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Szent István napja. 
Szent István napja a keresztény Magyar-

ország nagy iicmzéli ünnepe. A katli. egyház 
a szentek közé iktatta és oltáraira helyezte, 
a nemzet első testülete, a. törvényhozás nem-
zeti ünnepnek dekléralta. Kveiíkint fellohogoz-
zuk hazainkat, összegyűlünk templomainkban 
hárangzugással, hálaimaval s a székesfőváros-
ban iliszes körmenettel ünnepelünk. Körülhor-
dozzák az () szent Jobbkezét, melyet az isteni 
gondviselés ki vett az enyészet hatalma alól 

mint annyi sok áldás osztogatóját épségben 
megtartotta. 

Ünnepelünk ! Ünneplés közben lelkünkben 
wgig rajzik ezer esztendős multunknak minden 
öröme es fájdalma,  meggyújtjuk emlékezetünk 
fáklyáját  s nemzeti törtenetünket kezünkben 
tartva, ott járunk kelünk a letűnt századok 
mohős omladékain, dobogó szívvel s imádságos 
ajakkal beszélünk históriai nagy alakjainkkal 
és szent emlékeinkkel. Lábaink belegyükerez-
nek az édes anyai földbe,  melynek minden 
göröngye apáink vérével vau megszentelve, 
lelkünk peil'.g a magaslatokra száll s nagy is-
teni gondolatokkal telik meg. A keresztény 
magyar lélek és sziv érzi az ősök szellemet, 
rokonságban van vele. 

A jeleu a múltból él, a tiuk az apák nyo-
mába lépnek s ezeknek nemcsak birtokuk és 
vagyonuk, hanem szellemük is ránk marad: 
a mi egyes családokban történik, az történik 
a nagy csaladban. az egész nemzetben is. Az 
áthagyományozott nemzeti érzések és szellemi 
javak szellemi közösséget alkotnak a mult és 
jelen között és összekapcsolják az egyes nem-
zeilekeket. Kzt a közsseget alkotó emlékeket, 
tradicziókat halhatatlansággal ruházza lei a 
történelem s igy azok a nép leikévé lesznek 
s folytonosságukat  nem semmisitik meg a halál 
és puszalas hatalmai. Így él az apák szelleme 
tuvalib a fiukban. 

Ismerjük drága hazánk földjét,  annak tör-
ténelmét, ismerjük meg ma, Szent István nap-
ján a magyar nép lelkét. 

Keletről valók vagyunk, onnan hoztuk a 
szabadság lángoló szeretetét, a hareziasságot 
es az életrevalóságot, e tulajdonságokkal értünk 
el mai hazánk területére nemzetin) harezok 
után : itt nem állapodtunk meg, hanem kalan-
doztunk, remei voltunk lel Európának. miból 
az tűnik ki, hogy a honfoglaló  őseinkben az 
állandó haza alapitás vágya nem gyökerezett 
volt meg. Ide, a nyugoti világ határara települt 

AMCSIM LAPOK" TARCZAJA. 
Szent István királyhoz. 

l'dvözlégv szent István, hazánk vezérfénye  ' 
Világul e* nemzet lelkében Te gyujtál; 
A szent hit világát már kilenczszáz éve. 
Nagv és szent miivedért u mennybe jutottál. 

I Innét tekintesz le egykori hazádra. 
Hol annyi zavargás, háború pusztított.... 
Vérezett e nemzet, de a magyar liuza 
Kllen birtokába azért még sem jutott ! 

Az Isten malasztja segített Tégedet 
Megtéríteni a .Jézus vallására. 
Vilagretlegtető hős magyar népedet. 
Legyen ezért minden magyar szívben bála! 

"isten segitett s így bölcsen kormányozva. 
Nugvgvá és dicsővé letted e nemzetei. 
Te V oft  ál országunk átalakítója. 
A magyar hálásan elnlitse nevedet! 

Az ég l'ra voll oh szent király Teveled! 
.Mert Te is Ővele lenni óhajtottál: 
Imádásábaii ló gyönyörűdet lelted, 
Kgy egész nemzetet Neki bódítottál! 

r " Tündöklött szép lelked jeles erkölcsöktől, 
Szeretted Istent és néped atyja voltál. 
Angvalok villek fel  a mennybe e lüMr.il, 
A bői elnyerted az égi szent koronát. 

Áldott vagv szent Islván a királyok között, 
Mert a gondviselő jóságos nagy IsUji 
Tégedet választott, mivel szeretteii (>t, 
llogv a bit világát terjeszd a sötétben 

Téged választott ez üdv hozó munkára: 
Kuzgón teljesíted a nagy feladatot, 
A magvar nemzetnek Te első királya! 
Azért Tégy dicső szent mindörökre áldott! 

Ks áldott ez ország, .Mária országa! 
Midőn lelked készült elhagyni e földet, 
Akkor ajánlottad a Hzüz oltalmába 
Ks " óvja, védi a magyar nemzetet J 

Bár ellenség sokszor tört e hazába be. 
Aiég sem keritbeté azért birtokába, 
.Mert a kire bíztad, őrködött fölötte: 
Királynéja mennynek, hazánk Védasszonya. 

a rokon nélkül álló magyar, azonban elpusz-
tult volna s ma nemcsak emlékei volnának, 
szentelt romok és fájdalmak,  hanem neve is 
ki volna törülve a történelemből, «mint annyi 
más rokonáé. De a gondviselés másként hatá-
rozott. 

A !). és 111. századok voltak a legsötétebbek 
Európa törtenetében, a durvaság és tudat-
lanság századai ezek. az ököljog világkorát 
élte, s a zűrzavar általános volt. Az akkor Kuró-
páhan megjelent magvat ok ostorai voltak a bű-
nökbe ni -rült népeknek s még fokozták  a zűr-
zavart; a clugtiy szerzetesek bűnbánatra ilivó 
szózata s az a felfogás,  hogy az ezredik évben 
vége lesz a világnak, felrázzák  a népeket s kor. 
rang és nem különbség nélkül tódulnak az ag-
gódó, remegő lelkek a zárdákba, a kereszténység 
niegujul s ez a megújuló kereszténység küldi 
az uj néphez apostolait: Adelbertet, Asztrikot 
és Gellértet. 

A magyar nép követve ezeknek s főleg 
vezérének Szent Istvánnak liivását. büszke 
fejét  keresztvíz alá hajtotta, akkor szerzett az 
égben hazát, e földön  pedig lonmaradásának. 
nagyságának és dicsőségének alapjait rakta le. 
A kereszténység kapcsolta igazán a haza föld-
jéhez a magyart: a kereszténység hozta meg 
a magyar nép számára a békét s eszközölte 
azt, hogy gyilkoló fegyveréből  kapát és eke-
vasat csináljon s ne romboljon, hanem alkosson: 
a kereszténység nemesítette meg a magyar 
pogány léleknek jobb tulajdonságait, a szabad 
ság szeretetét és vitézségét. A kereszténység 
eszközölte azt, hogy itt czivilizált világ fiata-
rán megdönthetetlen élő fallá  lett a ma-
gyar s azután porba omolva is, testével tar-
totta lel kelet romboló hatalmait, a inig há-
tunk illegett virágzott a czivilizáczió. Nemzeti 
emlékeink keresztények. A kereszténység Atyja, 
a római pápa adta a koronát, a mely szent s 
a mely alkotmányunk palládiuma : zászlókon, 
a melyen a magyar nemzet szivérzelmeit tün-
tetik lei a sziliek, édes Anyánk, a Boldogságos 
szűz Mária képe diszeleg. kereszt emelkedik 
ki a három dombról hazánk ezimerehen. a ko-
ronázási palástra prófétákat  és angyalokat hí-
mezett a királynő keze. Keresztények, sót szen-
tek a magyar nemzetnek esemény képei: az 
apostoli Szent István. a szüzesség virága Szent 
Imre, a daliák legelseje Szent László, a kö-
nyörületesség angyala Szent Erzsébet, az ön-
megtagadás csodája Szent Margit. A törökverő 
Hunyadi, fiával  Mátyással s a lángszavu Páz-
mány a sok névtelen hőssel. Ks most drága 
nemzetein, te a szentek és hősök unokája. 

Királyunk szent István! Krisztus apostola 
K ezimre magadat, érdemessé tetted ! 
Általad nyert az 11 anyaszentegyháza. 
Buzgóságod folvtáu.  egy derék nemzetet. 

Küzdelmedbe került a térítés müve: 
Az összeesküvők ellen sikra szálltál, 
(rvoztél!... vezérelt a seregek Istene! 
Annyi század óta az igaz bit feunáll. 

Imádkozz c honért, hü magvarjaidéri, 
Most és ha a viszály vészterhes felhője 
Klboritaudja a drága liaza egét. 
Hogy derítse fel  azt a béke napfénye! 

Kérd a népek sorsát intéző nagy Istent: 
Maradjon mindig szent kegyében országunk 
Segil.se és védje a magyar nemzetet ! 
Könyörögj érettünk dicső szenl királyunk! 

Kritsa Klára. 

Az utolsó öt perez. 
- A székely népélelból. 

(Folytatás.) 
A viz sem foly  mindég egyaránt —szokta 

mondogatni egy ilyen társasaghan, — s nem 
csoda, ha én is a sok zűrzavaros bajban egy ke-
veset áldozok magamra. Ks áldozott. Még pedig 
nem keveset, hanem sokat, a mit hamar meg 
is érzett a háztartás, inert a mily sokat elpa-
zarolt ö. oly kevés maradt három gyermeké-
nek és mindenben gondos feleségének.  A lelki-
ismeret szavát nem kezdte követni, minek az 
lett a vége, hogy még éjjelre is távol maradt 
a háztól, nem törődött azzal, hogy vájjon most 
mi van otthon. A felesége  vezette a gazdasá-
got, végeztette a munkálatokat s mikor a dol-
gosoknak fizetnie  kellett volna, azzal bocsátotta 
el óket. hogy jöjjenek majd reggel, nkkor Ta-
más kifizeti  mindeniket. Ezek pedig bízva Bor-
sos uram becsületességében, megnyugodtak a 
felesége  szavában, s jöttek reggel. Reggel pedig 
azzal fogadta,  hogy miért nem jöttek egy ke-

nyomain jársz-e az apáknak nem pirul-e ki 
arcz'id a lelkesedéstől, nem érzeil-e a magyar 
lelket, folytatása  vagy-e te apáidnak? 

Mi, csíkiak, kik a csik-somlyói csodálatos 
Szűz Anya oltalma alatt, a Szent Istvántól al-
kotott iis keresztény hitben tántoríthatatlanul 
meg maradtunk, hun számlázásunk dicsőségét 
csak gyarapítjuk, ha a mai napon leborulunk 
az oltárnál s hálát adunk a magyarok Istené-
nek, hogy első nagy királyunkban Iliinket is 
felmagasztalt  V Mi érezzük apáink szellemét, 
folytatásai  vagyunk apáinknak: s nem csak a 
haza földje,  mely ápol s eltakar, szent öröksé-
günk. hanem az ok szelleme is. A nép ütök 
— mondotta Kossuth L. kívánjuk. hogy a 
haza is örök legyen. Kz csak Szent István szel-
lemeben lelietseges. Nagy férfiak  — mondotta 
másik nagy hazánkfia  Szécheny i István — 
egész nemzetüket szivükben hordják. Ilyen voit 
Szent István. Járjunk az ó nyomdokain ! 

