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Mértékletesség. 
Olyan mértékig élvezni a földi  java-

kat, a mint azok elénk tárulnak, vagyis 
nz élei nyújtotta összes élvezeteket fenékig 
kiilriteni: ellankanztja idegeinket és bla-
zírttá tesz. 

Gyakran vagyunk tanúi annak, hogy 
a szegénységből hirtelen jólétre vergődött 
ember ezt a jólélet okosan és mértékle-
tességgel fölhasználni  nem tudja s a hosszú 
idő óta epedve várt gazdagságba belevész. 
A Diit a legnagyobb áldásnak tartott, sit-
lyedésének kezdetévé válik és hova tovább 
időelőtti enyészetbe viszi. 

A tisztességes munka ára jóval alább 
szállt néhány év óta. Nem csoda, hogy a 
szegény ember fantáziája  élénkebb lett és 
ez ii fantázia  ma, inkább, mint valaha, 
bízik a véletlen szerencsében. Lélektani 
magyarázata ennek igen egyszerű: minél 
rosszabb a sorsunk, annál több a remé-
nyünk, annál inkább várjuk, hogy a múlt-
nál és jelennél jobbat fog  hozni a jövő. 
S minthogy ez a jobb a tisztességes munka 
révén alig látszik elérhetőnek: bizunk a 
véletlen szerencsében. Mindenki hirtelen 
szeretne meggazdagodni s ennek az égő 
vágynak oltására megragad minden esz-
közt. 

Természetes, hogy az eszközök az 
illető egyének becsületérzéséhez képest 
váltakoznak. A becsületes szegény ember 
összes reményét sorsjegyéhez iilzi. Elhall-
gattatja bensejében az ésszerűséget és szí-
vesen csodálja a főnyeremény  szingazdag 
délibábját, a mely után csak nyúlni 
kell — hogy meg ne foghassa.  A becsü-
letet nélkülözők kevésbbé válogatósak 
eszközeikben, a minek következménye az 
a számos szélhámosság, csalás, lopás, rab-

lás, gyilkosság meg egyéb biln, a melyek-
nek szánta folytonosan  növekszik. 

A lélekbúvár tudósok ezt a bajt a 
„moral insanity11 veszedelmes terjedésének 
tulajdonítják. Lehet, hogy igazuk vau. 
De én nem szeretnék ennek a ténynek 
konstatálásánál megállni. Nem elégedhe-
tünk a baj konstatálásával. hanem lut 
szanálni akarjuk, tudnunk kell, honnan 
származik, hogyan keletkezik ? 

Az erkölcs betegségének baczillusa: 
a mértéktelenség. Ez okozza, hogy sor-
sunkkal megelégedve nem vagyunk, ez 
serkent a földi  javaknak tulos összehal-
mozására, ez visz sokakat a bűn útjára. 

A jobb sorsért való küzdelem — a 
míg a tisztesség és becsületesség határain 
belül marad — nemes tulajdonságnak : 
az ambicziónak következménye. De mi-
helyt ez a küzdelem nemtelen fegyverek-
kel folyik:  elveszti jogosultságát. 

Ha szorosan szemügyre veszszlik a 
bünkrónika lapjait s kutatjuk a biinök 
eredetét, rá fogunk  jönni arra, hogy a 
legtöbb esetben a btln elkerülhető lelt 
volna, ha az illető egyén megtanulta volna 
a mértékletesség nagy művészetét. 

Mert valóban művészet az élet nyúj-
totta előnyöket csak bizonyos mértékig 
kiaknázni, lemondani arról, hogy a tehet-
ségünkben álló élvezeteket teljesen kihasz-
náljuk. Ez a művészet testi és lelki egész-
ségünk főkelléke  s a ki ért hozzá, meg-
közelítheti a földi  boldogságot. 

A fölhozott  okoknál fogva  a külföld, 
különösen Anglia és Amerika már régen 
nagy gondot fordítanak  a mértékletesség 
minél szélesebb körökben való terjeszté-
sére. Számosak ott a mértékletességi egy-
letek, melyek müködésöket különöseit a 
szegényebb néposztályoknak szentelik. A 

szegény ember szívesen önt le egy pohár 
borral, de még inkább pálinkával többet 
a garatra, hogy elfelejthesse  mámorában 
az élet keserveit s nem gondol azzal, 
mennyit árt ez neki. Számos család juta 
feleslegesen  ivott pohárka pálinkákkal a 
tönk szélére. 

Hazánkban is van már mértékletes-
ségi egylet, melynek czélja : az iszákosság 
ellen küzdeni.. Ez az egylet a minap ká-
véházat nyitott, melyben szeszes italok 
helyett — népszerű felolvasásokat  és 
könyveket adnak. 

Vájjon nem követésre méltó-e ez a 
kezdeményezés ? 

Sok bajt lehetne elkerülni, ha a mér-
tékletesség művészetét minél többen tanul-
nák meg. 

— A képvise lőház ülései . Hosszabb 
szünet után a képviselőház Ingjai f.  hú 18-án 
gyűllek ismét egybe, liogy folytassák  törvény-
hozói munkásságukat. Az illés elején Perczel 
elnök bemutatta Lits Gyula főispán  lemondását 
a vaáli mandátumról s jelentette, hogy Bedöházy 
Jánost végleg igazolták. Ezután megkezdték a 
Adria-javaslat részletes tárgyalását. Picliler 
Győző, az első szónok, harmadfél  Arás beszéde 
kezdetén hibáztatta, hogy HZ Adria mellett még 
az osztrák I.lnydol is szubvenczionáljuk a szuezi 
csatorna dijainak megtérítésével, pedig ez a tár-
saság uzsoramódra emeli a szállitódijakat. Egy 
magyar magánvállalat ajánlkozott, liogy ezért 
a támogatásért olcsóbban fog  szállítani, de vissza-
utasították, mert nem akarták az osztrák kor-
mányt brűszkirozni. Buune volt az akkoriban 
az osztrák közlekedési közlönyben. A miniszter 
mint uj járatot említette a portugálliai és az 
amszterdami járatot, pedig a társaság hajói mái-
két év óla mellnek oda. Az Adria hajóiról az 
átrakodást az államvasút végzi és viseli is ká-
rát, ha baj esik. A Karola hajó évek óta nincs 
Fiúméban, hanem Szirakuza és Malta közöli 
végzi az angol posta szolgálatot. Öt év előtt 
panaszt lettek a tiumei tengerészeti halóságnál, 
liogy az Adria nem ment be némely közbeeső 
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A mult napok egyikén egy barátom látoga 
tárára P...-re utaztam. Szives vendég fogadtatás-
ban részesültem. Mikor már átestünk volna a ta-
lálkozáson s barátom megmutogatott volua min 
deut a gazdaságukban, — felszólított  — nézzük 
még meg a falut  is. 

Jártunkban-keltűnkben egyszerre csak kint 
találjuk magunkat a falu  végén, egy domb alatt. 
Feltekintek a dombra is a olt látom a hármas 
keresztfát,  a falusiak  kálváriáját. A domb oldalon 
nyúlt el a temető. 

Egyszerű jeltelen sírok alatt pihennek név-
telen emberek. Egy-egy sirdombon még ott van 
a keresztfa,  másikról már kidőlt. a legtöbbjén 
azonban semmi sem volt 

Hogy van az, ha az ember a halottak biro-
dalmában jár, megszállja az a sajátságos ihlet ? 
Hogy van az, liogy még a legelveteinedettebb 
einber is cei ti tani akarja itt a lelkiismeretét 1 

— Adj Uram őrölt nyugalmat nekik! só-
hajtja az ajak s elszorul a szív. 

8 a miut ott szótlau állunk a kis temető 
elótt, szemeim végig futtatom  a Birokon. 

Egy helyt megakad a szemem. Két szomorú 
füx  hajlik egymásra, ugy látszik, mintha átölelve 
tartanák egymást s ha fújdogál  a zepliir, olyan 
titkosan susog a két fa. 

— Kik pihennek ott ? kérdém barátomtól, 
a mire 6 megadta a felvilágosítást  I 

Egy n6, a ki szenvedett életében sokat, igen 
sokat I Mikor élt, kiölték szivéből a szeretelet s 
boldogtalan sora jutott neki osztályrészül 
És egy férfi 

Mindennapi história, elkoptatott dologi Olyan, 
a mely ma megtörténik, holnap beatéinek róla, 
aitin elfeledik  csak azért, mert egy ujabb ilyen 
dologról beszélhetnek a igy hát minek bolygatni 
a multat, mikor a jelen is annyit beszéltet magáról ? 

Minek beszélui egy olyan dologról, a init 
csak azok értenek meg, a kik azt átélik ? Meg-
történt! Kimúlt Szánjuk őket, inert ugy 
illik, sajnáljuk egy napig B fuludjiik  őrökre 

I. 
Szép juuiusi reggelen egy nyalku kocsi for-

dul ki az udvarházból. A kocsis büszkén suhint 
az ágaskodó lovak közé. 

— Hová Jáuos bácsi ? 
— Ki az álleinásra, a fiatal  gazdám után. 

galuinbom. 
— Hát megjön a fiatal  ur'.' 
— ühüm — hagyja rá a BZÓI .lános s azzal 

OBlorával a lovak közé suhintva, olt hagyja a 
szomszédék szolgáló leányát. 

És csakugyan megjön a kit váruak ! Sietve 
ugrik le a kocsiról s rolnii egyenesen édes anyja 
karjaiba. Jól esik ott megpihenni! 

— De megnőttél, de megváltoztál, csodál 
kőzik édes anyja s újra csak ölelkezés, újra csók. 

Hogyne örülnének a viszontlátásnak, hiszen 
már három éve nem látták ogyinást. Mióta elföl-
delték a jó édeB apát. 

Ö kötötte volt az asszony lelkére, hogy ha-
lála után se változzon meg semmi, hanem Kál-
mán, a ki abban az időben kezdő jogász volt a nagy-
városban, folytassa  tnuulinányait, liogy nemes em-
berhez méltóan, ur legyen belőle. A vakáczión 
pedig utazzon, keresse fel  a külföldi  neves váro-
sokat s nemesítse n lelkét. 

S az özvegy teljesítette is haldokló férje 
akaratát. 

Kálmán szorgalmason tanult, a vakácziókon 
pedig utazgatott. 

Most befejezte  tanulmányait s haza jött 
meglátogatni édea anyját. 

x Miután a találkozáson átestek, Kálmán Biet 
ki, az udvarra, megnézni az öreg cselédeket. 

— Isten hozta fiatal  ur I 
— Adjon Uten Istv&n — köszönti az öreg 

bérest s míg egyről-másról kikérdezi Kálruáu őt, 
hogy milyen a termés, lesz-e bő aratás, él-e még 
a Bodri, hát a kicsi nyulacskák mit csinálnak ? 

— az alutt a szomszédban is vulaki szólítgatni [ 
kezdi u galambokat, tán Imngosabban, mint máskor. 

— Tuba, tuba pipiké ! 
Kálmán szive megdobban. Oda lopózkodik 

a kerítéshez s édes sejtelemmel átnéz a nyíláson. 
Igen, igen, ó az, a szomszéd leánya Margitka. 
Ni liogy száHnak a vállára, a karjára a ga-

lambok! Sót olyan vakmerő is akad, a melyik a 
kezében tartott tálból enni merészkedik ! 

— Várj csak várj kis tubiczám, inig elosz-
tom az ételt, ne légy oly türelmetlen — s azzal 
kiosztja a búzát galambjai közölt. 

Ezalatt Kálmán is csak a szomszédba körül, 
észrevétlen lopódzik a lány hátához s befogja  a 
szemét. 

— Ki az — ijedezik a lány s inikor sza-
badnak érzi magát, megfordul  s aztán el is pirul. 

— Kálmán azaz Balogh ur. Isten hozta — 
dadogja zavarábau, inig az ifjú  gyönyörködve 
fogta  meg a kezét. 

— Kii vagyok Margit .kisasszony, már csak 
átjöttem megnézni, mit csinál! Megszépült mióta 
uem láttam, — enyelgett uz ifjú  — de hát moudja 
csak, elfeledte  a régi Kálmánt, hogy leuraz en-
gemet ? 

— Oh nem, nem mond a lány szenve-
délyesen s mire észre venné, már derokálioz si-
mul az ifju. 

— Ugy ugy — súgja, én ínég mindig csak 
a régi Kálmánja vagy ok a az is maradok ! 

Boldogau tneunek' be a szobába, találkozni 
a Margitka szülőivel is s elbeszélgetni sok-sok 
mindenről, hiszen olyau régen beszélgettek együtt. 

