyü székelés által az alkalmatlan 
u gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nupyrósxbcu a rossz emésztésnek. Iiiúnvos vérképzüilésuek és u máj beteges állapotának a követ-
kezményei. Az étvÚ£ytulunsáfr,  nz ideges elernyedés és lehangoltság, továbbá a gyakori fejfájások, 
az úlmatlun éjszuknk lassanként végkép kimerítik az embert. — A (llszeresbor az elgyengült élet-
erőnek uj inipulsznsl ud. — A FUszeresbor fokozza  az élvágyat, előmozdítja az emésztést és táp-
lálkozást, koriuányozzu uz anyugcserél, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja a felingerelt  idegeket 
és egészen nj életkedvet teremt. .Mindezeket számos elismerés és hálairat bizonyítja. 

A liiszeresbor paluczkokbau 1 frt  ,-)0 krért és 2 Írtért a következő gyógyszertárakban kapható: 
Csíkszereda, Csik-Szépviz, Gyergyó-Szentmíklós, Gvergyó-Tölgyes, Csik-Szeutmárton. Kászon, stb. 

A L-sikszeredui j-vogys/.ertarbol FUszeresbor eredeti minőségben három és báromnál több 
pulaczkkul megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország valamennyi helységébe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ULLRICH HÜBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 
• „ A ' Í I S Z t ' r T b ° r , „ T 1 " ^ 0 3 s z e . r - ttlkotó rfs7ci:  Malagabor 450,0, boresszenczia 100.0, Glvcze-

rm 100,0, p.rosbor 240,(1, berekenyele 150,(1, cscnesznyelé 320,0, édeskemény, ánizs, helenagyökér. 
keU&szcve' f í í cn í '  " k o l r u u s e > ' ö k é r . roi»deuikból 10,0., 10,0, rész. Ízeket az olkatrészeket 
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Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