Székely társaságok alakítása 
Csikmegyében. 

I.apunk ezelőtti számaiban már említet-
tük. hogy a marosvásárhelyi .Székely társaság" 
köréből mozgalom indult ki az iránt, hogy a 
Székelyluld más részein is székely társaságok 
alakíttassanak s e czélhól kebelükből az ügy 
intézésére kiküldöttek Szentgyörgyi Dénes és 
Orbán Halázs társasági tagokat, kik működé-
süket e hó -J-án Topliczán kezdettek meg. Itt 
a kiildetes fényesén  sikerült, a mennyiben e 
községben a „Székely társaság" i)4 taggal 
megalakult. 

Klnök lett: l .'rniánczy János ki a székely 
ügyek iránt meleg érdeklődéssel viseltetik: 
titkár: (iart Tivadar áll. tanító, gazda: Kádár 
Gyula közs. jegyző. 

Vármegyénkben Borszék volt az elsó állo-
más. Itt f.  ho ;i án este S órára hívta egybe 
az érdeklődőket Kölló Jánus fürdő  igazgató a 
.Kemény-szálló kis éttermébe. Az alakuló 
gyűlésen ;l2-en jelentek meg. 

Küllő megnyitója után Szentgyörgyi Dé-
nes hosszabb beszédben részletesen vázolta a 
feladatokat,  ismertette a czélt és a társaság szer-
vezetét. Utána Kölló lelkes szavakban köszönte 
meg a marosvásárhelyi társaság buzgolkodását: 
kimondatott, hogy a .liorszéki Szekely-Társa-
ság" megalakult. Klnökké Kölló János fürdő-
igazgatót, titkárrá és gazdává Vadász Károly 
all. tanítót, pénztárunkká Török Klek birtokost 
választották meg. Kzután Orbán Halázs mint 
a marosvásárhelyi társaság kiküldöttje beszélt. 

véssél hamarabb, épen most menő el ismét 
valami falu  dolgában. Így lizette ki a munká-
sokat. a kik véres verejtékükkel dolgoztak rá, 
arra a kevés napszámra. l)e hát miből is fi-
zethette volna ki, mikor férje  : Borsos Tamás 
minden kis jövedelmen tul tett, hogy mégis 
valahogy a világ szája elé ne vigyék, a leg-
szükségesebb kivételével mindent megvont gyer-
mekeitől, gabonát adott, el s abból fizette  ki a 
napszámosokat. 

O azonban mindenben nélkülözött, gyer-
mekei érezték az előbbi jólétnek hiányát, de 
nem volt mit tenniük, mert lia kértek valamit 
apjuktól, mindig anyjukhoz utasította s ha a 
felesége  mondotta, hogy ez sincs vagy az sincs; 
akkor vesztett pere volt, mert embertelenül 
rátámadt, kezdte szidni mindenfélének  s ká-
romkodott rá, hogy ö még semmit sem rabolt 
ki az életből (gazdaságból), hogy a mi van, az 
mind ott van. Természetes dolog, hogy a mi 
van. az mind ott van, csak az a sajnos, hogy 
a mi volt, az inind nincs ott, 9 hogy ekkorra 
már kevés maradt volt. 

Valahányszor valamely közügyben el kel-
lett a hivatalba mennie, soha sem jött onnan 
haza rendes állapotban, s ha ilyenkor szegény 
felesége  Kérdőre vonta, hogy: hogyan tud any-
nyit inni, hogy hagyjon fel  vele, mert külön-
ben ha sokáig folytatja,  ínég az utczárajutnak; 
akkor még Borsos állott az erdő felől,  miből 
aztán szóra szó s végül pétiig a gyermekekkel 
együtt a házból való kikerités lett az eredmény, 
kik sírva menekültek a szomszédokhoz, vagy 
rokonokhoz, hogy künn ne kelljen eltölteniök 
a hideg éjszakát. 

Igy döntötte a fellebbvalók  kegye éa saját 
hiúsága az iszákosság fertelmes  bűnébe és igy 
omlott össze a virágzó családi élet, mely még 

szép szavakban köszönve meg, hogy a felhí-
vást meghallgatták és megalakultak; egyben 
az uj társaságot lelkes, kitartó munkálkodásra 
buzdította. Dr. Szász Károly marosvásárhelyi 
tag. ki mint ott időző fürdő  vendég vett részt 
az alakuló gyűlésen, azt inditváuyozta, hogy a 
borszéki Székely Társaság-nak elsó tette az 
legyen, hogy a fürdó  igazgatóság által létesí-
tett „Erzsébet kert"-et ünnepélyesen megnyissa 
s a bene egy ós szikla oldalára helyezett .Er-
zsébet emlék táblát" leleplezze és megáldassa. 
Az indítvány elfogadtatván  az ünnepély idejéül 
."i-ike. hétfőn  d. e. 10 órája állapíttatott meg. 
A részletek megállapítása az elnökségre bízatott. 

Ezek után a tárgyalás befejeztetvén,  a 
társaság még sokáig együtt maradt és kelle-
mesen mulatott. 

Negyedikén reggel Gyergyó - Tölgyesre 
mentek út a kiküldöttek. Itt Kerenczy István 
gazdatiszt hívta egybe az érdeklődőket. 26-án 
jelentek meg. Klnökké Ferenezy István gazda-
tisztet. titkárrá Sânilor Gyula szolgabírót, 
gazdává Dobribán l'éter közs. bírót, pénztár-
nokká Nyerges Gyula közs. jegyzőt választot-
ták meg. 

Ötödikén este Ditróban volt az alakuló 
gyűlés. 

Gyergyó-Dítróban találkoztak a kiküldöt-
tek eddigeló a leglelkesebb hangulattal. Több 
mint -10-en vettek részt a Vértes Lajos polg. 
isk. igazgató által egybehívott alakulógyülésen. 
Klózö nap elóértekezletet tartottak s megala-
kították a tisztikart. 

Klnökké Gaál Miklós tak. pénzt, pénztár-
nok, igen lelkes, munkás ügybarát, lett. Titkár 
C'sibi Alajos birtokos, pénztárnok Kovács lg-
nácz tp. igazgató, gazda Ávéd Joákim mé-
száros. A társaság Mikó Bálint főispánt  és 
Heeze Antal alispánt táviratilag üdvözölte. 

Hatodikán érkeztek a kiküldöttek közsé-
günkbe és ugyanaz nap estére egybehívott ér-
tekezleten a szép számmal egybegyűlt közönség 
a gyergyó-szentmiklósi „Székely társaság"-ot 
megalakitottnak jelentette ki és közfelkiáltás-
sal tisztikarát megváhisztotta. Klnök dr. Lázár 
János főszolgabíró.  Titkár: Orel Dezső ügyvéd-
jelölt. Pénztárnok: Bereczk Sándor községi pénz 
táros, gazda Hozó l'ál tanító lett. A tisztviselői 
kar megválasztása után Orbán Balázs indítvá-
nyozta, hogy a marosvásárhelyi „Székely tár-
saság két tiszteletbeli tagja: Mikó Bálint, Csik-
megye főispánja  és Becze Antal, vármegyénk 
alispánja a társaság megalakulta alkalmából 
táviratilag iidvüzöltessék, egyhangúlag elfogad-

egy néhány év előtt oly boldog állapotban volt. 
S az a családi tűzhely, mely az elótt oly sok 
szegénynek adott menhelyet, az most a saját 
liait sem türi meg: mely hidegben meleget, 
szükségben szenvedőknek táplálékot nyújtott, 
az most a legnagyobb szükségeket szenvedi. 
A szegény jámbor asszony, a ki folyton  fára-
dott izzadott a munkában a jólétért, a kinek 
mindene bőségben volt, a mi kellett, az most 
mások oltalmára szorul, az most keserves kö-
nyével áztatja elasszott, száraz kenyerét. 

Ks mindezeknek nem más az oka, mint 
(iábos Andrásné, a kinek kedvéért képes volt 
Borsos Tamás feláldozni  a felesége,  gyerme-
kei boldogságát és saját becsületét. Qabosné 
Borsos után még ennek legény korában lesel-
kedett s szerette volna, hogy majd annak ide-
jén Borsosné asszonyomnak szóllitsák. Borsos 
pedig szerette volna Gabosnét a szépségéért, 
a mostani feleségét  pedig a vagyonáért és ez 
utóbbi akarata teljesült, mert miután Köpecz 
Krzsit (igy hívták a későbbi Borsosnét,) még 
leány korában elejtette, semmi akadály nem 
hárult a házasság elé, a mi nemsokára be is 
következett. Gabosné, Albert Róza ettól a pil-
lanattól kezdve Köpecz Erzsi esküdt ellenségévé 
szegődött, hogy mindenben ártani fog  neki. 
Czélját el is érte, habár csak évek múlva, a 
midőn Borsost, mint bírót kezdette behálózni, 
s csakhamar mégis fogta.  A mikor aztán há-
lójába kerítette, lassankint kezdette felesége 
ellen egyes híresztelésekkel a fejét  tele beszélni. 

Látja Borsos uram eddig nem hitt a sza-
vaimnak, pedig az Isten is látja, hogy nekem 
igazam van, hogy mégsem olyan ártatlan a 
maga felesége,  mint a milyennek hitte, sőt 
kétszer olyan rossz. Hát miért nem kap most 
a biró uram annyi munkást, mint eddig? Azért, 
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tuto» és foganatosítására!  az elnökség bíza-
tott meg. 

E hó 7-én történt meg az alakulás Gyergyó-
Alfaluban,  a hol e ezélból 32-en gyűltek egybe. 
Klnökké megválasztották Imecs János felső 
népiskolai igazgatót, titkárrá Puskás Jenő gazd. 
iskolai tanárt, gazdává és pénztáritokká: I\iál 
Albert kántor-tanítót. 

Örömmel üdvözöljük a marosvásárhelyi 
.Székely társaság"-ot, mely a Székely társa-
ságok megalakítására vonatkozó akeziót kez-
deményezte s két jeles tagjának kiküldésével 
azt itt mi nálunk is meggyorsította. 

Örömmel üdvözöljük azokat is. a kik a 
gyergyói községekben a mozgalom élére állot-
tak s közreműködtek abban, hogy a székely 
társaságok megalakittassanak. 

Nekünk most már csak azon kivánságunk 
van, hogy az a lelkesedés és igazi székely buz-
góság, a mely e társaságok alakítása körül a 
gyergyói községekben észlelhető volt, ne legyen 
magasra fellobogó,  de annál hirtelenebben ki-
alvó szalmatüz, hanem maradjon meg és tart-
son ki továbbra is a székely társaságok ezélja : 
a székely állapotok javítása és a székely mi-
zériák szánálása mellett. Egyetértéssel, közös 
akarattal legyenek rajta, hogy az a nagyszabású 
akczió, mely megindittatott, vitessék át a köz-
életbe, és ne esak a papíron mutasson fel  ered-
ményeket, hauein a közéletben is teremje meg 
már régen ohajtott gyümölcseit. 