II. 
Telnek a napok. Kálmán ismét a nagyvá-

rosba kerül, hogy bele kezdjen pályájába. A kis 
falucskábau  pedig csendesség van 

Margitka számlálja a perczeket, az órákat, 
mikor majd viaszatér Kálmán. Mirtusz koszorúval 
a fején  olkisérik a templomba az A Kálmánjával 
együtt, a mikor A boldog leaz 

Álmodozott, maga elé festette  a jövőt, a 
mikor vágyai teljesülnek s boldog lesz férje  oldalán. 

kikötőbe, a mire kötelezve van. Ellenőrzés végett 
meg akarták nézui & hajó naplóját, de a minisz-
ter ettől rendeletileg tiltotta el a tengerészeti 
hatóságot. Kérdezősködött a Földközi tengeren 
val ó szállítás dolgában az olasz társaságokkal 
kötött poule-szerzödésről. Az Adria nem eléggé 
respektálja a magyar érdeket. A Ganz-gyár 
néhány év elölt kénytelen volt egy olasz magán-
vállalattal Italiába szállítani síneket, mert ez 
olcsóbb volt. Tiltakozott az adómentesség ellen, 
a mikor minden állami üzemnek és állami tiszt-
viselőnek adót kell fizetnie.  A szerződés meg-
újításának elhalasztását követelte. Picbler Győző 
után már csak Major Ferencz beszélt és kije-
lentette, hogy a néppártnak nincsenek politikai 
czéliai mostani akcziójával a szerződés ellen. 
Kőképp azakifogásuk,hogy  lizévvel a lejárta előtt 
sem uem időszerű, sem nem sziik9éges a szer-
ződés megújítása. Hibáztatta a társaság tarifa 
politikáját, hajójáratainak elosztását. Igazság-
talannak tartotta az adómentesség megadását. 
A képviselőház április hó 19-én tartott gyűlé-
sében folytatták  az Adria törvényjavaslat rész-
letes vitáját. Kzt megelőzőleg elnök bemutatta 
Tolna vármegye leiiratát a nemzetiségi törvény 
módosítása tárgyában. Első szónok Meszlény 
l'ál volt, ki a volt nemzeti párt tagjait, Nápo-
leon vitézeihez hasonlította, kik a császárt egész 
Brodináig, a Brezina folyóig  követlék és abba 
bele is veszlek. Nem kívánja, hogy a volt nem-
zeti párt tagjaiuak reputáczióját az Adria hul-
lámai elmossák. A javaslat cziinét nem szavazza 
meg. Polonyi Géza azt állítja, bogy abban min-
denki egyetért, hogy magyar tengeri hajózást 
meg kell teremteni, de olyan szerződést, mint a 
mostani, kötni nein lehet. Nem fogadja  el a szer-
ződést. Kakovszky István határozati javaslatot 
nynjt be, mely szerint a képviselőház azzal uta-
sítja vissza a jelenlegi javaslatnak cziniét, bogy 
a kereskedelmi miniszter a szerződés szerint 
kikötött töke beszerzés czéljából annak elstjb-
ségi kötvények utjáu való beszerzéséi a szer-
ződésnek löltétele gyanánt kösse ki és a szer-
ződést jóváhagyás végett a törvényhozásnak új-
ból mutassa be. Ezntán Hegedűs miniszter állott 
fel  és tőként azt bizonyilolta, hogy az Adria 
uem kap rejtett szubvencziót és kötelező hajó-
járatai által kiviteli kereskedelmünket fejleszteni 
lógja. A jelen szerződés jobb miut a régi és 
euuek megkötése nagyon is opporlunns volt, mert 

Milyen szép álmodozni, milyeu jó a jö-
vőt látni szépuek Hinni boldogau 

S lia bo barangolta a falu  határát s elgon-
dolkozva ballagott a vetések közt, olyan boldog 
volt, inert liisz régi emlékek eleveuedtek meg a 
szemei elölt, minden dilló úthoz fiizódött  egy em-
lék, a mi Kálmánjára emlékeztetett! — — — 

— Balogh Kálmán sokat mulat, czigány 
liuzzu a nótát szép leány fülibe.  Balogh Kálmán 
elfeledte  a falusi  bimbót, elvetette magától a régi 
Margilkát a nagy város hamar feledteti  a 
falusi  idylt. 

S aztáu kinyíltak a szemei, rájött, hogy 
sokkal jobb és Bzebb leányok is vannak, mint az 
a falusi  liba. 

Hiába! Köunyelmück a férfiak,  le kell mon-
dani róla, el kell feledni. 

Volt nincs Régi nóta, mindennapi 
história ! 

S bár sajog a sziv B keserii a feledés,  őröl-
tetni kell egy kissé az embernek magát, ol kell 
feledni,  nem kell rá gondolni, nem érdemli meg. 

Kgy fiatal  nagyvárosi uracska mondta ezt 
Margitkának, a ki ugy véletlenül sokat mulatott 
Kálmánnal s a ki végig lesett egy pár nagyvárosi 
idylt tőle. Véletlenül ismerkedtek meg, könnyű 
vérű társaságban, s ilyen helyen könnyen bukik 
utánuk az ember 

— Kálmán, Kálmán — zokogott a leány 
bezárkózva kis szobácskájába — miért tettod ezt 
velem, mért hagytál el, miért feledtél  el ? 

Miért ?.... Kiért ? S nem tudott magának 
feloletet  adni, nem tudta lecsititani a szivét. 

S hogy teltek a uapok, hetek, hónapok, 
egyszer csak kérője akad a kis Margitkának I 
Deli ember, gazdag ember. Ac a ki Kálmánnal 
mulatott s a ki olyau jól ismerte Kálmán viselt 
dolgait Barnafi  Atilla. 

S a lány mit tehetett ? — hozzáment. Fele-
Bégül ment hozzá, bár gyűlölte őt, de elnent 
hozzá, — a szülői nyugalmáért — 
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• htjók naporltlM által módiinkban lesz aí ki-
kötőkben meglinkelni magnókat. Ezután a ja-
vaslat eiimét 96 azőval U ellenében m ĝsza-
vaiták. Az április 20-i gyűlésben, az ölés elején, 
a mikor a képviselők alig voltak 40 nél többen 
a házban, Bakovszky indítványára elhatározták, 
bogy a javaslat első szakaszát ntoljára tárgyal-
ják, mert ez a paragrafus  mondja ki a szerző-
dés elfogadását.  Kzzel egyenesen a szerződés 
tárgyalásához fogtak,  a melynek első pontjáét I 
Bakovszte István ismételten szemrehányást tett 
a kormánynak, hogy az Adria tisztjeit nem jól 
fizeti,  nem Jól roházza, legénységét nem jól élel-
mezi. Rámntatott arra, hogy a társaság jelentése 
szerint hajói nem tesznek meg egy esztendőben 
annyi tengeri mérföldet,  mint a mennyire köte-
lezve van a társaság. A hajójáratok szaporítá-
sát ia kívánta. Hegedfis  miniszter megígérte, 
hogy a legénység élelmezésének dolgát megvizs-
gálja. A tisztek fizetése  nem rosszabb, mint más 
társaságnál. Az Adria több tengeri mérföldet 
tesz meg egy esztendőben, de nemcssk a maga 
hajóival, hanem bérelt hajókkal is. A társaság 
csak a maga hajóinak aljáról számol be jelen-
tésében. A járatok szaporítása végett szükség 
volna a szobvenczió fölemelésére,  azért nem tehet 
eleget ennek a kívánságnak. Ezután Major Fe-
rencz beszélt, de njat nem mondott. Vele pole-
mizált Batthány Tivadar gróf,  a ki azzal fejezte 
be felszólalását,  hogy most kell elkészülnünk 
tengeri kereskedelmünk hajórajáoak szaporítá-
sával, mert ezzel megmotatjnk Ausztriának, hogy 
el vágynak készülve arra az esetre is, ha szakí-
tásra kerül a dolog. Az ülés végén még Kossal h 
Ferencz és Heltai Fereocz előadó között fejlő-
dött ki egy kis polémia a hajók tarifájáról.  A 
szerződés első pontját megszavazták. 

• felekezeti  iskolák államosítá-
sának kérdése a státus igazgató-

tanácsban. 
As erdélyi róm. kath. státus igazgató-tanácsa 

közelebbi ülésében GyörfTy  Qyula képviseld érde-
kes vitát támasztott a kolozsmonostori és bácsi 
népiskolák államositásáDak kérdése kapcsán. 

Sióvá tette ugyanis GyörfTy  képviseló gróf 
Majláth püspök abbeli eljárását, hogy egyes szé-
kely népiskoláknak államosítása elébe akadályokat 
gönlit. Rámutatott egyeB csíki székely községek 
rendkívüli iskolai terheire, melyek oly Bulyosan 
nehezednek a lakósságra, hogy van község, mely 
e czimen B75°/0 pótadót fliet.  Eunek következ-
tében a kösségek aí iskolák államosítását kérték 
s es ügyben a kormányhoz folyamodtak  és kér-
ték egyúttal a püspök ur hozzájárulását is. 

Esekneb elóre bocsátása után Györffy  Gyula 
a következő indítványt terjesztette megoldás végett 
aa igazgató tanács elé : 

Utasittatik a tanügyi bizottság, ho ty az 
erdélyi püspök ur ó méltóságához intézzeu kér-
dést az iránt, hogy azon községek iskola terheit 
a melyeknek államosítását ó méltósága meg aka-
dályozta, miként véli fedezni  és beérkezett válasz 
ntán tegyen javaslatot az igazgató tanács legkö 
selebbi ülésén, hogy az államosítás elutasítása 
folytán  ezen községek iskolai terhei miként lesz-
nek fedezhetők,  hogy a községek az iskola ter-
heitől szabadulhassanak. 

Majláth püspök ur rögtön nyilatkozott és 
kijelentette, hogy ó azért ellenezte a Bzóbua lévő 
iskolák államosításit, mert nem helyesli, ha az 
állam a meglévő és működő iskolákat államosítja 

Szép templomi dal zeng fel  a kis falusi  temp-
lomban s Margitka fején  a mirtusz koszorúval 
eljött esküdni. 

Ugy hozták, nem tudott a maga lábán járni, 
beteg volt, sápadt, szemei kisírva. 

S aztán ?l 
Aztán asszony lett, boldogtalan asszony. 

III. 
Margitka beteg, hervad. A férje  kényezteti, 

beczézgeti, mind hiába. Kiüt az arczán az élénk 
pirosság, s beesett szemeiből kisír a boldogtalan-
ság. Sorvad. 

Az orvos fenyves  levegőt ajánl s Margitkát 
elviszik egy erdélyi fürdőbe. 

Visszavonultan él, magányosan teszi meg 
napi sétáját s mily jól esik kifáradva  megpihenni 
egy-egy elrejtett padon s átadni magát a múlt-
nak, as emlékeknek. 

Margitka ábrándozik. Elvonul a lelki szemei 
előtt a mult kedves képei, a séták, a boldog 
együttlét, és igaz szerelem emlékei. 

Ott ül padon s tágra nyitott szemekkel 
bámnl maga elő, mintegy megerőltetni látszik 
magát, hogy jobban lásson a múltba. 

5 egyszer csak ugy rémlik előtte, mintha 
megelevenedett volna a mnlt Mintha a Tóidból 
termett volna elő.... 

— Kálmán,... susogja ijedten s maga köré 
csavarja kendőjét, fázik. 

6 is meglepődve nézi, mintegy megder-
medve, astán tovább akar menni, — de nem 
tnH. Lábai felmondják  a szolgálatot, nem mennek 
tovább, csak reszketnek. 

Küzködik magával, erős haragot viv kebe-
lében a szenvedély, rá akar rohanni, hogy meg-
fojtsa,  megölje — nem bir megmozdulni. 

S a hogy nézi-nézi azt a remegő alakot, 
azokat a szenvedő vonásokat, — azt a túlvilági 
areaot, lassankint enged a szenvedély, kebele 
• á r nem hullámzik annyira. Mégis szólítja; 

a helyeit, hogy ujakat állitana fel.  Elismeri, hogy 
némely helyen a nép azegény és az Iskola terhei 
súlyosan nehezednek vállaira, de azért a feleke-
zeti iskolákban hatékonyabban biztosított vallá-
sosság jelentékeny előnyében ó a hívőket nem 
akarja megrövidíteni. 

Oyörffy  a püspöknek válaszolva kijelen-
tette. hogy az állam nem akarja elvenni az isko-
lákat, nem akar államosítani, de s községek kérik 
sz államosítást, hogy a tul nsgy terhektől szaba-
duljanak. Indítványa tehát uem az államosítást 
czélozza, s ha a püspök az állam által való tá-
mogatását a szegény katholikus székely népnek 
ellenzi, segítsen a tarthatatlan helyzeten ő maga; 
találjon módot arra, hogy az elviselhetetlen ter 
hek a nép vállairól levétessenek és az iskolák a 
zülléstől megóvassanak. 

Többek pártoló hozzászólása után az igaz-
gató-tanács GyörfTy  indítványát elfogadta. 

Székely kongresszus. 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület a Székely köz-

gazdasági viszonyok javítása czéljából ez évben 
Székely kongresszust szándékozik tartaui Ko-
lozsvárt. 

Előzetesen azonban kikérte az illetékes fak-
torok és a székely kérdéssel foglalkozó  férHnknak 
erre vonatkozó véleményét, attól tévén függővé 
a kongresszus ügyében való további eljárását. 

Ugy véljük a legilletékesebb és legiríuya-
dóbb a székely kérdésben a marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamarának az Erdélyi Kárpát 
Egyesülettel átiratban közölt véleménye, melyet 
közérdekű voltánál fogva  az alábbiakban közlünk: 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület tekintetes El 
nökségének, Kolozsvár. 

Hivatkozva f.  é. márczius hó fi  án 130. sz. a. 
kelt b. megkeresésére vau szerencsénk válaszolni, 
miszerint Kolozsvárt Székely kongresszus turtását 
ez idó szerint indokoltnak uetn tartjuk. 

Kamaránk alakulása óta meleg érdeklődés-
sel viseltetett s viseltetik a székely közgazdasági 
ügyek iránt, mert hisz ép ez képezi föladatát  s 
a székely kérdést állaudóan napirenden tartván, 
ennek tulajdonítható, hogy ez most országos ér-
deklődés tárgyát képezi. 

Mindeunek daczára nem tarthatjuk idősze-
rűnek most egy székely kongresszus turtását 
azért, mert Hegediis Sándor kereskedelmi minisz-
ter ur kamaránk kérésére a Székelyföldet  a mult 
évben meglátogatván s itt meggyőződvén a mos-
toha viszonyokról, megbízta e kamarát részletes 
javaslatok tétolével, mely eme föladatának  meg 
felelvén  munkálatát még februárban  fölterjesztette. 
Ennek alapján Óuagyméltósága széleskörű gya-
korlati akcziót indított meg az itteni közgazda-
sági viszonyok javítására tárczája ügykörében. 

Általánosan ismert tény, hogy ugyan igy 
cselekszik a földmivelési  miniszter ur is. 

Ezek mellett az országos msgyar gazdasági 
egyesület kivándorlási bizottságot létesítvén, belc-
illesztetett ebbe a Bzékely kivándorlás, illetve a 
székely kérdés ügyét is és most van folyamatban 
egy már korábbiul elhatározott 9zékely kongreBZ 
BZUS tartása végett az adatok összegyűjtése. E 
szerint nevezett bizottság ez ügyben nagy akcziót 
szándékozik kifejteni. 

Félős tehát, bogy egy szükebbkörü kongresz-
szus tartána az erők elforgácsolására  vezetne, a 
mi egyáltalán nem kívánatos. 

— Maga itt van Margit ? s midőn az asz-
szouy nem felel  rá. közelebb megy hozzá, oda 
hajol B ugy ÍBmétli kérdését: 

— Itt kell nekünk találkoznunk ? S hang-
jában annyi fajdalom,  annyi igaz érzés volt, hogy 
Margit akaratlauul is megérezte, bogy ó is szen-
ved 

S a fázós  asszonyka ugy érzi miulha me-
legedne, minlta szive hangosabban dobogna. 

— Mi hozta magát ide ? kérdé végre s mi-
alatt beszélgetnének, lassan, lassan eltiinuek ar-
czaikról a bánatos vonások s egy szerre csak egy-
más mellett ülnek 

IV. 
Barnafy  Atilla épeu vadász társaságával 

együtt mulat mikor a szobába ront egy sápad' férfi. 
— Gazember I vágja a szót Barnafihoz,  — 

megbecstelenitóje életemnek, számolni akarok I 
A társaság némán bámul az idegenre Bar-

nafy  pedig felkel  helyéről a az idegeuhez szól: 
— De kicsoda Ön, hogy igy mer beszélni ? 
— Kicsoda? — kiáltja amaz elfojtott  düh-

vel — nem ismersz nyomorult ? A kivel a nagy 
városbsn együtt mulattál, nem ismered azt ? Ha 
logh Kálmán áll előtted, számon kérni tőled a 
mit elraboltál tőle ! Hazugságaiddal tönkre tettél 
egy nő szivet s egy ember becsületét I Hát uem 
ismersz moat rám ? 

S rá akart rohanni, de meggátolták ebben 
a szándékában. Kivezették haza, a hol már olyan 
rég nem volt.... 

Másnap két kocsi vágtat a közeli erdő felé 
a annak szélén megállanak. 

Kiszállnak az urak belőle a elsietnek az 
erdőbe. Ott egy tisztáson két csoportba állanak. 
— Majd szétoszlik a csoport, csak ketten marad-
nak a helyen, a többi bevonul a fák  mögé. 

A harmadik késcsattanásra egyszerre két 
pisztoly lövés hallatszik s mire a füst  elosztana, 
az egyik a fűben  elterül. A visszavonult urak oda 
rohannak, tanakodnak, végre óvatosan a kocsira 

Ha mind a mellett a kongresszus megtar-
tása mégis elhatárostatnék, a kamara hivatásához 
képest készséggel áll, mint munkatárs, as ügy 
szolgálatába, azonban osak as esetre, ha az nem 
Kolozsvárt, hanem valamelyik székelyföldi  város-
ban, vagy fürdőtelepen  fog  megtartatni, mert az 
egyáltalán czéltévesztett volna, ha hazarészünkben 
egy székely kongresszus nem a Székelyföldön 
tartatnék meg. 

Érdekében áll ez magának a t. egyesület-
nek is annyival inkább, mert a turistaság fejlesz-
tése s ezzel együtt az idegen forgalom  emelése 
is egyike azoknak a módozatoknak, a melyektől 
a székelyföldi  mostoha közgazdasági viszonyok 
javulása remélhető. A t. egyesület által tartani 
szándékolt kongresszustól tehát CBak ugy várható 
siker, ha a saját czéljaival méltóztat azt szoros 
kapcsolatba hozni és a Székelyföld  természeti 
bájainak szebbnél-szebb részeinek megszemlélte-
tése a tervezetbe fölvétetik. 

Ez sok alföldi  vagyouos honpolgárt is von-
zatta ide, a kik nem ismervén gyönyörű tájainkat 
utmutatók és vezetők hiányában nagy réBzben 
külföldön  elégítik ki turisztikai passziójukat. 

Szóval, a hol csak lehet a gyakorlati térre 
kell lépnünk, inert Bzóbeszéd folyt  már elegeudő. 

Maros-Vásárhely, 11)01. április 15-én. 
Honfiúi  üdvözlettel: 

Tauszik  B. Hugó  s. k., Sz.  Szakáts  Péter  s. k., 
kir. tanácsos, elnök. titkár. 

Kirándulás. 
A csik-soinlyói róm. kath. főgimnáziumi 

ifjúság  kirándulási egylete tanulmány utat rendez 
a következő tervezettel: 

Historinilag nevezeteB Piski, Vajda-Hunyad, 
Gyula-Fehérvár helyek megtekintése ; természeti-
leg szép és iparáról híres Petrozsény vidékének 
beutazása; néprajzi, művelődéstörténeti, teknikai 
ismeretek Bzerzése. 

Menetrend: 
Május 14-én Csíkszeredából ind. 

. „ Brassó érk. 
iud. 

„ 12 én Piski érk. 
n * i"d. 

. „ Vajdahuuyad érk. 

. . * ind. 
„ „ Petrozsény érk. 

I3 áu Petrózsény 
11 én Petrozsény ind. 

„ Gyula-Fehérvár érk. 
„ Gyula-Fehérvár ind. 

15-én Csíkszeredába érk. 
Költségek: 

Vasúti viteldíj 11 korona. 
Napi költségek fedezésére  (egy napra 2 k.) 

10 korona. 
Zsebpénz tetszés szerint. 
Megjegyzések : A vasúti viteldijat, valamiut 

a 2 koroua napi költséget az elnöknek májuB 5-ig 
le kell flzetni.  Az utazásnál használandó jelvény : 
vizszinteseu fekvő  nemzeti sziuü szalaggal a ka-
bát baloldali kihajtá9áuak közepére erősített ke-
resztalaku fenyógaly. 

Csató  János, 
tanár, uz egyesület elnöke. 

A kiránduló egyesületnek itt közölt prog-
ramijára különösen felhívjuk  a szülők és tanügy-
barátok figyelmét.  A mult évbeu is tervezett 

viszik, ráteszik s lassú menetben visszatérnek a 
falucskába.  A másik akkorra már elérte a falut 
mire ezek megiudultuk 

Messze messze pedig, egy kicsiny erdélyi 
fürdőben  nem is sejti az asszony hogy mi történt ? 

Ö most boldog, mert végre feltalálta,  a miért 
lelke egész erejével vágyakozott megértették egy-
mást, megbékültek csak Kálmánnak elkellett egy 
két napra mennie valami dolgát elvégezni 

V. 
A Baloghok ősi czitnerét megfordították 

Nincs már élő egy sem közülök. 
Az utolsót épen most viszik ki a temetőbe. 

Egy ostoba golyó kioltotta életét. 
A vidék urai eljöttek megadni neki a vég 

tisztességet: kikísérni a temetőbe 1 
A Bir szélére vau téve a koporsó s egyik 

jó barát előlép elbúcsúzni tőle. A jó baráttól, a 
lángésztől, a mindig szomorú embertől. 

— I-ten veled. Isten veled 11 

— Kálmán, Kálmán ne hagyj itt, — hang-
zik a szivrepesztó szó, — a sokaság utat nyit 
neki, — odarohan, ráborul a koporsóra, sir, zokog. 
A másik pillanatban egy villanáB, egy dördülés, 
egy toinpa zuhauáB. 

A sokaság oda rohan, de már vége van, 
halálhörgés? csak azt a szót teszi érthetővé: 

— Követlek I 
S a kis Margitnak, a szomorú asszonykának 

vége van Meghalt. 
• • 

A P.-i temetőben két sirhant ölelkezik egy-
mással, két Bzomoru fűzfa  susogja a szélnek: 

— Egyszer volt két lény, a kik ugy szeret-
ték egymást, hogy meghaltak egymásért. 

Száva József. 

az egyesület kirándulást, mig pedig Fiamibe. de 
kellő számban nem jelentkeztek a igy nem ia 
sikerült Igaz, hogy a kölsigek is jóval nagyobbak 
voltak. A mostani kirándulás legközvetlenebb kap-
csolatban van a tanuló szivivel is lelkével. Min-
den magyar ember belseje megdobban a Huoyadi 
niv hallatára, ime ott a műsorban Vajda-Hu-
nyad éa Gyulafehérvár.  Bemet és Petőfit  bálvá-
nyosiák, ime ott van PiBki, melynek hídjáról azt 
mondotta Bem, hogy ha e híd elveszett, Erdély 
is elveszett. Ha pedig valaki a teknika mai fej-
lődését akarja látni a miiiparban, a bányászaiban, 
ott van Petrozsény. 

Szándékosan emeltük ki, még egyszer azo-
kat a helyeket, melyeket a kiránduló egyesület 
meg akar látogatni. Ugy hallottuk, hogy idáig 
még kevesen jelentkeztek. Ennek oka pedig 
az, hogy ifjaink  szülői túlnyomó részben sze-
génysorsu földmivesek,  kik 21 korona áldozatot 
hozni nem igen tudnak. Természetes, hogy 
a kinek módjában áll, annak lelkiismeretben 
kötelessége flát  elküldeni, hiszen egy ilyen 
kirándulás megbecsülhetetlen hasznokkal jár. De 
hát a szegény székely Hu mit tegyen ? hozzátok 
szólunk jó rokonok, tanügybarátok. Igen soknak 
van közületek BzegényBorBn tanuló rokona. Ha 
többet nem, legalább as uti költséget ajándékoz-
zátok szegény rokonotoknak, hogy megnézhesse 
az említett helyeket, mi talán befolyással  lehet 
egész jövőjére. Egy ilyen expouált tanintézet if-
jainil a lehető legfontosabb  dolog a kirándulás. 
Azért ime most volna az ideje, hogy az intelli-
gens társadalom, melynek a jótékonyczél iránt 
fogékony,  nemes szivo vau, öumagához követke-
zetesen felkarolná,  segélyezné Bzegény tanulóinkat. 
Oh mily háláa talajban válnék gyümölcaözővi az 
adakozás 1 

Az erő dicsérete. 
(Könyv a veszélytelen párbajról.) 

Analizáló költő se tudná a gyöngeBégnek 
rettenetes nyomorúságát meginditóbban leírni, 
mint az a katonatiszt Cseresnyés Zoltán hon-
védhuszár főhadnagy,  a ki most könyvet irt 
a kardpárbajról. Nem kódexet, a mely a sér-
téseket osztályozza, nem szabályzatot, a mely 
felek,  szekundánsok dolgát pontokba foglalja, 
nem is használati utasítást az uri becsület 
megvédésére, hanem bölcselkedést az erőről 
és a gyöugeségról, az eró komédiásairól és a 
gyávaság szegényeiről. Valami különös keve-
réke ez a könyv a természet filozófiának  és a 
romantikának, az erókultusznak és az igazság-
ban való hitnek. Nem is a lovagiasság szak-
embereinek ajánlom az elolvasását, hanem azok-
nak, a kik nem értik meg, miért adatot az 
embernek gyöngeség is, a mikor a természet 
megalkotta az erőt is. 

A kérdésükre ebben a könyvben sem ta-
lálnak feleletet,  de találhatnak benne valami 
olyasfélét,  a mi talán az eró önleirásának ne-
vezhető. Megszólal benne az erő és bebizo-
nyítja, hogy bölcs és igazságos. 

Hogy az életnek művészete és a szép-
ségnek biztositéka. A naturalizmus rideg ke-
gyetlenséggel magyarázza az eró jogát, ez a 
jórészt romantikus munka pedig nemes böl-
csességgel az erőhöz való kötelességet hirdeti. 
Legyetek erősek, inert az erő a nyugalom, 
az erő életöröm! Messziről szinte olyannak 
hallatszik ez a szózat, mint a boldogtalan né-
met költő filozófus  utolsó szava, hogy „Testvé-
rek, legyetek kemények, okoskodjatok a kala-
pácscsal !" De csak messziről. Mert nem az 
uralomra törekvő keménységet prédikálja, ha-
nem a seuki uralmától nem tartó nyugodalmat 
Amaz uj világot sürgető apostol, ez csak pe-
dagógus, a ki nem uj életre tanit, hanem a 
mai élet tudományára. Olyan nagyon pedagó-
gus, hogy a könyvét elolvastatnám fiuk,  de 
még lányok szüleivel is. 

Tanulják meg belőle kötelességüket. Ta-
nítsák a gyerekeiket nem félni.  Nem félni  sem-
mitől, senkitől, AZ, a ki nem fél,  lehet küzdő, 
lehet idealista, nem lehet a meggyőződés embere. 
Cseresnyés főhadnagy  nem a párbaj szempont-
jából hirdeti ezt a tételét, *hanem a bölcseség 
magasságáról. A bátor ember nyugodt bölcse-
sége magasságáról. Én magam sem a lovagias-
ság könyvét látom abban a kis kötetben, ha-
nem az erő és egészség, a gyönyörűséges élet 
biztosság szimpátikus nyilvánulását. 

Hanem azért érdekesek a könyvnek ama 
részei is, a melyek párbaj bölcBeBéget tartal-
maznak. Gz a szó pedig ne vétessék gúnynak. 
Van ilyen bölcsesség még a kodexparagrafu-
sokon kivül is. Mert nem puBzta hóbort a pá-
ros viaskodás, hanem ahoz a társadalomhoz 
méltó intézmény, a mely elfogadja  sőt meg-
követeli. Szükséges ott, a hol meg van, mert 
különben megvetnék az emberek. A könyv elő-
szavában báró Bothmer Jenő huszárszázados 
azt kérdezi, hogy mig az államok sorsa is tá-
madásnak és védelemnek van kitéve, mért 
hiányozzék az egyén védekezéséből a párbaj ? 