Az alakuló közgyűlés nálunk, Csíkszere-
dában folyó  hó 31-én fog  megtartatni, mely 
napnak estéjén össze fognak  gyűlni mindazok, 
a kik a szent és magasztos ügy iránt érdek-
lődéssel viseltetnek s meg fognak  jelenni a 
marosvásárhelyi székely társaság kiküldöttei, 
hogy elősegítsék s saját szemeikkel győződ-
jenek meg kitűzött czéljuk megvalósításáról, 
melynek következményei ma még kiszámítha-
tatlanok, de abban mindnyájan egyet kell 
értsünk, hogy egészséges magyar társadalmi 
szervezetre itt keleten szüksége van az or-
szágnak. 

Előzetesen városunk irányadó fértiai  eló-
értekezletre gyűlnek össze, melyben az alakuló 
gyűlés he.yét s módozatait állapitandják meg s 
melyről jövő számunkban fogunk  bővebben 
referálni. 

Király születés napja. 
A.legelső magyar embernek. Apostoli Kirá-

lyunk () Felségének 7I-ik születés napja alkal-
mából ezúttal is. mint mindig nemcsak a nagy 
városok fényes  palotáinak ablakaiból, hanem 
igen sok helyt a szegényes falusi  kunyhókból is 
kisugárzott a szeretet lángja országszerte. A nem-
zet minden rétege osztozott az örömben, hogy 
az Isteni gondviselés ismét egy évvel gazda-
gította éperöben azt az életet, mely az ural-
kodás nehéz gondjai között lankadatlan buzga-
lommal népei holdogitására irányuló államié 
törekvésben leli ürömét. 

Városunkban is szombat este nemcsak a 
középületek, hanem az előkelő lakosság, sőt a 
polgárok ablakainak jó nagy része is fényesen 
kilett világítva s mozgalmas élet uralkodott 
az utezákon egész ţl órakorig, sokan bejárván 
az utczákat bámulni, vagy kritizálni az egyes 
házak világításait. 

Vasárnap a róm. kath. plehániális temp-
lomban tartott hálaadó isteni tiszteleten a szo-
kottnál sokkal nagyobb szamu közönség vett 
részt ugy, hogy sokan kiszorultak a különben 
is szűk templomból. A különböző hatóságok 
tisztviselői, valamint az ipartestület tagjai zász-

mert a felesége  még azt sem fizeti  meg, a mire 
rá dolgoznak. De fogott  is a sok szegélynek 
átka rajta, mert látja-e. hogy milyen száraz 
kászu lett. Nem hallotta vajegyszer, hogy mint 
átkozzák: hogy az Isten adjon neki annyi zsirt 
»1 testére, a milyen igazságosan szokott min-
ket fizetni.  No ez mind a maga drágalátos 
feleségének  szólott S most már hisz-e nekem V 

Borsos Tamás az elsó összejövetelek al-
kalmával ugyszőlva semmit sem adott a (ía-
bosné szavára, de utoljára is csak a pártjára 
állott és ekkor kezdődött meg a Borsos család 
szomorú hanyatlása, (iabosné Borsost folyton 
ámította, csalta, a hol esak egy kis érzékeny-
séget ki tudott gondolni, azt mind kizsákmá-
nyolta s igy természetesen a vagyon sohasem 
növekedett s ezt is a szegény Borsosnénak 
kellett megfizetnie,  még pedig drágán és ke-
servesen. Mert valahányszor ittas és telebeszélt 
fejjel  ment haza Borsos, rátámadt ártatlan fe-
leségére : 

Bár hagytalak volna a gazdag apádnak, 
hogy kénlódott volna ó veled, mert ugy sem 
kellettél volna senkinek, csak én voltam az a 
nyomorult meggondolatlan, a ki a saját sze-
rencsétlenségemre megkönyörültem rajtad. 

S ha ilyenkor a szegény asszony védel-
mezte magát, ütéssel, veréssel halgattatta el. 
I'edig jogosan védhette volna magát, mert a 
birtok legnagyobb része az övé volt, de annyira 
gyámoltalan és félénk  volt, hogy egy kissé 
hangosabb beszédet is haragnak vélt. S nem 
is csoda, hiszen már a sok gond, a félje  ha-
nyagsága iniatt rá maradt nagy teher és utol-
jára a bánat annyira összetörték, annyira csi-
gázták, hogy az alig harminczöt éves asszony 
ötven évesnél is öregebbnek látszott. Ugy né-
zett ki, mint egy, az őszi hideg, dermesztő szél 

lójuk alatt a megyeház előtt gyülekezvén, a disz-
magyarba öltözött Mikó Bálint főispán  vezetése 
alatt együttesen vonultak fel  a templomba, 
hol a honvéd tisztikar már együtt volt és a 
melytől a zászlóalj legénysége mint egy 100 
lépésre volt felállítva. 

Istenitisztelet után a honvédség a tisz-
tek előtt kitűnő tartással disz felvonulást  vég-
zett, a polgári tisztikar pedig főispán  ur előtt 
tolmácsolta Ö felség  iránti szerencse kivánatát 

Délután 1 órára a vármegyei főtisztvise-
lők, a helybeli állami hivatalok főnökei,  a csen-
dőrség tisztikara, és más meghívottak Zsögöd-
ben, főispán  ur vendégszerető kastélyában évül-
tek össze a főispán  ur által minden évben 
adatni szokott díszebéd elfogyasztására. 

A ház asszonya Mikó Ilka ó méltósága 
és főispán  ur a vendégeket a tőlük már meg-
szokott előzékenységgel fogadták.  Mintegy 
fél  órai társalgás'után a vendégek a dúsan te-
ritett asztal kiiriil helyet foglaltak  és hozzá-
fogtak  a gazdag ebéd elfogyasztásához.  A ne 
gveilik fogásnál  a főispán  ur éltette szép és 
lendületes pohárköszöntőben a legelső magyar 
embert, a rajongásig szeretelt királyt, Kerencz 
József  ó felségét.  A pohárköszöntőt a vendé-
gük állva hallgatták végig és a végén zúgó 
éljenzésekbe tűrtek ki. A közetkező fogásnál 
Becze Antal alispán köszöntötte a házi gazdát 
mint a vármegye főispánját,  mint a székely 
hazafiak  mintaképét, az összes jeleiévök nagy-
lelkesültsége mellett. Ebéd után midőn már a 
vendégek egy része a fekete  kávét is elfogyasz-
totta. épen oly meglepő, mint megható inter-
mezzo történt. Valakinek eszébe jutott, hogy a 
házasszouyának Mikó Ilka őméltóságának éppen 
néviinnepe van. mire az összes vendégek a 
szalonba gyűltek össze és Török Kerencz csík-
szeredai és zsögödi r. k. lelkész egy röktön-
zött. de azért minden izében pompás és csat-
tanás beszédben üdvözölte és éltette Mikó 
lika ó méltóságát. A lendületes beszéd végén 
a jelenlevők dörgő éljenzésekbe törtek ki, ö 
méltósága pedig meghatva köszönte meg a szí-
ves megemlékezést. Már négy óra felé  járt az 
iilő. mikor a vendégek a vendéglátók elkötelező 
szívességéért köszönetet mondva, eltávoztak. 

A csíkszeredai állami el. iskola mizériái. 
Az utóbbi pár év alatt megyénk a nép-

nevelés terén pótolni látszik azt, mit hosszú 
évtizedeken át elhanyagolt. Orötn látni. hogy 
alig van már község, hol az Isten háza mellett 
a népnevelés számára is iliszes csarnok nem 
emeltetett volna: a tanulni vágyó gyermekek 
csoportja most nein a „kánturam" deszkás 
házába tódul, hanem abba a szép cserepes 
palotába, melyet iskolának nevez. 

A .mester" meg .Andrásdeák" helyét 
most választott, okleveles tanítók foglalják  el, 
kiket sem az eső elé való harangozta, sem a 
temetési funkezió  nem szólit el a katedrától, 
egyedüli hivatásuk nevelni, oktatni a falu  vagy 
város apró nemzedékét. 

Mióta a nép tanítók hatásköre szabályozva 
lett, az ember csakugyan azt várja, hogy a 
tanitó legyen tanitó és semmi más! ne tekin-
tessék holmi közös béresnek s ne befolyásol-
tassék sem ennek, sem annak szeszélye által. 

A népnevelés szellemi oldalát tekintve, 
ily örvendetns haladást észlelünk a csíkszeredai 
állami elemi iskola életében is. Csakhogy fáj-
dalom ! a nevelés oktatás fizikális  oldala igen 
elhanyagolt szomorú állapotot tár a szemlélő 
elébe, a mi annál nagyobb baj, mert éppen itt. 
a vármegye központján az úgynevezett minta-
iskolánál történik. 

által lombjától, ékességétől megfosztott  szo-
morúfűz.  Szomorít arcza mindig csak azt a 
fájdalmat  mutatta, mely az ő lelkét ártatlanul 
dúlja. A ki rátekintett önkéntelenül erőt vett 
azon a részvét s szerette volna mondani: jer 
hozzám, hiszen nem vagy te arra utalva, hogy 
szenvedjed azokat a pokoli kínokat, mikor gond 
nélkül is élhetsz; jer és boldog leszesz. I)e ó 
tűrt mindent, elszenvedett bármit, mert meg-
fogadta  az oltáron az Istennek, hogy el nem 
hagyja utolsó leheletéig. 

S mégis ennyire tudta kínozni ezt az 
ártatlan lelket! 

Ilyen körülmények között felbomlott  a 
családi boldogság s a Bzegény asszony esak 
sirt és sírt folyton,  éjjel-nappal. Szépen kérte 
férjét,  de ez nem hallgatott rá s a mily nagy-
mértékben hanyagolta el családi ügyeinek ren-
dezését ép oly mértékben kezdett a közügyek-
ről is lemondani, a minek természetesen az 
lett a következménye, hogy felsőbb  helyekről 
a bírságot nagyobb és nagyobb összegekben 
sózták a nyakába, miért is a főszolgabíró  az 
alig 47 éves embert a már időközben bekövet-
kezett választásnál teljesen figyelmen  kivül 
hagyta, öregségét hozván fel  indokul s mivel 
a közvélemény sem volt már vele megelégedve, 
többé nem választották meg bírónak. 

Ily viszonyok között volt ő, midőn vele, 
mint a szépvizi éjfélutáni  társaság egyik tag-
jával megismerkedtünk s a kiről tudjuk, hogy a 
korcsmáros expediálta; s igy van ez most évek 
múlva is. Alig telik el nap, hogy le ne inná 
magát s igy ittas állapotában ne kezdene ve-
szekedni feleségével.  Folyt. ksv. 

A népoktatási 1868. évi törvény ugyanis 
— igen helyesen — a tanítók képesítése mel-
lett gondoskodott álról is, hogy egy tanterem 
60 vagy 80 gyermek részére mekkora terje-
delemben építtessék, hogy egy tanulónak hány 
köbméter levegőre van szüksége; a játszótér, 
udvar, kutak, stb, tisztántartása egészségi okok-
ból szigorúan körvonalaztatott. 