A párbaj talán nem is az erő manifesz-
tácziója, mert az eró mindig nyugodt, az erő 
mindig biztos, a párbajozó ellenben csak alá-
zatos parancsfogadója  a társadalomnak. Eszem 
ágában sincs, bogy belemarkoljak a párbaj 
ellenesség közhely gyűjteményébe és belőle 
néhányat kiszedve okoskodásképpen az olva-
sónak fejéhez  vágjam. A párbaj ellenségeit 
finom  humorral ugy jellemzi Cseresnyés főhad-
nagy, hogy .ha nem akaijuk magunkat általuk 
meggyőzetni, könnyen a kihivás veszélyének 

8 ó. 56 p. 
1 ó. 51 p. 
7 ó. 48 p. 
5 ó. 45 p. 

11 ó. 25 p. 
12 ó. 20 p. 
2 A. 10 p. 
0 ó. 05 p. 

6 ó. 10 p. 
12 ó. 30 p. 
11 ó. 01 p. 
2 ó. 45 p. 



Április . C S Í K I L A P O K 1 . s m . 

Hirdetmény. 
Csik-Szentmártonon a kir. já-

rásbíróság szomszédságában lévő Solnay-
féle  k ő h á z gazdasági épületek és kertek 
tartozékaival együtt folyó  év dl áj US 5-én 
d. é. 8 órakor Csik-Csekefalva  község-
házánál, hol a feltételek  is akkor közöl-
tettnek örök áron eladatik, hová vásárolni 
óhajtók tisztelettel meghivatnak. 

Csik-Szeiitmárton, 1901. április 20. 

1102] 1—1 A In ln jdononok . 
Sz. 1760—901. 

tlkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közbirré teszi, bogy Antal 
Dávid és neje Dombi Luczia végrebajtatóknak 
Mihály Istvánná sz. Biró Katalin végrehajtást 
szenvedő elleni 350 korona tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csik-
szeredai kir. törvényszék területén lévő Csik-
Csicsó község határán fekvő  a csikcsicsói 27 
száma telekjegyzőkönyvben A. f.  1. rendszám 
43 brsz. belsőre 320 korona, a 2. rsz. 515. hrsz. 
kertre '.» korona, a 3. rsz. 1686. hrsz. szántóra 
26 kor., a 4. rsz. 1962. hrsz. szántóra 37 kor. 
az 5. rsz. 2066. hrsz. szántóra 22 kor., a C. 
rsz. 3553. brsz. szántóra 23 korona, a 7 rsz. 
3596. hrsz. szántóra 32 korona, a 9. rsz. 2793. 
hrsz. szántóra 24 korona, a 11. rsz. 3088. hrsz. 
szántóra 15 kor., a 12. rsz. 3191. hrsz. szán-
tóra 20 kor., a 13. rsz. 3387. brsz. szántóra 
23 kor., a 14. rsz. 3389. brsz. szántóra 13 kor., 
a 16. rsz. ?434. brsz. szántóra 10 kor., a 16. 
rsz. 3473 hrsz. szántóra 18 kor., a 17. rsz. 
3483/b. krsz. szántóra 30 kor,, a 18 rsz. 3850.. 
3861. brsz. szántóra 31 kor., a 19. rsz. 4643. 
brsz. kaszálóra 24 kor., a 20. rsz. 4836., 4S37. 
hrsz. kaszálóra 27 kor., a 31. rsz. 5143/,. hrsz. 
kaszálóra 83 kor., a 22 rsz. 5196., 5198. hrsz. 
kaszálói a 32 kor., a 24. rsz. 6633. hrsz. ka-
szálóra 16 kor., a 23. rsz. 7725. hrsz. kaszálóra 
15 koronában megállapított kikiáltási árban az 
1881. évi 60. t.-cz. 156. § a. d. pontja alapján 
Kelemen Klára, Kelemen ltozâlia, Kelemen Joli-
Anna, Kelemen Ágnes, Kelemen Erzsébet, Ke-
lemen Anna, 9zv. Kelemen Ferenczné sz. Kosa 
Zsnzsánna, Kelemen Ferenczné sz. Kelemen 
Klára, Kelemen Rozália, kiskorú Kelemen Te-
rézia, kiskorú Kelemen Imre, kiskorn Kelemen 
Juliánná társtulajdonosok jutalékára is s igy az 
egész ingatlanokra, az árverést elrendelte, és 
bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. 
ivi Július hA 1-sA napjának délelőtti 9 órakor 
Oik-Csicsó község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alnl 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó l-én 
3333.sz. a. kelt m.kir. igazságágyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött 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. 

Csik-Szereda, 1901. jannár 2G-án. 
Gecző Béla, 

[!»] 1—1 kir. tvszki biró. 

3 szám. / 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Delne község tulajdonát képező Sza-

lonka erdőrészből azaz összesen 20-3 k. holdon 
található 77-78 tömör köbméter gömbölyű Incz 
fenyő  haszonfa  valamint 38.38 tömörköbméter 
gömbölyű jegenye fenyő  haszonfának  a 
számú magas rendelettel zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen egy-
szerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 3600 korona azaz Háromezer-
hatszáz korona. 

A versenytárgyalás 1901. évi május 10-én 
Csikdelne község házánál tartatik meg. 

Árverezni kivánok felhívatnak,  hogy a ki-
kiáltási ár 10'/,-át készpénz gyanánt az árve-
rező bizottság kezéhez letegyék, írásbeli zárt 
ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nynjtaníóí be, szintén fenti 
összegű bánatpénz vagy megtelelő értékű óvadék-
képes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverezési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árverezési és szerződési feltételektől 
eltérd kikötéseket tartalmazó bána pénzzel el 
nem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverezési és szerződési feltételek  a 
fennti  birtokossági elnöknél és a csíkszeredai 
m. kir.. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csik-Delnén, 1901. évi április hó 17-én. 
Kovács Gyárfás, 

|9tt] l - l birtokossági elütik. 

Sz. 1959—901. |1031 1 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
A kászon-alesiki járásbnn. Kászon-Altiz-, 

Féltíz- és Impér községekből álló körjegyzői 
körben Kászon-Altiz székhelyei rendszeresített 
segétljegyzői anyakönyvvezető helyettesi állás 
lemondás folytán  megüresedvén: arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 
1. A községektől 200 kor. 

Anyakönyvi teendőkért állam-
segély 400 kor. 

Felhívom mindazokat kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. (1. 
értelméhez felszerelt  kérvényeiket hozzám be-
zárólag folyó  év i május hó 18-ig annyival 
inkább adják be, mivel a később érkező kér-
vények figyelembe  netn vétetnek. 

Csik-Szcntmártonon, 1901. április 19-én. 
Zakariás, 
s/.olpil ' iró. 

Sz. 287/1901. 
~ tlkvi 

/ 

Árverési hirdetmény kivonal. 
A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közbirré teszi, hogy Csikvárdot-
falva  község ntadó alapja végrehaitalónak ilj. 
Becze Ferencz volt körjegyző hagyatéka végre-
hajtást szenvedő elleni 200 korona töke követelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében az ár-
verést a csíkszeredai kir. törvényszék minltelek-
könyvi balóság területén lévő Csikvárdotfalva 
határán fekvő  a csikvárdotfalvi  26 számú tjkv-
ben A. f.  alatt Becze Károly és ifj.  Becze Fe-
rencz nevére felvett  s alább egyenként meg-
nevezett ingatlanoknak nemcsak a végrehajtási 
szenvedőt illető felerészére,  hanem az 1881. 
LX. t.-czikk 156. §-a alapján a társi uiajdonát 
illető másik felerészre  is. vagyis az egész in-
gatlanokra és pedig a 12. rendszám 952/a hrsz. 
szánlóra 4 korona, a 18. rsz. 2488. hrsz. ka-
szálóra 39 korona, ezennel megállapított kikiál-
tási árban ; azon korlátozással, hogy ezen ár-
verés a Becze Ferenc/, és neje szül. Ferencz 
Rozália javára a 2859/1883. tlkvi sz. a. kelt 
végzéssel C. 2—3. alalt bekebelezett élethos-
sziglani haszonélvezeti jogot egyátalán nem érinti; 
továbbá az ifj.  Becze Ferencz nevére felvett 
csikvárdotfalvi  745 sz. tjkvben A. f.  alalt fog-
lalt következő ingatlanokra és pedig az 1. rsz. 
44. brsz. alatti kertre 27 korona, a 2. rsz. 653 
hrsz. a. szántóra 37 korona, a 3. rsz. 686. hrsz. 
69 korona, a 4. rsz. 700. hrsz. alatti szántóra 
36 korona, az 5. rsz. 724. hrsz. alatti szánlóra 
57 korona, a 6. rsz. 738. hrsz. alatli szántóra 
tol korona, a 7. rsz. 771. hrsz. alatli szánlóra 
36 kor , a 8. rsz. 794., 616. hrsz. alatti szántóra 
29 kor., a 9. rsz. (1982.. 1983.) hrsz. a. szánlóra 
8 kor., 10. rsz. 2073. hrsz. a. kaszálóra 11 kor., 
11. rsz. 2326. hrsz. száutóra 16 korona, a 12. 
rsz. 2347. hrsz. szántóra 8 korona, a 13. rsz. 
2542. hrsz. szántóra 16 korona, 14. rsz. 2685. 
brsz. 19 korona, 15. rsz. 2772. hrsz. kaszálóra 
24 korona kikiáltási árban, azon korlátozással, 
hogy az árverezés a Becze Ferencz és neje 
szül Ferencz. Rózália javára a 2859 '883. tlkvi 
számú végzéssel bekebelezett lakás jogot nem 
érinti; ellenben a ruházat és fűtés  iránti jog az 
1881. LX. t.*cz. 191. §-a értelmében egyenéiték 
által fog  pótoltatni, megjegyzendő, liogy a meny-
nyiben a 686. és. 738. hrsz. alatti ingatlanok 
olyan árban adatnának el, hogy azok vételárából 
a csiksomlyói árvái pénzalap javára a 22/1875. 
tlkvi sz. a. kelt végzéssel C. 1. alatt bekebe-
lezett, s ezennel 236 koronában megállapított 
követelésnek összege nem fedeztetnék,  az árverés 
ezen ntóbb nevezett ingatlanokra nézve hatály-
talanná válik, és a kitűzőit árverésen a fenti 
szolgalmi jogra valólekintet nélkül a 686. és 
738. hrsz. ingatlanság újból elárvereztetni, végül 
az ifj  Becze Ferencz nevén álló csikvárdotfalvi 
768. sz. tjkben A. f.  3. rendszám (2839., 2907 , 
3005.) hrsz. alatti szántóra 76 korona kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1901. évi május hó 3-ik napjának 
délelőtt 9 órakor Csik-Várdottalva község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becaárának 10"/0-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában 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 telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1901. évi jannár 12-én. 
Gecző Béla, 

[101] 1—1 kir. tvszéki biró. 

©@©©©©©@©©@©©©©@© 
A csíkszeredai állami elemi 

iskolánál több iskola pad van 
e l a - c L ó , 

melyek folyó  évi május hó l-én 
d. e. 8 órakor árverésen, esetleg 
szabadkézből el fognak  adatni. 

Sz. 4 1 3 4 - 901. 
ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál évi 

1120 korona fizetés  és l(i7 korona vár-
megyei segély összeggel javadalmazott 
segédlevéltárnoki állásra, mivel il jelen-
leg pályázók törvényszerű képesítéssel 
nem bírtak, újból pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, 
eddigi szolgálatukat és az ISfS.'J.  évi I. 
t.-ez. 13. Sáliak utolsó bekezdéséhen 
előirt képesítésüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérelmüket, a vármegye 
főispánja  méltóságos Mikó Bálint úrhoz 
folyó  év i m á j u s h' i 6 - ig nyújtsák be. 

Csíkszereda, 1901. április hó 12-én. 
Becze Antal 

( I t í i a - : ) ulispáii. 

Pályázati hirdetés. 
T n n n A d f B r d A n  f.  évi ápril hó 28-án 
d. e. 10 órakor tartandó birtokosági köz-

gyűlésen választás utján betöltendő 
1 . Fürdőorvosi  állásra,  évi átalány 

•>00 korona, egy váró, egy rendelő, egy 
lakszobából álló bebutorozott természet-
beni lakás. Tartozik junius hó 15-től 
szeptember 15-ig állandóan a fürdőn  tar-
tózkodni, az orvosi és egészségügyi teen-
dőket végezni. 

2. Pónziárnok-titkári  állásra,  évi 
l l o o korona fizetéssel,  két szoba, egy 
kamara, egy konyhából álló természet-
beni bebutorozott lakással dijazva. Meg-
kívántatik, liogy a kettöskönyvitelt töké-
letesen vezetni tudja, a magyar, német 
és román nyelvet szóban, írásban és le-
velezésben jól birja. Május 1-tól október 
végéig állandóan a fürdőn  lakjék, ezen 
időn kívül a fürdő  szövetkezet ügyeit 
állandó lakhelyén vezesse. 

Ajánlatok a türdőigazgatóság czimére 
f.  év á p r i l 2 5 - i g Brassó, vár-utcza 7. sz. 
alá, ezentúl Tusnádfürdöre  küldendők. 
tss> :I-:I A i i l i d g i g f t g g f t t é e a g . 

fX~  *T- -T' -T- -T- -T- -*- -r- 'P  -T- 'i" 
VALÓDI BOIiT venni akarók 

kérjenek árjegyzéket a Székely Bor-
kereskedéstől, Székely-Keresztár. 

t H s L U L p t - v o g e l P e r e z i c z 
f é  r f l s z a ,  " b c - i a z l e t e B r a e s ó t e a a n . 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja ilusnn felszerelt  raktárát liol- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, liogy az aimigyis már olesó árakat még 15—20"/o-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülnniljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny liliom seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny tinóin kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny tinóm angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny linóin knmgnrn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kamgnrn szövetből 
] Ferencz József  kaiiát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, tinóm angol szövetből . . 
1 tinóm tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 
1 tavaszi felöltő  liliom angol szövetből 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág finom  angol szövetből 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é r t , ^fei 
Gyors kisiolgálás. Versenynélküli árak. 