S mindezek daczára azt látjuk, hogy 
a csíkszeredai állami iskolánál ezen utóbb em-
lített fizikai  kellékekre általában a legcseké-
lyebb gond sem fonlittatak.  A 20 év óta fenn 
álló díszes iskola épületben a tanítói lakások 
ajtói, ablakai ma-holnap használhatatlanokká 
válnak, az árnyékszék — mint minden lakásnak 
és iskolának nélkülözhetlen tartozéka — már 
2 év óta lebontva áll s bádog fedele  a járó-
kelők mulattatására a levegőben ugy csüng, 
hogy egy közönséges vihar alkalmával az is-
kola-épület fedelét  is magával lerántja. Az ud-
var a lebontott részek törmelékével megrakva, 
botrányosan rendetlen s a rajta levő kut tel-
jesen elkorhadt gárgyájával nemcsak az iskolás 
gyermekekre, de a felnőttekre  nézve is élet-
veszélyes. 

Kzen elszomorító állapotok s még itt fel 
nem sorolt bajok egyedüli okát abban találjuk, 
hogy iskolánknak 1808. év óta két gazdája 
van, egyik a közoktatási kormány, a másik 
a város közönsége: és hogy a jogok gyakor-
lásában mindakettó életrevaló erős gazda, mig 
a kötelességekről egyik sein akar tudomást 
venni. Pedig az iskola államosítása alkalmával 
a két gazda szerződésre lépett. A város az 
állam tulajdonába adta iskolai telkét a rajta 
épített emeletes palotával (négy tanterem s 
tanítói lakások) minek ellenében a közoktatási 
kormány a tanitói személyzetet átvette s magát 
az iskola további fenntartására  kötelezte, azzal, 
hogy a felmerülő  költségekhez a város évenkint 
még egyezer koronával járuljon. Az így létre-
jött szerződéses viszonyból ered azon anomália, 
hogy midőn rendelkezni kell, akkor két gazda 
parancsol, de mikor kötelességet kell teljesíteni, 
akkor .nincs honn senki? 

Kzen mizériák megszüntetése tekintetében 
az első lépések most már haladéktalanul meg-
teendők lennének, mert hiszen ide s tova el-
végződik a nyár s hirtelen betoppan szeptem-
ber első napja, a szorgalom idó kezdete, mely 
időszaknak a tanítás akadálytalan megkezdhe-
tése czéljából, az iskolát ugy kivül mint belül 
teljesen rendben kellene találnia. Már pedig 
a mint a fentebbinek  bő! látjuk olyan hiányok 
vannak, a melyeknek pótlására, megkorigálá-
sára — ha még most sem fognak  hozzá — a 
rendelkezésre álló csekély idő aligha lesz elég-
séges. 

Mi nem tudjuk és nem is akarjuk kutatni, 
hogy kinek kötelessége a hiányokat pótolni, 
a felsorolt  mizériákon segíteni, de azt tudjuk 
és érezzük, hogy ezeken segíteni kell, inert a 
szülök legdrágább és legféltettebb  kincseinek 
több mint két és fél  száz gyermeknek érdekei-
ről van szó, melyeknek figyelembe  tartása és 
gondozása mindnyájunknak kötelessége s ki-
csinyes anyagi dolgok miatt hátrányt nem szen-
vedhet. 

Gyermekeink, drága kincseink érdekében 
a lapok hasábjairól is felkérjük  és felhívjuk 
azokat - a kiket illet, hogy méltóztassanak 
arra törekedni, hogy ezen mizériák minél előbb 
elháritassanak, mert arról is megvagyunk győ-
ződve, hogy ha a vallás és közoktatásügyi in. 
kiz. miniszter urnák e dolgokról és szomorú 
állapotokról a valóságnak megfelelő  tudomása 
voln, egy pillanatig sein késnék, hogy egy 
erélyes rendelettel azokon segítsen. 

Csíkszereda, 1901. évi augusztus 12-én. 
Szülök. 

A kászon-alcsiki járási jegyző-
egylet gyűlése. 

A kászon-alcsiki járási jegyzó-egylet leg-
első közgyűlését folyó  évi augusztus hó 4-én 
tartonta meg a kászon-ujfalvi  jegyzői irodán. 

Jelenvoltak Albert Béniáin szentkirályi, 
Kerenczi Béla tusnádi, Pálfi  András kászon-
altizi, Lórincz János kozmási, Szaniszló Kál-
mán k,-újfalvi,  Kovács Béla mindszenti, Pus-
kás Lajos szentgyörgyörgyi körjegyzők. Bocs-
kor Béla tusnádi és Balázs Sándor k.-jakab-
felvi  segédjegyzők, mint rendes tagok. Kölönte 
László és Szwoboda József  mint pártoló tagok. 

A gyűlést Puskás Lajos csik-szentgyörgyi 
körjegyző e. elnök az alábbiakban újította meg: 

Tisztelt közgyűlés! 
Kartársaim bizalmából viselt egyleti tisz-

temből kifolyólag  nekem jutott feladatul,  hogy 
egyletünk legelső közgyűlését, melylyel műkö-
dését megkezdi megnyitsain ; tiszta szivemből 
örvendek, hogy egyesUlt eróvel, egy akarattal 
megalakítottuk eme rég ohajtott járási egyle-
tünket, mely alkalommal nemes czélt tűztünk 
ki egyletünk zászlójára, mely czél az önműve-
lődés, az erők tömörítése, egyöntetű eljárás 
létrehozása a jegyzői kar helyzetének javitása, 
érdekeink védelmezése, küzdeni fogunk  ezek 
megvalósításán s erós reményem van, hogy 
jegyzői karunk hányatott hajója biztos révbejut. 

A közigazgatás reformjának  hajnala dereng 
felénk,  szorongó szívvel gondolok arra, vajon 
borús vagy derűs reggelre viradunke ? Ettől 
várjuk — azt hiszem — sorsunknak jobbra 
fordulását,  ugy erkölcsi valamint anyagi fellen-
dülését, azonban én nagyon féiek,  hogy keser-

vesen csalódni fogunk,  nagyon jó példa rá — 
még eddig — a közigazgatás egyszerűsítése, 
mindnyájan ismerjük ama néhány száraz §-at, 
melyből a javaslat, illetve már nemsokára életbe 
lépő törvény, no ettől ugyan keveset remél-
hetünk, igaz hogy egyszerűsítés lesz, de nem 
nálunk a községekben, hol az alap van, nem 
a jegyzőnél kezdődik hol az állami és törvény-
hatósági közigazgatásnak minden szála mint-
egy góczpontba összefut,  igen lesz egyszerű-
sítés , meg lesz a közvetlenség, mely szüksé-
gessé teszi, hogy a felsőbb  hivataloknál a mun-
kaerő Bzaporittassék, mivel a jelenlegi munka-
erő alig leend képes a főszolgabírói  hivatal 
kikerülésével expediálni az ügydarabokat, agyon-
nyomni vele a már amúgy is agyon nyomott 
jegyzőt, meg lesz ez által az ügyek menetében 
a gyorsaság, azonban azok elintézésére nem 
lesz munkaerő, hacsak a jegyző szerény fize-
tése terhére fel  nem fogad. 

A törvényjavaslat ügyvitelről szóló V. 
fejezetben  éppen szó van téve a szóbeliség 
és közvetlenségről, lesznek távbeszélők ez utób-
bi nagyon czéíszerű lenne, azonban ha itt is 
meg lesz a közvetlenség, akkor aztán igazán 
pompás lesz, akkor valamennyi hatóságunk-
rendelkezéseit, hűségesen jegyzünk, hogy az 
éjjeli órákban, — mikor más csendesan pihen 
— nyugodtan jlolgozhassunk, én ezt máskép 
nem képzelhetem el. 

Kzen V. fejezet  szerint a belügyminisz-
térium esakis a törvényes hatáskörök épségben 
tartása mellett rendelkezhetik, hiszen ez más 
kép is lehetne nézetem szerint, tehát ott va-
gyunk, mi jegyzők a hol voltunk, meg lesz ne-
künk a közvetlenség, sót még ráadásul a táv-
beszélő s a többit pedig kunyoráljuk ki a köz-
ségektől ezután is, szóval „segíts magadon s 
az Isten is megsegít." 

Ha emlékezetem nem csal, Hegedűs Ló-
ránt orsz. gy. képviselő a mult év folyamán  a 
képviselő házban eléggé felfejtette,  hogy az 
adóügy a községek kezéből feltétlenül  kiveendő 
s állami közegekre bízandó, mely álral nem-
csak a községek terhei lesznek kímélve, ha-
nem a nagy közigazgatási reform  is egy nagy-
lökéssel menne előre, ez pedig megszívlelni 
való dolog lett volna, mert a jegyzőkre leg-
több terhet az adó kezelés ró. Miért nem szól 
tehát a javaslat az adókezelésnek a községek-
tói való elvételéről ? 

Nekem — tisztelt közgyűlés — nem sok 
reményem van ama szépnek jelzett jövőben, 
melyet a jegyzői kar meg fog  érni. Szerény-
nézetem szerint jót, vagy legalább a mai álla-
potoknál jobbat semmi esetre sem várhatunk. 

De hagyjuk ezt a jövőre, majd meglátjuk 
mi hoz az, jót-e avagy rosszat ? Azonban ne 
várjuk, hogy felülről  hulljon nekünk a manna, 
hanem vállvetve, egyesült eróvel igyekezzünk 
sorsunkon javítani egyszerűsítsünk mi, létesít-
sünk egyöntetű eljárást, hiszen ez ezélja is 
egyletünknek, mert alig van testület, melynek 
tevékenységi köre oly sok oldalú volna, mint 
a jegyző kóré, s hogy a sok oldaluság miatt 
ez idő szerint nem érvényesítheti mindenik jegy-
ző a saját nézeteit, vagyi hogy nem a saját 
felfogását  juttathatja érvényre. 

Azok, kik figyelemmel  kisérik a jegyzői 
kar viszonyait, kik vissza tudnak tekinteni a 
múltba, nagyon jól tudják, hogy a inult és je-
len között igen nagy ür tátong, mig 20—30 
évvel ezelőtt a jegyzóség igen kényelmes pálya 
volt sok helyen irigylésre méltd'javadalmazás-
sal, addig ma az oly gond és feletősséggel 
teljes, hogy csuda, hogy akadnak, kik erre a 
pályára szánják magukat. Nehéz viszonyokkal 
kell ma megküzdellünk s igy egyletünk az, 
melynek utján megragadhatunk minden alkal-
mat, hogy már-már elviselhetetlen helyzetünkön 
javítva legyen. 

Egyleti életünkben az alakuló gyűléstől 
máig semmi nevezetes mozzanat nem történt, 
melyről beszámolnom kellene. Kgyleti alapsza-
bályunk a nagyméltóságú belügyminiszter úr-
hoz felterjesztetett  jóváhagyásra, de onnan még 
nem érkezett vissza. A folyó  évi április hó 
14-én tartott estélyünk tiszta jövedelméből, 
mely 242 korona 90 fillért  tesz, 12 korona 90 
fillér  vissza tartatott az egylet részére szük-
séges kezelési könyvek és bélyegző beszerzé-
sére, melyek beszereztettek, a fennmaradó  230 
korona pedig az Alcsiki banknál gyümölcsö-
zóleg elhelyeztetett s igy egyletünk előbbi ha-
tározatait végre hajtottuk. 

Tisztelt kartársaim! Ha egyleti életünkben 
a kitűzött czélunkat elérni akarjuk és ered-
ményteljes munkát akarunk felmutatni,  egysé-
ges, szoros összetartásra van szükségűnk. Le-
gyünk tehát kartársak összetartok s teljesítsük 
kötelességünket a hazafiúi  lelkesedés, ember-
baráti szeretet és a hivattaszerüség nemes ér-
zetétől áthatva, akkor munkásságunk nem lesz 
hasztalan s jutalmunk, az erkölcsi elismerés 
el nem maradhat. 

Ezek előre bocsátása után a közgyűlést 
megnyitom. 

Az elnöki megnyitónak — egész terje-
delmében — jegyzőkönyvbe iktatását a köz-
gyűlés elhatározta. 

2. A mult gyűlés jegyzökönyve felolva-
sás után hitelesíttetett. 

3. Az egyleti tagok névjegyzéke niegálla-
pittotott. Egyletünknek ez idő szerint van 14 
rendes és 2 pártoló tagja. A tagok a tagsági 
dijak befizetésére  felhivattak. 
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4. Elfogadtatott  az 1901. évi költségvetés, 
úgyszintén az 1002. évi is. Az 1901. évi költség-
vetés szerint bevéiel 324 korona: kiadás 32 kor.; 
Pénztári maradvány 292 korona. Az 1902. évi 
költségvetés szerint bevétel 232 korona; Ki-
adás 32 korona; pénztári maradvány 200 kor. 

5. Szvoboda József  és Dresznandt Vik-
tor nyomdatulajdonosoknak nyomtatványok be-
szerzése tárgyában beadott kérésük felett  a 
közgyűlés napi rendre tért. 

0. A jegyzők fizetésének  1200 koronára 
való felemelése  tárgyában kérelem benyújtá-
sát a közgyűlés elhatározta, a kérés megszer-
kesztésével és a törvényhatósághoz való be-
nyújtásával elnököt megbízta. 

7. Szaniszló Kálmán kászon-ujfalvi  kör-
jegyző vitn tárgyává tette, az örökösödési el-
játásról szóló 1894. évi XVI. törvényezikket, a 
vita során a közgyűlés azon állapodott meg. 
hogy olyan esetekben, mindőn kiskorúak érde-
kelve nincsenek s az örökösök békességesen 
megegyeznek a hagyaték felett,  a leltározás 
helyett nyujtassék kérés be örökösödési illetve, 
hagyományi bizonyítvány kiadása iránt. Kz által 
a felek  sok oknélküli fáradság  és költekezés-
től lesznek megkímélve. Egy ilyen kérvény-
mintának a megszerkesztésével és kinyomatá-
sával elnök megbízatott. 

8. Ezután a jegyzői irodában az ügyke-
zelés megvizsgáltatott. 

9. Az országos központi jegyzői egyletbe 
való belépést a közgyűlés elhatározta, s a to-
vábbi lépések megtételére elnököt megbízta. 

10. Zöld Antal menasági segédjegyzőnek 
a közgyűlésről való elmaradására vonatkozó 
igazolását a közgyűlés elfogadta,  Csiszér Ká-
roly szentmártoni és Reek Ferenez szentsimoni 
jegyzők a gyűlésen sem meg nem jelentek, 
sem elmaradásukat nem igazolták, miért az 
esetleg benyújtandó igazolásuk felett  a jövó 
közgyűlés fog  határozni. 

11. A következő közgyűlés helyéül Csik-
Kozmás lett megállapítva. 

Több tárgy nem lévén, elnök az érdek-
lődést megközönve, a közgyűlést bezárta. 

Közgyűlés után az egyleti tagok kirán-
dulást tettek a kászon-jakabfalvi  fürdőre,  hol 
közebéd volt Hazajövetel előtt az egyleti ta-
gok családostól — csoport képbe — a nap em-
lékére lefényképeztették  magukat. 

Csik-Szentgyörgy 1901. augusztus 17-én. 
P u s k á s Lajos , 

járási jegyzö-egyieti rlnök. 

K D L Ö N F É L É K. 
— Szent I s t v á n n a p j a . Az első ma-

gyar király névnapjának évfordulóját,  a szent 
király emlékéhez méltó fénynyel  és kegyelettel 
ünnepelték meg e hó 20-án városunkban is. 
Megelőző este a magán és középületeket kivi-
lágították. 20-án a róm. kath. templomban ün-
nepélyes istenitiszteletet tartottak, melyen 
főispán  ur vezetése mellett részt vettek, a köz-
igazgatási és állami tisztviselők, a honvéd 
tisztikar és igen nagy számú közönség. Ezen 
alkalommal Erőss József  gyulafehérvári  gimn. 
tanár mondott kiválóan szép. eszmékben és 
gondolatokban gazdag alkalmi beszédet, a szent 
misét pedig Török Ferenez plébános szolgáltatta 
segédlettel. Isteni tisztelet alatt a helyben állo-
másozó honvédség egy erös százada adta a 
szokásos diszlövéseket. 

— Kinevezés . Az igazságügyminiszter 
Zöldy Lajos igazságügyminiszteri dijuokot a 
cik-szentmártoni kir. járásbírósághoz végre-
hajtóvá nevezte ki. 

— Áthe lyezés . Csik-Szentkirályi Iiedó 
Joaehiin hátszegi járásbirósági aljegyzőt az 
igazságügy miniszter az erzsébetvárosi kir. tör-
vényszékhez helyezte át. 

- U j á l l a to rvos . Az állami állatorvosi 
intézmény életbe léptetése alkalmával agyergyó-
tölgyesi járás részére kinevezve volt álíami 
állatorvos ntindezideig állását nem foglalván  el, 
a megye közönsége felterjesztése  folytán  a 
fóldmivelési  miniszter a betöltés iránt intézke-
dett és Kertész Lajos alvinczi járási állator-
vost (iyergyó-Tölgyesre áthelyezte s a járási 
állatorvosi teendőkkel, valamint a tölgyesi be-
lépő állomás vezetésével megbízta. 

— El jegyzések . Csik-várdotfalvi  Bálint 
János lugosi m. kir. postatiszt a napokban vál-
tott jegyet kis-zombori Simon Viktori kisasz-
szonnyal. 

— Budai Árpád kolozsvári róm. kath. 
elemi iskolai tanitó folyó  évi augusztus hó 15-én 
tartotta eljegyzését csíkszeredai lakós, özvegy 
Müller (íusztávné kedves leányával, Emiliával. 
Az eljegyzés Kolozsvárt a legszűkebb családi 
körben történt. 

— A h o n v é d s é g körébő l . A honvé-
delmi miniszter a nagy-kanizsai 20-ik honvéd 
gyalog ezredhez beosztva volt csik-zsögödi dr. 
Nagy Ferenez honvéd ezredorvosnak a csík-
szeredai és az itten beosztva volt dr. Czirják 
Ambrus ezredorvosnak a nagy-kanizsai honvéd-
zászlóaljhoz való kölcsönös áthelyezését meg-
engedte s mindkettő uj állomás helyén már 
jelentkezett is. 

— Be i r a t á sok . A megyei polgári leány-
iskolában az 1901—1902. tanév idei szeptember 
2-án, felvételi-,  pót- ég javitó vizsgálatokkal kez-
dődik. A beiratások ezt megelőzőleg 1901. évi 
aognsztos 29, 30 , 31 ik napjin fognak  eszkö-
zöltetni A vidéki szülőket pontos megjelenésre 
kérjük, mivel a tanév elej 'n történt mulasztásokat 
nagyon nehezen lehet helyrehozni szeptember 

3-án reggel 7'/, Arakor, „Veni Sancte" s a ren 
delnadások megkezdése. Az igazgatóság. 

— A helybeli államilag segélyzett gaz-
dasági irányú felső  népiskolában a beiratások 
f.  évi szeptember hó hat első napján fognak 
eszközöltetni. Szeptember 7-én tartatnak a ja-
vitó és felvételi  vizsgák. 8-án .Veni Sancte" 
lesz a helybeli róm. katli. templomban, 9-én 
reggel 8 órakor a tanítás megkezdetik. 

— A budapesti m. kir. állami felső  épitö 
ipariskolában (VII. ker. Csömöri ut 84—86 sz.) 
a rendes tanfolyamra  a beiratást szeptember 
l-l öl 5-ig tartják. A felvételi  feltételek  : 1. leg-
alább 15 éves életkor, 2. legalább négy közép-
iskolai (gimnázium, reál- vagy polg. isk.) osztály 
sikeres elvégzése, 3. legalább két havi előleges 
gyakorlat, 4. egészsége» ép szervezet. A jelent-
kezésnél szükséges iratuk : 1. keresztlevél, vagy 
születési bizonyítvány, 2. A végzett középiskolai 
oszUlyokiAI «ziMó összes bizonyítványok, 3. ha-
tóságilag hitelesített gyakorlati, 4. hivatalosan 
kiállított bi/.nnyitvány a másodszori himlőoltást 
megtörténtéről. D i j a k : I. A felvételi  vizsgálat 
U korona. 2. beiiatás 4 korona, — szertári 6 ko-
rona. — Tandij félévenként  20 korona. Az igaz-
gatóság. 

— A nyi l t folyóban  való fürdés  ál 
doza ta . Weger (îyula helybeli kereskedő ta-
nuló folyó  hó 20-án délután, miután előzetesen 
a csíkszeredai fürdőben  megfürdött,  kedvet ka-
pott arra is, hogy az Olthan is élvezze a für-
dőzés kellemességeít. Társaival együtt a csík-
szeredai malomtársaság malmán felül  mint 
egy puska lüvésnyire fekvő  úgynevezett Csi-
szérek tanyájára ment s itt levetkőzve beugrott 
az Oltba. Az épen azon helyen levő örvény a 
szerencsétlen fiút  elnyelte, társai hiába vál tak, 
többé nem került a felszínre;  később többen 
keresésére indultak, de nem találták meg. 

— H a r m i n c z szekely flu  köszönő 
levele. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara Orosházán különböző mesterségek 
tanulására több székely fiút  helyezett el. Ezek 
közül mintegy harmincz abból az alkatomból, 
hogy most nagyobb részt felszabadulnak,  kö-
szönő levelet intézett a székely kamarához s 
egyben egy csoportképet is küldtek, a melyen 
az ottani iparos tanoncz iskola igazgatójával 
vannak levéve. Az iljak levelükben hálás kö-
szönetet mondanak a kamarának azon atyai 
gondoskodásért, melyben őket részesítette és 
azt is megfogadják,  hogy azon a pályán moly 
elibük van tűzve teljes buzgalommal fognak 
előre haladni és a székely névnek dicsőséget 
szerezni. 