40 —50 korona. 
48—(10 korona. 
5ti—118 korona. 
r>.~í—70 korona. 
05—90 korona. 

70—90 korona. 
31)—18 korona. 
.")•_'—05 korona. 
1:2—18 korona. 
1G—22 korona. 

Kiváló tisztelettel 

[s:ii :t-as Hauptvogel Ferencz. 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 

' u i © t i i re&dezS 
a mai kor igényeinek megfelslöleg  rendeztem be. 

Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-
téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudok elégíteni. 

Üzletemet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-
sókkal szemfedelekkel,  miudenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez képest kék vagy fekete  díszítéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlüin. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajhászás czéljából írottak, arról a mélyen tisztelt közöuség, ha 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, meggyőzödvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 



Április 24. C S Í K I L A P O K 17. szám. 

Rendkívüli 
eddig még sehol sem 

tapasztalt SZERENCSE 
- h a r i E d e 

f « e l á r u N Í ( ó n á l . 
A most befejezett  sorsjátékban szerencsés 

íóárudáni utján ismét a 18445 " - számra a 

200,000 koronás 
főnyeremény  fizettetett  ki. 

A sorsjáték rövid fennállása  óla 10 ,000 , 
5 0 0 0 és 2 0 0 0 koruna nyereményeken kiviil a 
következő főnyereményeket  fizettem  ki: 

600,000 kor. 89688
r:; 

600,000 kor. 
200,000 kor. 

8 0 , 0 0 0 k o r . 

60,000 kor. "ZrV 
A f.  évi m á j - C U B 2 2 é s 2 3 - i l s i 

I. osztály ituzásahoz 
V, sorsjegy 12.— kor. I 1 , sorsjegy 6,— kor. 
'h sorsjegy 3.— kor. | 1 s sorsjegy 1.50 kor. 

Kredeti s o r s j e g y e k e t n t á n T r é t t e l 
vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldök. Minden megrendeléshez a hivatalos 
tervet dijtalanul csatolom. A hivatalos jegy-
zéket húzás után azonnal kiildöm. 

B a J a - s u r i E d e 
föelárusitó 

Budapest, IV., Városház-utcza 14. 
^ w w w ^ v w w v y y y v y y É 

f Szász-régeni Wachner Trau- ^ 
• gott tulajdonát képező :}:«)!). sz. tjk. ? 
2 3520 lirsz. alatt levő helsö " 

5 e : 
k 
h 
h 

• a rajta levő lakház és mellék épii- ^ 
• letekkel, mely ugy földmivesiiek  v 
• mint iparosnak de különösen üzleti v 
• é s korcsmai ezélra igen alkalmas \ 
• e lőnyős ár és kedvező feltételek  f 
ş mulptt Q7!lliA(lL'P7linl nlniln . 

5 
rnelett szabadkézből eladó. 
Megvenni szándékozok értekez-

5 hetnek ditrói kereskedő Veress 
Sándornál. |N4| :)-

Jobb  és megbízhatóbb 

gazdasági-  és kerti-magrak 

n e m l é t e z n e k mint a minőket 
2 7 é T r ó t a szállít 

MAUTHNER ÖDÖN 
oss. iJ-si k i r . ti<lv.-ii-i rviíiiíkori-sslii,» IC-ML-

BUDAPESTEN 
Ic.ilúk és i VII. Bottenbiller-utzca 33. 
raktárak: l (Kiizuti villamos ínrgiillolu'lyi-). 
Klárusitt i VI. Andrássy-ut 23. 

Iiclysúpek I (A 111. kir. O|»<THV-III szemben). 
226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 

ingyen és bérmentve küldi. ^ <>_iu 

Sz. 41.19—í»01. 
II. 

Pályázati hirdetmény. 
C'sikvármcgye közigazgatásánál évi 

2000 korona fizetés,  400 kor lakpénz, 
200 korona 40 fillér  vármegyei javadal-
mazással ellátott, j e len leg Üresedésben 
lévő Ill-ad aljegyzői állásra pályázatot 
hirdetek. Felhívom mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy életkoru-
kat, eddigi alkalmazásukat é s az 1N83. 
évi I. t.-czikkhen előirt minősítést iga-
zoló okmányukkal felszerelt  folyamod-
ványukat f.  évi május 10-ig Csik vár-
megye főispánja  méltóságos Mikó Bálint 
inhoz terjesszék be. 

Csíkszereda, 1901. április l-'t-áti. 

Becze Antal 
(!i:i) :i lilis|p;'in. 

Sz 2728,901. 
tlkvi. 

|Sli| 3 3 

Hirdetmény. 

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r K i r á l y i P é n * Ü K y -
m i n Í M Z l e r i l i m ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztályzorejáték ( V I I I . 
M o r n j á t é k ) I osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a főárusitóknak 
árusítás végett kiadattak. 

Az I. osztály búzása 1901. május hó 22. és 23-án tartatik meg. A húzások 
a M a g y a r k i r á l y i e l l e n ő r z ő l i a l Ó N á g és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek a Ituzási teremben (IV., Eskíí tér, bejárat a Duna-utcza lelUl). 
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, l'JOl. évi április hó 21-én. 
S U g y , K i s . Q s ^ t á l y s e E s í f t t é k  I g a a g f t t á e f e g f t . 

[99] 1 -l 1Amijaij. J  faxai/. 

f 
» 
W 

. I.S 
m 
a 
M1 

tao » 
JÎ 

í M 
a* 
o> 

íff 
IS. 
£ 

Az arányosított csikdánfalvi  közhelyeket 
az általános helyszinelési állapot száriul feltün-
tető Csik-Dánfalva  község 85 szánul tjkve az 
A. f.  1"), 20., 21—28. és 36. rendszám 8326., 
(111507 a., IU507>1>., 10522/a., 10522 b., 10523, 
10.>53..) 10583., 10589., 10589 b.. 10664., IOU65. 
10666., 10(167., 10070. és 10(171., IIKÍ74.. IO(>75. 
10676., 10G81.. 10688 , 10677.. 1"6«0., 10693 a v 
10693 b , 11756., 11757., 11794., 1184?. és 
14385. hisz. alatt foglalt  ingatlanokra vonatko-
zólag, ugyancsak Csikdántalva község 708 sz. 
tjkve az A. f.  I - 14. rendszám (91tv5„ 9195., 
9262., 9279., 9282., 9287., 9340 ) 9379., 9492.. 
9ü13., 9691., 10502.. 10596 , (10689.' 10692.) 
10708., 10748,, 11035's., 11013., 11365 és 
11428. Iirsz. alatti ingatlanokra vonatkozólag 
végül G'sikniadaras község II. rész 229. számú 
tjkvbe az A. f.  1.. 2. és 4. rendszám 337. 
(383 i,, 284, 386., 387., 3b'J.. 390., 391 ) hrsz. 
alatti ingatlanukra vonatkozólag, valamint a 3. 
rsz. (472 :i . 473, 476.) hrsz. a. ingatlanokból, 

a (472 J., 473., 476.) 8 hrsz. alatt. A I. 5. rsz. 
alá, az 1066 1892. és 4691 894. polg. számú 
Ítéletek alapján visszajegyze.tt részre vonatkozó-
lag aranyosit As következtében az 1869. évi 
2579. szán.u szabályrendelethez képest átalakit-
talik, és ezzel egyide|üleg mindazon ingatlanokra 
nézve, a melyekre az 1886. évi XXIX. az 1889. 
XXXVIII, és az l föl .  XV'I. t..czikkek a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren-
delik, az 1892. XXIX. I. czikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan loganatosittalik. 

K czélból az átalakítási előmunkálat hite 
lesítése és a helyszíni eljárás Csikdánfalva  köz-
ségben 1901. é v i m á j u s h o 2-ik n a p j á n 
fog  kezdődni. 

A tervezett hitelesítések, valamint általában 
a helyszíni eljárásnak loganatosítása végett Ueczö 
Héla kir törvényszéki bíró és Kritsa Szidor kir. 
törvényszéki telekkönyvvezetőből álló bizottság 
küldetik ki. 

Ennélfogva  felhívatnak 
1) az összes érdekeltek, sogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazod 
állal jelenjenek meg, és az nj telekkönyvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizo-
nyosabban adják elő, inert a régi telekkönyvek 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kilogásokat .jó hisznuü harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
felhívatnak  továbbá. 2) mindazok a kik a telek-
jegyzökönyvekben előtol iluT) (lejegyzésekre nézve 
okada'olt előterjesztést kívánnak lenni, hogy 
a telekkönyvi hatóság kiküldöllje előtt, a ki-
tűzött határnapon kezdődő eljárás folyama  alatt 
jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló 
okiratukat mutassák lel; továbbá felhívatnak. 

3) mindazok a kik valamely ingallanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átíratásra »i. 188« XXIX. l . -c . 15 — 18. és a/ 
1»M9. XXXVIII, t.-ez. 5.. 6., 7. és 9. ij ai ér-
telmében szükséges adatokat meg szel ezni ipar 
kódjának és azokkal igényeiket a kikül lőtt előtt 
igazoljak, avagy odahassanak, hogy az áti nhá/ó 
telekkönyvi tulajdonos az átiuházás lélrejöiiét 
a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tnlaidon 
jog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mell 
különben jogaikat ezen az uton sem éivénjesit-
helik, és a bélyeg és illeték elengedé i kedvez-
ménytől is elesnek : és végiil felhívatnak. 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre, vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilván könyvileg bejegyezve, 
ugy szintén az ily bejegzésekkel terhelt ingat-
lanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett ji.gnak 
törlését kérelmezzék, illetőleg, hogy törlési en-
gedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen-
jenek meg, mert elleneseiben a bélyegmenlesség 
kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék minttkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1901. évi márczius hó 19-én. 

Geczö Béla , 
kir. Isy.éki liiró. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901 

Hogy az idegenből a közönségre erőszakolni szokott sorjegy kény-
szervásárlásoknak, — melyek rendesen a vevó'k hátrányára történnek — 
elejét vegyük, s liogy a helyi közönségnek is alkalmat nyujtaunk az osztály 
Horwjátékbani részlvétel által szerencséjét niegkisérleni a 

YIII-ik osztály sorsjátékra 
nagyobb mennyiségű sorsjegyet szereztünk be. A melyre a 
nagyérdemű közönség becses ügyeimét felhívjuk. 

H ü z á t t m á r w á j i m 8 8 . fa  3 » - á n . 
Egész sorsjegy ára az első húzásra 12 kor. — fillér. 

- n n n " !» 
1/ -4 

71 n n u n n 
. „ . . 1 r 50 , 

sorsjegyek eredetilen kaphatók Csíkszeredában a Pénzváltóbankban. 
Az itt vásárolt sorsjegyekkel posta és más költségek 

megkiméltetnek. Tisztelettel 

ihh)| i Gál és Balázs. 

Van szerencsém a nagyérdemii közönség becses tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában, vár-utcza 258 szám alatt 

Egy férfiszabó  fiók-üzletet 
nyitottam. Azon reményben, hogy a n. é. közönség uj vállalatomban 
pártfogásával  szerencséltetni fog,  maradtam 

i> kiváló tisztelettel 

2 is:1] :l 4 Haujttvogel  Ferencz. 
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\'an szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy 
CSIKSZKHIÍDÁHAX SINGER, KÂRIKAHA10S, PATENT- és CZIPÉSZEK részére 

!£ VARRÓGÉPEKBŐL 3: 
n a g y r a l c t á r t r e n d e z t e m "be. 

Kzen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitűnő minőségű anyagban és a technika ezen téren elért legujabb 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
könnyű zajtalan működés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

_ . 
Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges s z í j a k , o l a j o z o k , 

c s a v a r h u z ó k , h a j ó k és m i n d e n f e l e  s z á m ú t ű k stb. fe l szere lések . 
l'gyszintén a t a v a s z i s z e z o n r a m e g é r k e z t e k a l e g k i t ű n ő b b 

h o n i g y á r t m á n y ú g y a p j ú s z ö v e t e k . 
Magamat a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 

marndtan teljes tisztelettel 

Jakab József, 
l : , l ll 6 - 1 0 férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 

Y u z d g i B e k c s e k é l y E é e g l e t í i a e t é s í © . 
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teszszük ki magunkat". A párbaj van és lesz, 
mig a gentlemannek gavallérnak kell lennie, 
a gavallér pedig lehet nem gentleman is. A 
párbaj társadalmi instituezió és az marad, a 
mig a társadalom az uri emberek sokasága. 
A mig a világot az uri viliig, a felsőbb  és 
közép uri világ szempontjából nézik. Ha pe-
dig van és lesz párbaj, olyan okosan, nemesen 
elmélkedjenek róla, mint Cseresnyés főhadnagy 
a maga könyvében. 