— Az u j t íz k o r o n á s bank jegyek . 
A pénzügyminiszter az államjegyekből álló 
függő  adósság teljes beváltása és a 10 koronás 
uj bankjegyek kibocsátása tárgyában rende-
letileg intézkedett. E rendelet szerint osztrák 
er tékii 5 és 50 i'rtos államjegyeknek kiadása 
és átváltása 1901. évi szeptember hó 1-ével 
teljesen megsziintettetik és igy a m. kir. állam-
pénztárak és hivatalok a náluk meglévő, vagy 
hozzájuk befolyó  5 és 50 frtos  államjegyeket 
az említett naptól kezdve többé kínéin adhat-
ják. Ezekre az államjegyekre fennálló  az az 
általános kötelezettség, hogy fizetéskép  el fo-
gadatniuk. 1903. évi február  hó 28-ával szűnik 
meg. Ezek az államjegyek tehát a magán for-
galomban az elóljclzctt 1903. évi február  hó 
2S-ig bezárólag fogadandók  el névértékben; az 
állam pénztárak és hivatalok pedig kötelesek 
ezeket az 5 és 50 frtos  államjegyeket 1903. 
évi augusztus 31-ig fizetéskép  elfogadni.  Az uj 
10 koronás bankjegyeknek kiadását az Osztrák-
Magyar-Bank jövő szeptember hó 2-án kezdi 
meg s ezekből 1(H) millió értéket fog  forga-
lomba bocsátani. 

— H a n g v e r s e n y a borszéki fürdőn. 
A borszéki gyönyörű fürdőn  üdülő vendégek 
e hó 13-ik napján hangversenyt rendeztek az 
építendő ev. ref.  templom javára. A hangver-
senyen Jakab Józsefné  népdalokat adott elő 
kiváló készültséggel és kitűnő magyaros za-
mattal. Bod Péterné pedig szavazattal, Bod 
Etelka pedig nagy gyakorlatra valló zongora 
játékkal gyönyörködtette a közönséget. Igen 
jól sikerült a három gyönyörű élőkép, melyek-
nek szemlélésével a nagyszámú közönség alig 
tudott betelni. Ezek voltak a: .Műterem", .A 
tánczleczke" ezen utóbbi rokokó jelmezekben 
s végül az „Ocskay brigadéros" czimü szinmü 
első felvonásának  utolsó jelenete, a melyben 
dr. Szász Károlyné tárogató kísérete mellett a 
Dili nótáját énekelte a merengő Ocskay lábainál 
körülvéve az Ocskay liires brigádájától mely-
nek tagjait fiatal  urak képezték. Igen változa-
tossá tette a hangversenyt Hamza Miska kvar-
tettje régi magyar kesergóivel. A közönség 
kitűnően mulatott s a tetszés nyilvánításokból, 
tapsokból bőven kijutott a szereplőknek is, kik 
azokat minden tekintetben kiérdemelték. — A 
tiszta jövedelem meghaladja a 700 koronát. 
Végül megjegyezzük, hogy az összes jelmeze-
ket az erdélyi szinikerület igazgatója bocsáj-
totta minden dij nélkül a műkedvelők rendel-
kezésére. 

— Nyi lvános számadás . A folyó  hó 
3-án rendezett egyetemi estélyre jegyeiket a 
védnökök következő összegekkel voltak szivesek 
kiváltani: Becze Antal alispán 40 korona. Dr. 
Bocskor Béla m. tisztiügyész 50 korona., Éltes 
Zsigmond kir. táblabíró 40 korona, Dr. Fejér 
Antal ügyvéd 50 kor., Dr. Györffy  Gyula orsz. 
gy. képviselő 50 korona, Lázár Menyhért orsz. 
gy. képviselő 40 koronn, Nagy Sándor ügyvéd 

50 korona, Pál Gábor fógimn.  igazgató 20 kor. 
Felüllizettek : Mikó Ilka 8 kor.. Kovács Lajos 
kir. trvszéki bíró 5 kor., Szokolay István 5 kor. 
Dr. Fejér Dávid 4 kor., Fazakas Gáspár 3 k. 
20 fill.,  Csiszer Imre 3 kor., Czikó Sándor 2 
kor. Leonhárdt Vilmos 2 kor., Szvoboda József 
2 kor. Balog József  1 kor.. Lajos Ferenez 1 k. 
Jegyekkel együtt a begyült főösszeg  583 kor., 
kiadás 543 korona 8ü fillér,  tiszta jövedelem 
39 kor. 14 fillér.  A mélyen tisztelt védnökök-
nek, feliiltizetöknek  s mindazoknak, kik esté-
lyiink fényét  és sikerét előmozdítani szíves-
kedtek. leghálásabb köszönetet mondunk. Csík-
szereda. 1901. augusztus hó 12-én. Élthes Zoltán 
alelnök, Krausz István pénztárnok, Bálás Andor 
rendező b. tag. 

— Köszönet ny i lván í tás és elszá-
molás. Az Orökimádás templomának központi 
csiki bizottsága őszinte köszönetet mond min-
dazoknak, kik nem tekintve a rendkívüli zord 
időt. idei augusztus 8 ált tartott nyári mulat-
ságában nem csak részt venni, de még felül-, 
fizetni  is kegyesek voltak. Továbbá köszönetet 
szavaz azoknak, kik a mulatsághoz adománya-
ikkal járulni szívesek voltak. Ezek között: 1. 
Gál lstvánné úrasszonynak Csik-Szentiuárton, 
ki tömérdek sok virágot küldött elárusitásra. 
2. Almási Zsigmond főhadnagy  untak, ki remek 
látképes levelezőlapokat adott a bizottságnak 
ugyanazon ezélra. 3. Dresznandt Viktor urnák, 
ki mulatságainkra szóló meghívókat következe-
tesen dij nélkül szokta nyomdáján elkészíttetni 
s most is ezt tet'o. Felülfizettek  ezeken kivül 
Heivzherg Károly 50 korona. Mikó Bálint 10 
korona. P. Mikó Ilka 10 kor. Kovács György né 
2 korona. 

Iskolai ér tes í tés . A székely-udvar-
helyi kir. állami főreáliskolában  az 19Ó1—902. 
iskolai évre a beiratások folyó  évi szeptember 
2.. 3. és 4-én tartatnak meg. A javitó vizsgá-
latok aug. 31-én. a pótló, felvételi  és magán-
vizsgálatok a beiratási napokon. A főreáliskola 
első osztályába olyan tanulók vétetnek fel,  kik 
9 évesek multak, s az elemi iskola negyedik 
osztályát legalább elégséges eredménynyel vé-
gezték. Olyanok is felvétetnek,  a kiknek ilyen 
bizonyítványuk nincsen, csak felvételi  vizsgá-
latot tartoznak tenni, annak igazolására, hogy 
megkívántató előkészületük meg van. A többi 
osztályokba azok vétetnek fel.  a kik a reális-
kola megelőző osztályát sikerrel végezték. A 
kik gimnáziumból, polgári iskolából vagy ka-
tonai nevelő iskolából akarnak átlépni, szintén 
felvételi  vizsgálatot tartoznak tenni az elhagyott 
intézet s a reáliskola tanterve közötti külön-
bözetből. A felvételi  vizsgálat dija 20 korona, 
a magánvizsgálat dija — beleszámítva a tan-
dijat és a beiratási dijakat is — 122 korona. 
A javitó és pótló vizsgálatok díjmentesek. Az 
évi tandij 3li korona, mely előleges negyed-
éves részletekben fizetendő.  Szegénysorsu jó-
elóinenetelii tanulók egészben vagy részben 
felmenthetők  a tandij fizetése  alól. Tandíjmen-
tességért az intézet igazgatóságához kell folya-
modni. a folyamodványhoz  iskolai bizonyítvány 
és legújabb keletű vagyonossági bizonyítvány 
csatolandó s a beiratások alkalmával kell be-
adni. A beiratásnál a tanuló szülője, vagy a 
szülő megbízottja kíséretében jelenhetik meg s 
magával kell hozni iskolai bizonyítványát; 
annak, a ki először iratkozik be az intézet kö-
telékébe, magával kell hoznia még keresztle-
velét és ujraoltási bizonyítványát is. A beira-
tási dij. mely alól felmentésnek  nincs helye, 
1(1 korona 30 fillér.  Az intézet mellett egy 05 
tanulóra berendezett internátus is van, mely-
ben a tanulók felügyeletet  és teljes ellátást 
kapnak. Az internátusi dij 400 korona, mely 
félévi  részletekben előre fizetendő.  Az intéze-
tet, valamint a vele kapcsolatos internátust 
illetőleg felvilágosításokat  készséggel ád az 
igazgatóság. 

— I s m é t e l t kérés . A Csikmegyei füze-
tek 34-ik számának szétküldése alkalmából min-
den hátrálékos előfizetőnek  névszerint hátra-
lékát kimutatva gyorsabb leszámolás és tájé-
kozás végett megküldöttük. Itt is azokat, kik 
hátrálékaikat még be nein küldötték, újból tisz-
telettel kérjük, szíveskedjenek hátrálékaikat 
postafordultával  alulírotthoz beküldeni, hogy 
a nyomdai költségekkel minél előbb leszámol-
hassak. Vitos Mózes ny. lelkész, a Csikmegyei 
füzetek  szerkesztője. 

— Fropper Mózes termény kereskedő lapunk 
miti számában megjelent hirdetésére felhívjuk  a kö-
zönség íigyelmét. 

S z e r k e s z t ő i " i z e n a t e l c . 
D. I. urnák Csapó-Radnóth. A meleg hangii 

szíves megemlékezést köszönjük s szivünk teljessé-
géből viszonozzuk erről IL ht'lyrnl is és legközelebb 
levélben is. Nem vagyunk ugyan Szerbiában s külső 
veszedelem egyáltalán IM-III fenyeget,  mindazonáltal 
ama bizonyos „gólyáról" „uulla iiuestio lialJ, mert 
hát nem jó az ördögöt a falra  feslcni.  Szíves üdvözlet. 

K. A. nrnak Csik-SsentmiklÓB. Abban a bi-
zonyos passzusban semmiféle  érthctetlenség nincs. 
Mert az mindenesetre önkényt következik, hogy je-
löltje érdekében mindenik párt arra törekszik, hogy 
az ő akarata érvényesüljön. Ks ebbe nincs is scinmi 
megróni való, ha akaratuk érvényesítésére csuk olyan 
eszközöket használnak fel,  melyek miudeu jogosult 
számára a törvényben biztosítva vannak. 

Svj. urnák. Szép tárcza ezikkedet köszönjük, 
de a mint uiéltótatol látni, holmi alkalmi dolgok és 
folytatások  miatt csak lapunk jövö száinábuu hoz-
hatjuk. Azért szíves türelmedet kérj tik. 

H I V A T A L O S RÉSZ. 
Sz. 8740. II. 

A törvényhatósági bizottság augusztus hó 24-én 
délelőtt 10 órakor megkezdődőleg tartandó 

gyűlésének t á rgysoroza ta . 
1. Az időközben szentesítést nyert tör-

vényezikkek kihirdetése. 
2. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-

niszter urnák a vármegye magán javainakke-
zeléséről szóló szabályzatok jóváhagyása tár-
gyában kelt leirata. 

3. Kereskedelemügyin), kir. miniszterunlak 
a tusnád—oláhtopliczai törvényhatósági közút 
állami kezelésbe vétele tárgyában kelt leirata. 

4. A megyei iskolaszék jegyzőkönyve. 
5. Az ösztöndijak és segélypénzek kiosz-

tását előkészítő ötös bizottság jegyzőkönyve 
és a fógimn.  részére kért segélyekre vonatkozó 
javaslat. 

6. Alispán jelentései: a felcsiki  szolga-
biróságnál alkalmazott segédmunkás díjazása 
és az államerdészet által birt századosi lakás 
jövedelmeztetése ügyében. 