Azt adta a könyve czimének, liogy „A 
kardpárbaj veszélytelen kimenetele és annak 
eshetőségei". Ne essenek neki az olcsó hősök, 
ne várják benne az utmutatást a nyugodalmas 
kötekedésre. A krakéler ürességét és veszély-
telenségét még ugy kevesen jellemezték, mint 
a könyv szerzője. Az ember szinte kaczag, a 
mikor a nagyszájú hős leírását olvassa benne. 
Cseresnyés főhadnagy  a párbaj veszélytelen-
ségét a veszedelemtől való nem félésben  látja. 
Nem a jó vivó az erősebb, hanem az erős em-
ber a jobb vivó. A lelkileg erős ember. A bá-
tor, a ki a kardot csakis — kardnak tartja. 
Olyannak, a mely nem csak arra való, hogy 
az embert megvágják vele, hanem arra is, liogy 
az ember a másikat megvágja vele. A bátor 
ember nem is gondol rá, hogy megvághatják, 
mert ez a gondolkozás már is meggyöngíti. A 
bátor ember egyáltalán nem gondol amolyan 
mellék körülményekre, a mikor a becsület lo-
vagias megvédésére vállalkozik. Még arra sem, 
hegy mit gondolnak róla, ha .bocsánatkéréssel 
teszi jóvá hibáját, a mely mindenek fölött  és 
legnagyobb elégtétel". A bátor ember, becsü-
letes ember, olyan, a ki „jól tudja, hogy saját 
becsét mások Ítélete sem nem emelheti, sem 
nem alacsonyíthatja le, azért mindenki irányá-
ban méltóságteljes szerénységgel viseltetik". 
„Még a szélhámos öndicsekvővel szemben is 
tilrelmes és békés türelemmel hallgatja végig 
a szájhősök bátorságát". Ebből a néhány sze-
melvényből megérthető, hogy kit tart,a huszár-
főhadnagy  — szerző erős embernek. Es kívánja 
azt is, hogy a párbajsegéd ugyancsak komoly, 
bátor, erős ember legyen. Olyan, a ki csak 
akkor segédkezik, ha maga is átérzi a sérel-
met, vagy az elégtételadás szükségességét. 
Ne legyen párbajsegéd az, a ki csak formálista 
és még kevésbbé az, a ki még az sem. A ka-
tonai felfogásra  hivatkozva szokták a párbajt 
eltörölhetetJennek mondani. Örvendetes dolog, 
ha éppen ez a katonai fölfogás  bölcsnek, em-
beriesnek, igazságosnak mutatkozik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Síremléket Köllő Miklósnak. La-

punk mult számában közölt ilyen czirnü czik-
künkból a következő sorok véletlenségből ki-
maradván, azokat most ide iktatjuk s kérjük 
olvasóinkat szíveskedjenek, a czikket ezzel kie-
gészíteni : 

A síremlék bizottság megalakult és annak 
élén a magyar képzőművészek legnagyobbjai: 
Zala György, Kiss György állanak. Es a lel-
kesedés csodaszerüleg hatott már a kezdetnél. 
A Köllő síremlék mintáját teljesen ingyen aján-
lotta elkészíteni Kiss György, ki az elhunytnak 
lelki barátja. A síremlék munkálatait teljesen 
ingyen ajánlották, hogy megcsinálják a székely 
kdszobrászok, a kik Köllónek tanítványai és 
barátai és megérdemlik, hogy neveiket ide je-
gyezzem: Balázs István, Fejér János, Kenuer 
Antal. 

Ilyen lelkesedés mellett, csak az anyag 
előteremtése maradott a mélyen tisztelt közön-
ségre és méltán várható, hogy a nemes lelke-
sedés, az igaz kegyeletérzelem rövid időn elő-
teremti azt az összeget is. (4000—5000 frt). 

Csikvármegye, mint Köllő Miklósnak szü-
lőföldje,  mindenesetre legmagasabban fogja 
lobogtatni a kegyelet zászlóját. És ugy az 
<egyes községek, mint a társadalmi körök részt 
vesznek a mozgalomban, támogatásban része-
sitik a bizottságot, hogy a vármegye nagy 
tiának: csik-csatószegi Köllő Miklósnak méltó 
síremlék kerüljön hamvai fölé. 

Budapest, 1901. április 14. 
Péterfy  Tamás. 

Gylijtóiveket az érdeklődőknek készség-
gel küld a Köllő síremlék bizottság pénztárnoka. 
Czim: Péterfy  Tamás, Budapest, (Köztelek). 

— B i m m . Cseresznyés Emil m. kir. csen-
dőr hadnagy folyó  hó 22-én vezette oltárhoz 
Gyergyószentmiklóson Lázár Menyhért ország-
gyűlési képviselő bájos és kedves leányát, Piros-
kát. Ugy az esküvőn, mint az azt követő nász-
vendégségen a rokonok és jó barátok nagy 
számban vettek részt és a fiatal  pár boldog jö-
vőjére mondott szerencse kivánatoknak alig volt 
vége-hossza. Mi is a legőszintébb szívvel gratu-
lálunk és szerencsét kívánunk az uj párnak. 

— Ügyészségi megbízo t t . Az igazság-
ügyminiszter csik-rákosi Dobos Andrást a fehér-
templomi ügyészséghez beosztott bírósági al-
jegyzőt a fehértemplomi  ügyészség kerületébe 
ügyészségi megbízottul rendelte ki. 

— Első áldozás. A csik-somlyói gya-
korló iskola növendékei folyó  hó 19-én része-
sítettek először a gyónás szentségében s más-
nap Ünnepélyesen, szépen felszalagozott  gyer-
tyákkal a kezükben járultak a s?ent áldomáshoz. 

— Uránia Csikban. Kolozsvári József 
.Uránia" színházával folyó  hó 21-én és 22-én 
tartott látogatott előadásokat városunkban a 

Csillag vendéglő nagytermében. A hemutatoll 
programm számok elég ügyesen összeállítóit szö-
vegét vetített színes nagy képekkel illusztrálta. 
Bemutatta: Az amerikai Jeanette hajó szren-
csétlen ntját. Nansen északsarki expediczióját. 
Népszerű csillagászat czimen 18 színes képet. 
19 képben egy utazást Norvégián keresztül. 
Andrée léghajó útját Olaszország nevezetessé-
geit stb. stb. A mutatványok eléggé jól sikerül-
tek s különösen a fiatalabb  nemzedék sokat győ-
nyörködötl bennük. 

— Helyet tesí tés . A kereskedelmi mi-
niszter Pap Domokos kir. főmérnöknek,  mint 
a megyei állam építészeti hivatal főnökének 
április 20-tól kezdódóleg egy havi szabadság 
illőt engedélyezvén, ezen idő tartamára a hi-
vatal vezetésével s a közlekedési érdekeknek 
a megyei közigazgatási bizottságban leendő 
képviseletével Hajós Károly kir. mérnököt 
bizta meg. 

— Kinevezés. A posta-, távírda és táv-
beszélő elnök-igazgató csíkszeredai Szopos lié-
niára posta- és távirdaszolgát posta- és tavinla 
altisztté nevezte ki. 

Egy csendőrségi őrs áthelyezése. 
A belügyminiszter rendelkezése folytan  a csik-
szentdomokosi csendörségi őrs e hó I-én onnan 
Csik-Karezfalva  községbe helyeztetett át, hol 
működését az nap meg is kezdette. 

— Uj anyakönyvveze tő . A belügy-
miniszter Gyergyó-TokiTőpatakon Benedek l'Y-
rencz halálával megüresedett anyakönyvvezetöi 
állásra teljes hatáskörrel Szilveszter Albert 
községi jegyzőt nevezte ki. 

— Gyászrovat . Bálint János csik-szent-
imrei lakón, kereskedőt fájdalmas  csapás érte. 
A csik-somlyói gimnázium 4-ik osztályába 
járó szorgalmas fia  B á l i n t K á r o l y két 
napi szenvedés után szombaton agyhártya gyu-
ladásban elhalálozott. Még csütörtökön vigan 
játszott tanuló társaival a gimnázium udvarán 
s pár nap múlva már halott volt a jó rcményii 
tiu. Temetésén a gimnázium az elhunytnak 
tanuló társaiból alakított küldöttséggel képvi-
seltette magát és az elhalt tanuiótárs sirba 
tételénél Ábrahám József  IV. oszt. tanuló a 
következő szép és megható beszédet mondta: 

Mélyen tiszteli gyászoló közönség! 
„Kimentéi itt hagytál kedves kis bajtársunk 
Pár nap elölt nem liitiiik. hogy ma a terítőn lássunk'. 

Öli mily fájdalmasan,  mily szivrehatólag hatják 
át szivemet il költő ezen szavai, midőn egy szerelett 
osztálytársunk itt el ót tem a ravatalon feks/ik.  Kgv 
ÍHkfuló  Ilimliót, e^y nyiló virágot szakított le a halál 
kegyetlen keze. Igen egy olyan életei óltotl ki kér-
lelhetetlen ke/e. mely bár a/, élet küszöbén állott, 
mégis egy kitűzött czél felé  törekedett. 

Igen a mu/.sák avuloltjai közé lépeti s c/.en 
reméletlc élte legkedvesebb perc/.eit elérni. Oh de a 
Imlál durvu kézzel kitépte a kicsiny virágot s egy 
boldogabb hazába s/.ólilottn. Kedves kis hajolt, nem-
csak mugail mentél el. hanem elvitted magaddal a 
szülök vidámságát s a fakadó  élet ga/.dag bimbóját. 
Ezelőtt pár évvel hoztak szülőid kö/.énk. a bel sze-
retetben és e(syességben töltöttünk néhány évet. de 
le nem gondolva ránk, meghajoltál u halál parancsn 
előtt. Oh bárcsak könnyeim árja életre ébreszthetné 
kedves halottunkul, de nem, meri hidegen hallgatja 
il fájó  szivek keserű záporát. Te már u.eiis/. a/, élet 
göröngyös útjait itt luigvoij, szelíden mosolyogsz 
ránk s inted szülőidnek Isten veletek jó szülőim kö-
szöuölil minden jósági okat, majdtul a siron't a tál ko/unk 

Isten veletek kedves tanuló társaim, bocsássa-
tok meg, mert én veletek voltain s ti voltatok szo-
morúságomban vigasztalóim. Végre mondjatok búcsú-
szót kedves rokonaim. Mondjátok Isten veled drága 
hulott. Majd iul. tul a siron találkozunk I 

Menj járj utadon drága halolt. mert hiztal a 
remény, hogy Iul a siron találkozunk! Menj járj uta-
don, béke lengjen poraid felelt! 

— Tamás Miklós 1S4S/49. nyug. tüzér-
Itndnagy életének 7li-ik, boldog házasságának 
20-ik évében a haldoklók szentségének ájtatos 
felvétele  után Csik-Taploczán aggkori végki-
merülésben folyó  hó 17-én (I. u. 2 órakor jobb 
létre szenderült. Hűlt tetemeit folyó  hó 19-én 
d. u. 3 órakor helyezték örök nyugalomra. 

— Ugyancsak vasárnap helyezték sírjába 
Csik-Soralyón a gyakorló iskola tanítója Xáutus 
Kleknek egy hónapos kis leánykáját, Margitkát 
nagy részvét mellett. 

— Bőrgyár Székely - Udvarhelyen. 
Az udvarhelyi iparfejlesztő  bizottság Hollaki 
Arthur főispán  elnöklete alatt közelebbről tar-
tott ülésében, melyen László Mihály képviselő, 
Jeszenszki Dezső központi hitelszövetkezeti 
ellenőr és Sztodola József  liptó-szentmiklósi 
bőrgyáros, vándortanító is jelen volt, hosszas ta-
nácskozás után a tímárok kimondották, liogy meg-
alakítják az Elsó Székelyudvarhelyi Bőrgyárt, 
mint Szövetkezetet. Rövid idő alatt a jelen volt 
timáriparosok 53000 koronát írtak alá s ezzel 
az Ugy a megvalósulás stadiumába jutott. Az 
ülésből a bizottság üdvözlő táviratot küldött 
Hegedűs kereskedelemügyi miniszternek. 

— Tanitó-gyülés. A „csiki róm. kath. 
ált. tanító-egyesület" kászon-alcsiki járásköre a 
szokásos tavaszi gyűlését f.  évi április hó 30-án 
Csik-Mindszenten tartja meg, melyre a köri ren-
des és pártoló tagok, valamint a tanflgy  iráni 
érdeklődő közönség tisztelettel meghívatnak. A 
gyűlés tárgysorozata a következő; 1. Reggel 
','i9  órakor ének próba a kán tor iái is lakban. 2. 
9 órakor a Szentlélek segítségül hívása és szent 
mise, mely alatt az egyesület dalköre, a Baka 
János karnagy által 4 f.  h. irt: „Veni Sancte" 
„Magyarok királynéja" és "Lelkünk üdvössége" 
kezdetű, darabokat fogja  énekelni. 3. „Ébresztő* 
férfi  négyes, előadja a dalkör. 4. Gyakorlati 
tanítást tartanak: Wéger Ferencz és Nóvák 
Bóza k. s. helybeli tanítók, előbbi a Ill ik oszt. 

a számtanból, utóbbi olvasmányt tárgyalva tanít. 
f>  Elnöki megnyitó beszéd. 6. A mu!t őszön 
Iártott gyűlés jegyzökönyvének felolvasása  és 
hitelesítése. 7. A gyak. tanítások zártkörű mél-
tatása. s. „Milyen hatása van az önérzelem fej-
lesztésének a nép erkölcsi és anyagi holdogitá-
sára" V  czimü tételnek behatóbb megvitatása. 
Körülményesebben kifejtve  előadja : Füstös Sán-
dor taglárs. 9. Elnöki jelentések, m. Indítvá-
nyok, II. Méhészeti tanácskozás. 12. Berekesz-
tésül : „Induló" t'. négy, énekli a dalkör. Csik-
Csatószegen, 1901. április hó 20-án, Toilor 
István, járásköri elnök. 

T ü d ő b a j gyógyítható. A közelebb-
ről megjelent müncheni ..Nachrichten" tekintélyes 
német lap után krt/.öljük „ A liires specziálista 
dr. Simon egyetemi orvos tanár hosszas kutatásai 
ulán reájöll, hogy a kénsav gőzben dolgozó tüdő-
bajos munkások meggyógyullak. Ennek nyomán 
egy olyan szert állított össze egy arra megfe-
lelő gépezettel együtt, melynek szakértelemmel 
•"Kiállítóit, és kezelt gőzében biztos a gyógyulás." 
(>i (iiinnel tesz-jzuk ennek kapcsán közzé a nagy 
közönség érdekében, miszerint Gáspár Gyula 
Korom! gyógyfürdő  tulajdonosa, Székelyföldünk 
fáradhattad  áldozatkész balneologu-ia egy ilyen 
gépezetet hozatott e kies, amúgy is páratlan 
gyógyhely részére, hol ez idény alalt egy arra 
megfelelő  belégzési szoba lesz berendezve a gyó-
gyulást keresők számira. E korszak alkotó kö-
rülményre felhívjuk  az érdekellek figyelmét  fő-
kép a/. Alföld  laktarészeket. A statisztikai ada-
tok nyomán Magyarországon évente UO ezer 
életet olt ki a tüdövész és igy fajunk  legvesze-
delmesebb ellensége. 

— Uj magya r találmány. Egy feltűnő 
praktikus gépet talált tel Gözsy Árpád csíksze-
redai gyógyszerész és Déky Béla budapesti hír-
lapíró. Egy kapszulagépel készítettek, a mely 
gép egv kerék fordításra  a papiroslapra helyezett 
gyógys/erport légmentesen elzárja, a nélkül, 
liogy külön előre készitelt papirkapszulára lenne 
szükség. Tekintve, hogy a gyógyszernek papir-
kapszulába helyezése eddig idöpazarlással járt 
és még igy is csak a papirkapszulába való be-
tuvással sikerült, mely befuvás  — higiénikus 
szempontból igen — igen szigorú rendeletekkel 
van tiltva, az uj kapszula-gép korszakalkotó 
ujitásl hoz be a gyógyszerészet teréu. A fel-
találók már be is nyújtották 5619. sz. alatt 
lalálmányukat a magy. kir. szabadalmi hivatal-
hoz 9 ezzel egyidejűleg kérik Európa összes 
államaiban és Amerikában találmányukra a sza-
badalmi védelmet. 

Méhészek figyelmébe.  Az ,Országos mé-
hészeti Egyesület" az egyesület tagjainak a 
következő kedvezményeket nyújtja: Ingyen, 
minden tlijazás. vagy provízió nélkül értékesíti 
méz és viasztermelvényeiket, jó és igen olcsó 
iiiéhkaptárakat és méhészeti eszközöket szerez: 
szükség esetében ingyen kölcsönöz mézszállitó 
edényeket: mindenféle  méhészeti ügyekben fel-
világosítással és szaktaiiácscsal szolgál: mé-
hészeti könyveket díjtalanul kölcsönöz és az 
egyesületnek havonta megjeleni) szakközlönyéi 
ingyen és bérmentve megküldi. Az egyesületi 
tagok évi négy korona tagsági dijat fizetnek. 

Öngyilkos gyári munkás. Szégcl József 
hároinkuti izraelita fanuinkás  a zsidó húsvétot 
választotta e gyarló világból való elköltözésének 
idejéül. C'nnep lévén, nem dolgozott, hanem 
az erdőben magánosan bolyongott. K közbeni 
elmélkedései megérlelték benne a halál gon-
dolatat, levelet irt Zoigler Dávid szállásadójá-
nak, melyben öngyilkosságát jelentette be, bo-
csánatot kérve az elkövetendő tettéért s csak-
ugyan egy óra mnlva fölakasztva  és meghalva 
találták a háromkuti erdőben. 

— Kávéház megnyitás. Jakab Ödön 
uj kávéházát folyó  évi május hó 4-én fogja 
megnyitni. A kávéház a legkényesebb ízléseknek 
is kielégilőleg lesz berendezve ugy kényelem, 
mint egyéb tekintetekbeu és az okon remélhető, 
hogy egyike lesz a város intelligens közönsége 
leglátogatottabb találkozó helyének. 

Valódi Firker és Hubay glaeszé kesztyűk 
kaphatók Bzékelyhidy Sándor nöi- és férfl-divat 
üzletében, Csíkszereda (Hutter-szállodával szem-
ben). Hot minden e szakmába vágó áruezikkek 
a legolcsóbban beszerezhetők. Szolid ós pontoB 
kiszolgálás mellett. 

Figyelmeztetjük ezennel t. olvasóinkat, a la-
punk mai s/.ámálmu megjelent Uiluiri Ede-féle  osz-
lálvsorsjáték hirdetésre. 

— Keresztez hadak. .1 !•'  • -;>'<;'/'<'</  hu:/,  '•<!• 
k*'-tsz,-r  liziinlntti-  ,1 ,i i-i/iii/nt  mind  n ki-ltő  íorduli', 
fion/  az t-mbi-ris/ţt  Hirli-iit-li-heii,  ii mih/  kiiliin  kin-scnknl 
k< Z'l  im if.  Mind  a kétszer  nz i ivni/ in-i-éb, n lámndt  fel 
FL /mlulsái/  i/liil.  .1- .7.-/7 limlsiTI  1/ k'ilnmli  /IL/L.IFkám-
zsás iiimsto/iik,  ivritül:,  szerzi lesi k.  n kik  az eeiiiiijéliitiniiial 

/.Vd.hntl'll  ti l:i:i''l:l,,,i  járták  be Enró/iál,  n hitet 
és miieeltséi/et  terjesztee.  /-.'-  il korsziik  tutit;/  '  mi liéi-
ditiis,  I/ mily ilüsziir  kiificsnlja  ii-n.-i' fi  rititil  niim/iti 
nrili:rtci/.  /','c ti mi iil'i.i;iímitií.tinik  krzilrtrre  <*ik.  h'-  ti 
hmlitn* kfhtfól  jiin ni/in/ii/i'ii, ne iljinliiilt  I'IÍIIIIÍI rsit.*:<ír-
si'tţt  i-tli  n iViíifi/if/  * i nnt k *:i'klu'lyín,  n hrt úlom riíiv»-
,ifíhím  rrti  nn'tj  lábát  i'.v tis;i h ulttjiját  u krrrsjti'iu/xrit 
Jurárimiíintk.  .1 másik  i/iu.-i/n/oui in/mjntfól  tittfti/iti  krlttn-
il.- '  l/mlnilt  f/fîivîi/  bii'ii'l'i/'i'il,  rlh'u,  Kix-Azxiábn  i'/i/irh 
m/ii, ii hamuin 'Isó  kiitiilitlt.  .1 kittit  K.-in'uj| k'tfi-
Cíotiitlmn  rutt  i'i/f/imísKil  s u mihinlik  r/i/n'il enili'ti'ni'k 
hvhji't  krirsi,  mikor  uc rhtinrk  fvszkrt  iţ/i/rkszik  riwztt-
ht'ulihtlii.  E:t friu/t'*  i'ciint  i'f'i'/i'.s1,  ff/f  .1 kíirtltl  pátírzfhiN 
lorutjtik  rii'ják  x íi; ű kiiiilrlmrikben  frjrzőtlik  ki  li'ţijobbtin 
ii h'özipkor  Ili-Hír.  .Ir ií  hóilitó ittjok  tHlujibnkt'pi'tt 
nft/  ri«*zttj\lé  rtth't  HÍjtrátttlorláít.  .1 mig fiz  i'limxzlitottn 
ni/iii/iit  inilrrltni'i/i'/  ii iiiiiifn  bátorsái/árul,  most njru iii/ii-
gttt  táiHiut  FÍS.1ZU  i'n rliiiisztitjii  kvlft  burbiírsáifát  it unii/n 
mila'ltsi'ijrri'l.  Mttj  ii XI11.  századba»  is folytak  ezi'k 
n kwsztes  háboruk,  mrtyek  közül  a h'yszi-fjfliyebb,  II 
h'yiiii'yhatóbli  nz iii/ynrri  ziit i/yi-riiirk-kcrcsztushiiil,  mi'-
lifel  n/y  reiitloinri  jniszlortjytmiek  rizi'trtl,  melynek  tii-
iniyrt csujHt  yyermeki'k  alkották.  Csuk  Marsrilleiij  ju-
tottak,  itt csalók  Ittijókra  rakták  őket  és Syria  helyett 

E<l!fil>tamhii  ritt>'!:  i's  itt  rnhs:„lţiitkiil  .halták.  E rrysö 
ki nsztis hin/jiínitnk  nrin s;<ih<i<lir<itl,ik  .(>!  ti Szentföldet, 
ni'  ti/m'/:  kiriíhi>áit<ti  un ,/tiirti  k ,i sziiltán i riji• elült,  n 
si/rini  l:< ris:ti'ni/  államul:  kétizá;  i s;t, ndi'is  fi  nílállásiik 
ulán iljmsztiiltiik.  E k- e- szt- v li tnljáriitiikiHik  nmzii Itirtí-
sál lii/áhii  II  Xuifi/  K':i".  i'ilái/tnr/i'mt  must miniileiit 
/0.7-IHl.  fiizit.'heii.  .1 /-.'  /.-.;/.  I.s  „,!„,, „i,i„k,i  s;,',k'sz-
hii. M'tr,:,ili  lhmii: Jii.tr,ni  t„,lá'r,  ,i küht  .«_-,r.-,7|V 
II,-.  Mikn  Sáml.ir.  Kiiyyy  köl.l  ám ,li«.-••« i;!l„-,rköt,-s-
I;  ti IU  I:,ii-iiii,i  ; /LÍ.-.Í, nkinl  is Í-.I^/I,IÍ,; I.II lill/rjri  ,/.  M,,/-
j,l,ii iiiiiiil, ii h't'•,!  1,11/  fűzel,  h'-ijilinhi  n l:i<i,li'ii:,i,il  ilti'i-'ai 
T,•*/>-,-i;  /.-  I,;„l.  Int.  Itt.  l:n,l.,r,  st. I  ///.,  rilüi-nl,  I*.) 
N mind,  i, /fizni  iünifil:,  r, *l:< d,'s  ntián. 

N Y I L T T É R .» ) 
T.  Mihály  Mátyás  kjzö urnák 

Knrczfalván. 
Felhi vom uraságodat, hogv közeploki jegy-

zösége idejében tőlem 'átvett S korona munka-
díjat és bélyeg költséget, továbbá a Tankó 
Demeterrel kötött eredeti szerződést mellék-
leteivel együtt, az általam megbízott Eszcnyei 
Antal felsöloki  lakós kezéhez azonnal megkül-
deni szíveskedjék, mert haldokló állapotban 
vagyok s miután uraságod két év alatt mit 
seni tett: kénytelen vagyok szeretteim érde-
kében ahoz értő kezébe tenni ez ügyet. 

Csik-Gyiincs—Bükk— Kakotyás. 1901. áp-
rilis I(i-án. 

Klotiiiuk: Eranosz Iiáfáel. 
Múnya  Iiáfáel, 

mint lanll. 
Mánya  János, 

mint tiLiiu. 
' ) A/ e rovatban kü/.löttekérl a/, aláiró felelős. 

S/.erk. 
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Pályázati hirdetmény 

a hudserog  katonai  nevelő-  ós képzöintéze-
tcihcn nz J!M)1  19<)2-iki  iskolai  év kezdetén 
hetölendő  mtigytír  állami alapítványi  és a 
ni. kir.  honvédelmi  miniszter key.clése  alatt 

álló  mnpán alapítványi  helyekre. 
A hadsereg katonai nevelő- és képzöinl#> 

zeteibeu magyar állami alapítványi helyeken lévő 
növendékek kilépés I oly tán az idéu előrelátható-
lag 18 hely fog  megüresedni, és ezek a folyó 
tanév végén még megüresedő helyekkel egyült, 
a jövő 1901 1902-ik iskolai év kezdetén a Kő-
szegen, Kismartonban és Kassán létező katonai 
ah eáliskolák I.. II., III. és IV. évfolyamaiban, 
a bécsújhelyi Terézia katouai akadémia és a 
bécsi műszaki akadémia I. évfolyamában,  végre 
a fiumei  hadtengerészeti akadémia I. évfolya-
mában lesznek betöltendők. 

I. Fe lvé te t i feltételek. 
a) Állampolgári jog a magyar korona or-

szágaiban \ 
b) szabályszerű életkor, mely a katonai 

alreáliskolák 1. évfolyamára  nézve a betöltött 
10-ik évtől a még tui nem haladt 12-ik évig, 
a katonai alreáliskolák Il-ik évfolyamára  nézve 
a betöltött. 11-ik évtől a még lul nem haladt 
13 ik évig, a katonai alreáliskolák III-ik évfo-
lyamára nézve a betöltölt 12-ik évlöl a még 
lul nem haladt 14-ik évig, a katonai alreáliskolák 
IV-ik évfolyamára  nézve a betöltött 13-ik évtől, 
a még tul nem haladt 15-ik évig a katonai aka-
démiák I. évfolyamára  nézve a betöltött 17-ik 
Mől a még lul nem haladt 20-ik évig, végre 
a fiumei  hadtengerészeti akadémia I. évfolya-
mára uézve a betöltött 14-ik évlöl a még lul nem 
haladl lfíévig  terjed. 

Ezen életkorra nézve folyó  évi szeptember 
hó elseje (a hadtengerészeti akadémiában szep-
tember 16-ika) irányadó. 

c) Ép és az életkorhoz képest jól kifejlett 
teslalkal; 

d) a megkívántató tanulmányok befejezése 
és megfelelő  erkölcsi magaviselet; és 

e) a tandíjfizetés  kötelezettségének elvál-
lalása, a mely — a fiumei  hadtengerészeti aka-
démia — kivételével — évenkinl 28 koronában 
van megállapítva és miuden iskolai év kezdetén 
fizetendő. 