7. Társtörvényhatóságokkal folytatott  le-
velezések. 

8. Községi ügyek: a) a tölgyesi járásban: 
Bélboronfaiskola  berendezés alóli felmentés  és 
pótadó elleni felszólamlás.  Tölgyesen helyettes 
bírói fizetés  felemelése;  b) a gyergyói járásban: 
Szárhegyen Árkosa havas jövedelmének meg-
állapítása és elfordítása;  c) a felcsiki  járásban: 
Dánfalván  kölcsön felvétel.  Csobotfalván  ingat-
tan birtok vásárlás. Szépvizen a vármegye tu-
lajdonát képező pénzügyőri telek átengedni 
ígért részeiért tett ajánlat. Borzsován fUrdö-
haszonbér el nem engedése miatti felebbezés. 
Madarason ingatlan birtok szabadkézből tör-
tént bérbeadása elleni felebbezés.  Mindszenten 
bikatartásért adott segély. Zsögödön a birto-
kosság helyett kifizetett  költségek elleni fel-
lebbezés ; tl) kászon-alcsiki járásban: Szent-
imrén erdóhasználat elleni felebbezés.  K.-Uj-
faluban  megítélt faérték  és kártérítés elenge-
dése miatti felebbezés.  Szentsimonon elöljáró-
sági fizetések  felemelése.  Szentmárton-Cseke-
l'alván hátralékok törlése. 

9. Testületek és magánosok kérvényei; 
s végül a közgyűlésig beadandó indítványok 
és halasztást nem tűrő más ügyek. 

Csíkszeredán, 1901. évi aug. 14-én. 
Kiadta Mihály Ferenez főjegyző. 

LaptulajdoDos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz^ 31)86—1901. 
tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy Caedő 
István csíkszeredai Qgyvéd végrehajtatónak dr. 
Csiky József  flgyvéd  Ügygondnok által képviselt 
kászon-ujfalvi  illetőségű Cettrös Mózes végrehaj-
tást szenvedő elleni 160 korona töke követelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék, a csik-zentmártoni 
kir. járásbíróság területén lévő Kászon-Ujfaln 
község határán fekvő  a kászonujfalvi  272. sz. 
tjkvben foglalt  s a Csflrös  Miklós, Csűrös Lajos, 
Csűrös Antal, Csűrös Mózes kiskora, Csrös Te-
réz kiskorú, Csűrös Rozália kiskorú tnlajdonát 
képező 690., 542., 593., 617. hrsz. ingatlanokra 
692 korona, az 1697., 1698. hrsz. 5 korona, 
az 1614. hrsz. hrsz. ingatlanra 30 korona, az 
1733. hrsz. ingatlanra 02 korona, a 9329. hrsz. 
ingatlanra 35 korona, a 2369., 2370. hrsz. in-
gatlanra 15 korona, a 2769, hrsz. ingatlanra 
24 koruna, a 3693. hrsz. ingatlanra 66 korona, 
a 4598., 4602. hrsz. ingatlanra 74 korona, a 
4003. hrsz. ingatlanra 13 korona, az 5209/a.t 
5202 b., 5207. hrsz. ingatlanra 138 korona, a 
7106., 7107., 7108 , 7109., 7110. hrsz. ingatlanra 
55 kor., a 8144.. 7144. hrsz. ingatlanra 16 kor., 
a 7183., 7184., 7186. 7203, 7201., 7206. hrsz. 
ingatlaura 214 korona, a 739. hrsz. ingatlanra 
24 korona, 7932. hrsz. ingatlanra 6 kor., 8610. 
hrsz. ingatlanra 4 kor., 8631. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 10762. hrsz. ingatlanra 17 korona, 
11288. hrsz. ingatlanra 17 kor., 11375. hrez. 
ingatlanra 16 kor., 11589. hrsz. ingatlanra 42 
kor., 11461. hrsz. ingatlanra 9 korona, 11978. 
hrsz. ingatlanra 28 korona, 12323. hrsz. ingat-
laura 38 korona, a 12335., 12836., 12837., 
12838., 12839, és 128(0. hrsz. ingatlanra 190 
koronában, összesen 1749 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendeltetik özv. 
Csflras  Mózesné szül. Borbát Erzsébet javára 
C. 1. alatt bekebelezett életfogytiglani  haszon-
élvezeti jognak sérelme nélkül. 

Az árverés megtartása batáridőm 1901. tvl 
szeptember hó 10-ik napján d. a. 9 Arakor K&-
szonujlalu házához tűzetik ki. — mely nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lO°/o- át, vagyis 174 ko-
ronát 9 Aliért készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazság ügyminiazteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szentmirtonon, 1901. jnnins 27-éo. 

[1H2] l—l Dr. Szabó, kir. albirA. 



Augusztus 21. C S Í K I L A P O K 34. szám. 

Yeress Sándor dr., 
|IÍJ| li 1(1 

orvosi rendelője éti fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferencz dr. házában. 
líendes orvosi tanácskozási idö naponta 

délután 2- -4 óráig. 

Hirdetmény. 
A helyben állomásozó honvéd zász-

lúaly részére szllkséglendö körülbelül 
:{.">() köbméter kemény tűzi fa  szállítása 
iránt árlejtés hirdettetik. 

Feltételek : Jó minőségű, száraz fa. 
A szükséglet a zászlóalj parancsnokság 
által tetszés szerinti időben és mennyi-
ségben rendelhető meg. 

Az írásbeli ajánlatok beleértve az 
árba — a honvéd laktanya való szállítást 
is folyó  hó 25-íg a zászlóalj irodába 
benyújtandók. 

Honvéd zászlóalj parancsnokság. 

<iö3 , 684 ,. hisz. « l i foglalt,  keit , belsőség 
udvarból álló ingatlanra 396 korona, a o 
szépvizi 2010. »/. tjkvben 
hisz. szántóra 28 knri.na, 

+. 1. tsz. 

A . i " . 1. rsz. 8071. 
a csikszépvizi 3103 

1018. Iirsz. szántóra 

Szőlő eladás. 
Tisztelettel ér tesí tem, hogy a sa já t ter-

mésű i I í h h i / i -  és i»innlirsoéii  -xzitllilítsl 
megkezdhetem. 

Neniesfaj  görögdinnye kilója OS lillér. 
sárgadinnye KI 

l 'aradiesom III 
A rseiiii-f/i-s^iHö-nxiillitásiit  augusztus 

hó JO-án kezdem, és pétiig: 
Mézédes fehérszőlőt  kilónként :10 lillér. 
(Ithelló . 40 
l-Vhér és jiiros ehasseles kilója I 
Muskolatl'ajok . .">4 
Szólóim a neves v i s o n t a i hegyen ter-

mettek. s igy zamatosak és édesek. 
Ha a fent  említet tekből egyszerre egy mé-

t ' rmázsánál nagyobb rendelés tétetik. 10° n-al 
idesőbban számitom. 

A kosarak a gyöngyösi indóháznál, lia 
jókarban bérmentve S nap alatt megérkeznek, 
a felszámított  árban visszavételnek. 

A megrendelésnél a nevet, lakást, utolsó 
postát vagy vasúti ál lomást tisztán olvashatóan 
kérem kiuni. Tisztelet tel 

Csomor Kálmán, 
|291| 1- :i szólo-nagybirtokos. 

•£•• •• •- -»- -x-.íívrvi". ÍH .-jr- • • ;-• .-;-..-; 
A A J. "A" 'í'^A.'  -A- 'i-

Törköly, szilvórium, ram és finom  l ic i tet 
bárki hideg uton minden készülök nelkiil kitünó 

minőségben előállíthat. 
Kezelési könyv és árlnpok ingyen. 

WATTERICH A., 
l i l ' l t .U'KST. Vll.. In i l lAXV-l Tl 'ZÁ 

Sörmérö készülékek. csikkek a borkezeleshez, 
minden borbetegség elleni szerek. Első és legro-

gibb üzlet e szakmában. Fennáll 30 év óta. 
ttí --T-- \V -X- • r vi--T.- ..T.. a- a.- li.-

Sz. 3572,901. 
tlkvi 

A r v o i v s i l i i n l L ' l n u ' i i y k i v o n n i . 
A csik-szeredai kir. irvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Atilal Ig-
nacz cs kszépvi/.i lakós végiehajlatón; k Mihály 
Gergely csikszépvi/.i lakós végi-hajlaM szenvedő 
elleni 181 kor. 14 fillér  tőke követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő L'sikvacsái esi község 
határán tekvö a o i k v a c s á i o i 87a sz. tjkvln-n 
A. 7, 1. reudszim 1608. hisz. számúra 35 ko-
rona, a csíkvacsáiesi 878. sztjkvben A. -j\ I. 
rsz. 1271. hisz. szántóra IBI korona, a csik-
szépviz község halá lán tekvö a csikszépvizi 
124 sz. tjkvben A. 7 . 20. rsz. 731H. hisz. szán-
tóra 84 korona, 24. rsz. 977 hrs". szántóra 
OS korona, a csikszépvizi 193K. sz. t ikvben A. 
7. I. rsz. 740«. hisz. szántóra 50 korona, 2. 
rsz.8072. hisz. szántóra 30 korona, 3. rendsz. 
969. Iirsz. szántóra 51 korona, a esikszépvi/i 
2001. sz. tjkvben A. f  I. rsz. ( 6 8 0 , 6 8 1 .682 . , 

sz. tjkvben A. 
54 kmona . 2. r.-z. (1030.. 1031 ) hisz. szán 
tóra 254 korona. 3. isz. 1495. hisz. szántóra 
58 korona 4. isz. 5 ' J l l . hisz. szántóra 50 kor., 
5. 1S7.. (7263., 7364., 7307 , 7308.) hisz. száll 
tóra 274 korona. 6. rsz. 7405. htsz. szántóra 
40 koroni 7 rsz. 7466. In sz. szántóra 130 kor., 
8. rsz. 8296. hisz. szántóra 104 kor.. 9. rsz. 
8822 ]. hisz. szántóra ö3 korona, 10 isz. 5772. 
hisz. szántóra 125 korona 11. tsz. 7012,-. hi sz 
szántóra 56 korona, 12. isz. 8282. Iirsz. szán 
tóra 150 korona ezennel megállapított kikiál-
tási Arakban és pedig a végreha tás i törvény 
K>6. § a, pont ja éri elmében a csikvarsárcsi 873, 
878 és a i-sikszépv i/.i 1938 és 184 számú I|kv-
l'iil nemcsak végrehajtást szenvedő Mihály Ger-
gely!. hanem özv. Mihály .lózsefué  szül I)eAk 
Katalin, Mihály Ágoston. Mihály József,  Csáki 
k'lekné s/iil. Mihály Katalin, Mihály Keresztes, 
Mihály Domokos, I / ' zá i Ferenczné s/iil, Mihály 
Veronika, Ambrus ÁgoMoii és kiskotu Ambius 
Vilma társtulajdonosokat a c.sikszépvizi 2001. 
3103 sz tjkvekben loglali ingallanokliól iizv. 
Mdiál) Jó / s e lné s/iil Deák Kalalin kivitelével, 
iniwl az ő része Mihály Domokosra ment at s 
ö már egyszer lár.-iu'ajilniios Dgyaz ezen mini 
a feni  elsorolt lárstulaidotiosnk | inalékáta és a 
szépvi/.i 2010 sz. IjkvbHi felveit  ingatlanból 
nemcsak Mihály Geigely végrehajtást szenvedőt., 
s a leni elsorolt M li ily Ágoston társa i t illeni 
jutalékára, hanem Hec/.e Ágnes társtulajdonos 
lutalékára is. 

Megjegyezi. l:k. hoev a ősik-vaesâresi 878, 
a szépví/i 1930 és 2010 sz tjkvekben foglalt 
ingatlanokra (!. I. és C. 4. a. ó ,v . Mihály Jó-
zsefné  szül. Deák Katalin java, a bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jogot, ezen árverés 
nem érinti azonban, minthogy a o ikvaesá t esi 
873 s / . l,|kvl:en A. -j". 1. isz. 1608. hisz. al 
ingailanra 0. 2. al. özv. Jliliá'y Józsefné  s/iil. 
Deák Katalin javára bekebelezel! élet fogj  tiglani 
haszonélvezeti jogot megelőzöl, g C. 1 a l a t t i ná l 
Kr/sébet javára 60 Irt töke s |ar. erejéig -/áloi.'-
iog \ an bekebelezve, a mennyiben ezen ingái lan 
oly át l an adatnék, hogy az ezennel :t 10 koroná-
ban megállapított követelés nem fedeztetnék, 
továbbá miután a csikszépvi/i 124 sz. t j kv l eu 
A. J,-. 20. és 24. tsz. 7 3 1 6 , 977/ , lirsy. ingat-
lanokra C. 7. és C. 8. a csiks/.épvi/.i 3103 sz. 
tlkvben A. 7. 1 —12. rsz. ingatlanokra C. 1. és 
2. a. 2001 s/. 1 jkvben A. 7 . i sz . 680.. 683., 
684 |. hisz. ingatlanra ( ' . 2., 3 , s a 3102. sz. 
tjkvben A. 7 . 1 - 5 rsz. al. (elvett ingatlanokra 
l \ 2. és 3. al. Fábián t i j ö r g y és neje javára 
az iizv. .Mihály .lózselné sziil. Deák Katalin élet-
logytiglani haszonélvezeti jogát megelőzőleg zá-
logjog van eb".j>gye/.ve s azonkívül a 2001. sz. 
tlkvben A. 7. I. isz. al. l e h e l t ingat lanra C. 
4. és 5 al. 100 100 t r l líike s kamatai és a 
3102 s / , t jkvben A. 7 1 j . r-z. a l a l l (elvett 
iiigatlaiinki a C. 1. a. a teiiteinlitetl haszonélvezeti 
jugut meueliizöleg i'.sik-s>.ei)tmiklósi r. kalh. egy-
házmegye pénztára javára IOO Itt s kamatai 
eie |é;g zálogjog van bekebelezve, a mennyiben 
e 124 sz. tjkvben A. 7 20 és 21. rsz., és a 
31(13. sz. tikvben A. 7 1 — 12 rendsz. alatt 
felvett  ingatlanok egj i i t ies in oly árban adat-
nának el, hogy az ezennel 5(i0 koron I an meg-
állapított követelés összege, a 2'KM sz. Ilkvl etl 
A. f  1. tsz. nlal l felvett  ingatlan oly álban 
adatnék e1. hogy az 10:12 koron,iban tmgálla 
pltott kövit'-lések összege, és végül a 3102 sz. 
t jkvben A. 7 1—5. isz. alall loglalt ingati..nok 
oly árban adatnának el. Iiogy az ezennel 796 
koionálian uirgállapilott kővitelések összege 
nem IVileztetnék, az árverés ezen ingatlanra lia-
t a h t a l a n n á válik és a c-ikszépvizi 121 számú 
ikvbeu A. 7 . 20. és 24. 1 >/.. a 3 1 0 3 - z . Ijkvben 

A. f .  1 - 12. i s / , a 20OI sz. tikvben A. f .  1. 
rsz. é- a 3102 sz. I jkvb .n A. -[-. 1—6 lendsz. 
alatt felvftt  ingatlanok az életiógvtiglani litszon-
élzezeti jogra való tekintet nélkül azonnal U|ból 
elfognak  árvereztetui az á iver : : s t elrendelte, és 
hogy 11 lennelili megjeliilt ingatlanok az 1901 
évi szeptember hó 23-ik napjának délelőtt 9 
Órakor niegtai tandó nyilvános árverésen a meg-
állapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tar toznak az in-
gatlanok becsárának 10"/0-.it, készpénzbeli, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. Jj-áhati jelzeltárfolyammal 
számitol l és az 1881.évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kell m. kir. igazságiigyniiuiszteri rendelet 
8. §-álniu kijelöli óvadékképes é l tékpapi iban a 
kiküldött ke/éliez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. Şj-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséii'il kiállított szabály-
szerű elismervényt á tszolgál ta lni . 

A kir. törvényszék, mint leiekkönyvi halóság. 
Kelt (Jsik-S/.ereila, 1901. évi junius 17-én. 

Dózsa Kálmán 
I ISII I 1 kir. 1 vszéki bíró. 

Hirdetmény. 
A , Csíki Lapok * folyó  évi 28-ik 

számában a esik szenttamási kántor-ta-
nítói állásra hirdetett pályázat határidejét 
szeptember l-ig meghosszabbítjuk. 

Csik-Sszenttamáson, 1001. aug. 11. 
Tompos Mátyás, Ferencz János, 
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l l i n l e l m e n V. 
Kászonujlalu község telekkönyve arányo-

sítás következtében az 1869. évi 2579 számú 
-za báty rendelethez képest á ta laki t ta t ik és ezzel 
"gyitlejüleg mindazon ingatlanokra nézve, a me-
lyekre az 1886. X X I X . az 1889. évi XXXVII I 
és az 1891. XVI t.-czikkek a tényleges birlokos 
tn'aii ionjogának bejegyzését rendelik, az 18'J2. 
évi XXIX. t.-czikkheii szabályozott, eljárás, a 
telek jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsoiato-au logaiiatnsil talik. 

K c/.élból az. Atalakilisi élőmunkáiul hite-
lesítése és a helyszíni eljárás nevezeit községben 
1901. evi szeptember hó 10-ik napján 
d e 9 orakor log kezdődni. 

Kuné] fogva  felhívatnak  : 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesi-

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
állal jelenjének illeg és az UJ l> lekkönv vi ter-
vezet ellen netalátilii é-zi evételeiket alinai bi-
zonyosabban adják elő, mert a légi telekkönyv 
Végleges á ta lakí tása llt.ill a téves álvezi tésből 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok a kik a telekjegyzökiitiyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve nkadaloll előter-
jesztést kívánnak lenni, felhívatnak,  hogy a llkkyvi 
hatóság kiküldött je előtt., a k r i i zn l l lialáiiapoti 
kezdődő el járás folyama  alat t jeleujenek meg, 
és az előterjesztéseiket igazoló oki ra tokat mu-
tassák fel. 

3 mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot t a r t anak , de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
át írásra az 1886. XXIX. t. c / . 15 - 1 8 . és az 
I8S9. 1889. XKXVII1. I. kz. 5., 6., 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges ada loka ! megszerezui ipar-
k o d é n a k és azokkal igényeiket a kiküldött előtt 
Igazollak avagy oda hassanak, hogy az á t ruházó 
telekkönyvi tulajdonos az á t ruházás lélrejiillél 
a kiküldöli elöli szóval ismerje el és a tulajdon-
jog bekeblezésére engedélyéi nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az uton liein érvényesít-
liclik és a bélyeg és illeiék elengedé.-i kedvez 
niénylöl el is esnek ; és 

4. azok, kiknek javára l ényhg már meg 
sziint követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilván könyvileg bejegyezve, 
ugy szintén az ily bejegyzéseknél terhel t ingat-
lanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
Iőrlését kérelmezzék, illeive hogy törlési euge-
geilély nyilvánítása végeit a kikübtölt előtt jelen-
lenek meg, mei 1 ellenesetben a bélyeg mentesség 
kedvezményétől elesnek. 

Csik.s/enliiii'.itoiii'ii, 1901. jul.us 19 én. 
A kir. járásliitósiig mini telekkönyvi hatóság. 

G ö z s y P é t e r , kir. albii 0. 
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P á l v á z a l i h i n l c l n i i ' n y . 
Csikvárniegyében a gyergyói járáshoz tar-

tozó Gyó-Kemete, Gyó-Várhegy és Gyó-Sala-
más községekből alakult egészségügyi körben 
a körorvosi állás — Gyó-Kemete község szék-
helyijei — üresedésben lévén, annak betöltése 
czéljából, ezennel pályázatot hirdetek. 

A körorvos évi fizetése  17% korona, lak-
bére -J00 korona látogatási dijak váltsága évi 
li korona, végül Gyó-Várhegy és Salamás köz-
ségektől 104 korona évi fuvar-váltság. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy törvényes 
képesítésűket, valamint eddigi alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  szabályszerű 
folyamodványaikat  folyó  év i szeptember 
hó 15-ig hozzám adják be. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1901. évi augusz-
tus hó ó-én. Dr. Lázár János, 

föszolpabirö. 

• Eladási hirdetmény. 8 
Egy jó karban levő üzem- s* 

képes 8 lóerejü Robey-féle  í* 
használt inni 2-4 
G - Ö Z G - É P & 

azonnal eladó. Bővebbet ££ 
Szopos és Botár Csikszere- Ş* 

J dában megtudható. j 

j Legjobb minőségű 

ISKOLA HEGEDŰK 
régi mesterek utánzatai uj 
és régi formákban  legjutá-
nyosabban beszerezhetők s 
minőségükért szavatol: 

GYÖRGYJAKAB  M. UTÓDA 
/>  /í  1JSZX.  í  M)  T  \ i /1  TO  /; 

kr»nvvkcrv'sk''l«'sf. 

§ 3 0 - C L v e g % 

1 DIADAL SECi 
pezsgő 

jutányos áron eladó. Hol? 
megmondja a kiadóhivatal. 

& & 
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Van szerencsém a nagyérdemil helybeli és vidéki közönségnek 
becses tudomására hozni, Iiogy üzletembe a helybeli piaezon a 
takarékpénztárral szemben a legfinomabb  háromszeki 

DUZA LISZTEK 
a legolcsóbb árak mellett kiszolgáltatnak. 

Továbbá ajánlom a nagyérdemil közönségnek a naponta 
frissen  megérkező 

csemege-szőlőt i's csemege-dinnyét 
Rohanczy és Török-Becsi-félc  telepről, u. m. tiszta-gyöngy, 
muskatály és Turkesztán. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve maradok 
íjiély tisztelettel 

1 Pt oppév Mózes. 

T i s z t a feájreiaszéfei  fenze, 

I e g 5 o T D T o K O I T I F B ^ i g 

I DIADAL SEC 
ÍC 

Eberhardt Antaltól, Budafok—Promontor 
kapható miuden jobb faszerkereskedésben,  é t termekben és kúvéházakbau.'í. 

Erdélyrészi képviselője: RIEMER K. GUSZTÁV, Sz.-Udvarhely. Arjegyiék ég minták kívánatra ingyen. 

Nyomatott Csik-3zeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