2. A megkívántató előtanulmányok. 
A katonai alreáliskolák I. évfolyamába 

leendő felvételhez  a népiskola 4. vagy 5. osz-
tályának látogatása jó eredménynyel; 

a katonai alreáliskolák II. évfolyamába 
leendő felvételhez:  a középiskola vagy az 1868. 
évi 38. törvényezikk szerint szervezett polgári 
iskola (a fiumei  községi polgári iskola) l-ső osz-
tályának látogatása jó eredménynyel; 

a katonái alreáliskolák III. évfolyamába 
leendő felvételhez  : a középiskola vagy az 1868. 
évi 38. törvényezikk szerint szervezeit polgári 
iskola (a fiumei  községi polgári iskola) 2. osz-
tályának látogatása jó eredménynyel; 

a katouai alreáliskolák IV. évfolyamába 
leendő felvételhez:  a középiskola vagy az 1868. 
évi 38. törvényezikk szerint szervezett polgári 
iskola (a fiumei  községi polgári iskola) 3-ik 
osztályának látogatása jó eredménynyel; 

a katonai akadémiák I. évfolyamába  leendő 
felvételhez:  a teljes középiskola legfelsőbb  osz-
tályának látogatása jó eredménynyel; végre 

a fiumei  hadtengerészeti akadémia I. év-
folyamába  leendő felvételhez  a középiskola, ma-
gyar polgári iskola vagy ezekkel egyenjogositott 
egyéb tanintézet 4-ik osztályának látogatása jó 
eredménynyel. (Folyt, kav.) 

IjaptutajdoDOS: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 



Április 24. C S Í K I L A P O K 17. szám. 

Györgyjahab Márton utóda, 
D B E S Z U ü l T D T T T I K T O B , 

könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, írószer- és díszműáru kereskedése Csíkszeredában, 
Miután közelebbről sikerüli nekem egy nagyobb szállítmány papírt jutányos áron megvásárolni, most már 

azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a raktári nyomtatványok közül a kisebbeket 100 ivenként 
1 kor. 60 fillérért  (75 kr.), a közép nagyságuakat szintén 100 ivenkint 2 kor. 80 fillérért 
(1 frt  40 kr.) és a nagyobb alakuakat 3 kor. 60 fillérért  (1 frt  80 kr.) árusíthatom, mely körülményre 
mély tiszteleltei felhívom,  a m. 1. ügyvéd, községi- és körjegyző urak. lelkészi hivatalok, iskolák és 
a nagyérdemű közönség ügyeiméi. — A raktáron tartott nyomtatványok a következők: 

® 53 
A nyomtatványok megnevezése ~ A nyomtatványok megnevezése ~ A nyomtatványok megnevezése ~ A nyomtatványok megnevezése 

126 
108 

Községi és kör jegyző i h i v a t a l o k 
részére . 

Adó- és értékbizonyítvány 
Adófókönyvi  kivonat 

152j Alkalmassági jegyzék 
22| Állitás-kötelesek összeírása idegenekről 

138/3' Adósok könyve 
23! Állitás-kötelesek összeírása a helyi ille-

I tőséggel bíró egyénekről 
•17; Árverési hirdetés 
43j Beteg-lajstrom 
72Í Beszedési lajstrom 
tiOl Beérkezett útlevelek nyilvántartása 

129j Becslési jegyzőkönyv 
'JÍJj Bizonylat (árvaszéki elnök aláírással) 

133' Bejelentési lap a lóosztályozásnál 
102| Borjú nyilvántartás 
195i Birtok tisztázási iv 
115 Cselédkönyv utalvány 

2j Cselédek nyilvántartása 
501 Kllennyugta (két féle) 
02, Ebösszeirási kimutatás 
03 Ebbejelentési czédula 
04 Elismervény a marhalevél heszolgálta-

| tásról 
I22J Erdókihágási tárgyalási jegyzőkönyv 
123 Erdókihágási idézés 
151! Klójegyzési könyv a besorozottakról 
155Í Értesítés a népfelkelőkről  évnegyeden-

kint 
170: Elismervény a kutyaadóról 
153j (iyámhatóság alatt álló kiskorúak nyil-

1 vántartása 
93, («yámfogadalmi  jegyzőkönyv 
3 Hagyatéki lellár 
4! Hagyatéki kimutatás 

10 Honvéd változási kimutatás 
44' Halottkéini jegyzőkönyv VI. minta 
45 Haláleset kim. idegen egyénekről I). m. 
40 Halálokok kimutatása és Halottvizsgá-

i lati jegyzőkönyv 
47 Halottkémi jelentés V. m. 
48 Halottkémi jelentés VIII. m. 
49, Halottkémi jelentés IV. m. 
52 Halottvizsgálati jegyzőkönyv VII. tn. 
51 Halottkémi jelentés III. m. 
50 Halottkémi jelentés II. m. 
53! Halottvizsgálati bizonyítvány I. m. 

110: Hátráléki kimutatás a negyedévi adó-
; hátrálékokról 

117 Haláleset felvétel 
124| Határszéli igazolvány (szegény, b.) 
128 Heti bél-lajstrom kimutatás 
108 Helyben fennálló  anyagárak j. 
168 Hivatalos bizonyítvány 
172j Helyszínrajzi leirás 
188 Himlójárvány kimutatás 
193 Hevenyfertóző  künyv 

7 Idézés kihágásos ügyben 
137 Iparigazolványi nyilvántartás 
145 Igény-bejelentés úrbéri birtokhoz 
170 Igazolvány a sorozásra jelentkezők r. j 

i5 Jelentkezési könyv a tart. szab. tart. 
és póttartalékosokról 

88 Juh. kecske és szarvasmarha összeírás 
118 Jegyzőkönyv a im-zőrcudőri kihágásokr. 
109 Járványtábla 
25 Iktató 
0 Kézbesítési könyv 
9 Kézbesítési ív 

II) Kézbesítési vovény 
11 Községi idézés 
17 Községi tárgyalási jegyzőkönyvi (egyez 

ségi) 
18 Kiizs. tárgyalási jegyzőkönyv (makacs) 

Községi tárgyalási jegyzőkönyv (rendest 1To loncz levé l 

100 Pénzbüntetések nyilvántartása 
107 Pénzbüntetésekről vezetett pénznapló 

1 Szegénységi bizonyítvány (2-l'éle) 
15 Sorhadváltozási kimutatás 
05 Szemlejegy 
07 Szemle nyivántartás 
70 Számadási főkönyv 

108 Számadási könyv (v. pénznapló) 
138 Szavazásra jogosult gazdák jegyzéke 
24 Tartózkodási iktató 
57 Tulajdonjog átruházási jegyzőkönyv 
01 Törzskönyv a marhalevél ír. 
90 Tenyészállatok összeírása 

20 Kataszteri birtokiv (kiiliv) 
27 Kataszteri birtokiv (beliv) 
31) Községi erkölcsi és vagyoni bizonyítvány 
32 Kimutatás az erdökiltágásokról 
34 Kimutatás az adóbehajtás menetéről 
33 Kimutatás duhvailakról 
35 Kimutatás a hadmentcsségi díj mene-

téről 
301 Kimutatás a tánczvignlniakról 
01 Községi bir. végrehajtási jegyzőkönyv 
7ll Kivetési főkönyv 

102 Községi közmunka főkönyv 
103 Költségelőirányzat 
104 Községi közmunka beszedési napló 
ll)5i Községi közmunka összeirási napló 
107' Kivonat az idegen állítás kötelesek 

összeirási lajstromából 
109 Kezelési kimutatásaz adósok könyvéhez: 
113 Kisebb polgári perek nyilvántartása 
120 Kihirdetési jegyzőkönyv 
131 Kimutatás a kocsik és szekerek össze-

írásáról 
130 Kimutatás a községi bejelentett és osz-

tályozott lovakról 
171 Kimutatás az árvizekről 
184 Katonai nyilvántartás 
119: Kivonat a születési, kercsztclési anya-

könyvekből 
87 l.eltâr a községi elhalt egyénekről 

127 Legelőre kihajtott marhák kimutatása 
00 Marhalevél iktató 

111 Mututőkönyv 
140 Meghívás a képviselő testületi gyűlésre 

(a legtöbb udótlizetők) 
07 Marhalevél nyilvántartás 
55 Nyugta 2-I'éle 
58 Nemleges zálogliisi és becslési jkönyv 
74 Névlajstrom és nyilvántartási jegyzek 

150 Népl'elkclési lajstrom iB. aloszt.)" 
185 Osztályozási kimutatás 
114 Óvoda és tankötelesek összeírása 
28 Panaszkönyv 
29 Puhatolási jegyzőkönyv és Postakönyv 

az értékkiihleményékről 
54 Postakönyv 
59 Pénzbeszedési napló 
09 Pénztári napló 
73 Pótailó kivetési lajstrom 

91 
20 
40 

110 Téritvény 
170 Tűzkár kimutatás 
80 l'tadó kivetési napló 
90 Útlevél utalvány 

100 l'tadó napló 
125 Útlevél nyilvántartás 
147 I tailó főkönyv  kül- és beliv 
70 Vagyon leltár 
99 Vagyon illetőségi bizonyítvány 

134 Végzés a községi bíróságnál 
8 Záloglási és becslési jegyzőkönyv 

92 Záloglási jegyzőkönyv 
KII1 /.áloglási és becslési jegyzőkönyv nf. 
109 Záloglási és becslési jegyzőkönyv (régi) 
31 < l.sszeirólap az esküdtszéki egyénekről 

Ü g y v é d e k részére . 
Árverési feltételek 
Irományjegyzék 
Kielégítési végrehajtási kérés 

41! Kielégítési végrehajtási kérés fizetési 
meghagyásból 

4_> Meghatalmazvány 
39 Sommás kereset 
37 Sommás váltókereset 
38j Sürgős bizt. iránti végrehajtási kérés 

Lelkészi h i v a t a l o k részére . 
79; Extraktus Baptisatorum 
821 Extraktus Coptilatorum 
811 Extraktus Det'unktorum 
85 Kötelezvény 100 koronáig és felül 
77 Leltár 

177 Matrikula Baptisatorum 
170 Matrikula Copiilatorum 
175 Matrikula Defunktorum 
83 Pénztári napló 
84; Kovatos kimutatás 

192 i'gyviteli napló 
I87j Espercsi kerületben letett alapítványok 

nyiván tartása 
I sko lák részére . 

Pénztári napló 
179' Előmeneteli és mulasztási kimutatás 
178: Felvételi napló 
I04l Költségvetés 
7s| Mulasztási kimutatás (havi) 

ÍOO; Tanévi számadás i 

104, 

21 Elemi és polgári iskolai bizonyítvány 
135 Munkanapló 
150 lll-as Táblázat 

Vegyes m a g á n n y o m t a t v ányok. 
5 Adóliejelentés 

12 Adás-vevési szerződés 
13 Tulajdonjog bekebelezési kérés 
14 Tulajdonjog kekebelczési kérés felzet 
08 Fizetési meghagyás 
80 Községi panaszlevél 
89 Adósság levél 
94| Bizonyítvány ujoncz félsz.  ügy. 
95: Hegálé nyugta 
93; Nyilatkozat és Szolgálati-jegy 

100 Zálogjog bekebelezési kérés 
101 Zálogjog bekebelezési felzet 
121 Bérniálási jegyek 
104 Bérniálási ivek 
132 Adás-vevési szerződés jogról 
149 Mutatványkönyv (megye) 
142 Talajmérték jegyzék 
143 Jegyzőkönyv a birtokrendezésről 
144; Kimutatás az úrbéri birtok állományról 
148 Irattári sorkönyv (megye) 
157i<iyámok és goinln. nyilvántartása (111.) 
158j Gyámoltak és gondnokoltak nyilván-

J tartása (megye) 
159: Büntetett egyénekről vezetett iktató 

I (sz. b.) 
103 Iromány jegyzék (tn.) 
105j Tárgy mutató (m.) 
108 Ellennyugta csik-szentmiklósi egyh. 
109 Árverési jegyzőkönyv kir. bir. 
171'Hivatalos hélyeglelet 
171, Jegyzőkönyv a bűnt. elj. besz. 
179 Ellennyugta gymn. pénzal. 
174 Pénztári napló gymn. pénzal. 
180 Pénzbüntetések pénztári naplója pénz-

büntetésekről vezetett nyilvántartás 
2-féle  (szb. h.) 

181 Pénzbüntetésekről vezetett pénznapló 
2-féle  (szb. h.) 

182, Legelók nyilvántartása 
183j Készlet kimutatás 
I8O1 Iktató szolgabírói hivatal részére 
187 Rózsafüzér  társulat könyve 
189 Erdő bárcza 
190 Ijraoltási rovatos iv 
191 Iktató könyv (111.) 
194 Hészletes állatleirás 
190 Pénzbüntetések beíiajt. szolg. félsz. 
198 Erdészeti nyomtatványok 
199, Faeladási bárcza 
200: Sürgetési napló. Ellenőrzési könyv, 

Előadói könyv és Kiadói könyv (m.) 
98 Kötelezvény 2-féle 

130 Értesítés a házassági és születési anya-
könyvvekből (családi ért.) 

139! Kilépést bejelentő-lap 
140; Tagdíj befizetési  nyugta 
141' Belépést bejelentő lap 
197; Állítási lajstrom (szolgh. hiv.) 

A fentebbi  árjegyzékből méltóztatnak Játni. hogy az abban kitett árak sokkal olcsóbbak és j Hiányosabbak, mint 
bárhol árusított, raktári nyomtatványoknál. Kpen azért mély tisztelettel kérein a nagyérdemű közönséget, hogy olcsó 
nyomtatványaimat méltózlassék minél szélesei)!) körben igénybe venni: ne legyen senki ellensége a saját pénzének 
és sokkal jobb. ha azt meglakarilja. mintha oknélkül kidobja, ezért tehát tanácsos, ha mindenki odafordul,  a honnan 
szükségleteit a legolcsóbb forrásból  vásárolhatja be. 

Tisztelettel kérem, hogy a megrendelésnél a raktári számra méltóztassanak hivatkozni. 
Dusán felszerelt  papir raktáromban levő kitűnő minőségű papirokat a következő olcsó és jutányos árakért ajánlom a közönség 
figyelmébe:  finom  fogalmi  papir 1000 iv frt.  2.60, 3.—, 3.40, 3.65, 3.90, 4.30, 5.—, 6.— és 6.80; igen finom  fehér  irópapir 

1000 iv frt  4.60, 6.60, 6.—, 6.50, 7.—, 7.60, 8.—. 9.— és 10.— 

Droszoándt V i k t o . 




