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Az uj képviselőház. 
Megnyíltak a képviselőház kapui, 

hogy magába fugád  Itassa ;i nemzet újon-
nan választott képviselőit. 

Ha végig tekint az ember az első 
formális  gyűlésen megjelenő nagyságos 
urak sorain, azt látja, hogy a jelentke-
zők nagyobb része inint régi ismerős 
Üdvözli egymást, ezeken kivlll meglehe-
tős számban vannak egészen uj emiierek 
is. kik régi ismert, de most már hiányzó 
emberek helyébe léptek. 

Hogy milyen lesz az uj képviselő 
ház, arról nagyjában már előre is meg 
lehet a képet alkotni. 

A szabadelvüpárt számottevő több-
ségben van s igy a jelenlegi kormány 
támogatása, az az által kittizütt és kitű-
zendő törvényhozói munkásságnak iránya 
meg van szabva és a munkálatok ke-
resztülvitele biztosítottnak tekinthető. 

(íaraulirozzák ezt a jelenlegi sza-
badelvüpártnak azon régi kipróbált, a 
szabadelvű eszmék mellett kitáró és a 
liberáliztnus fennen  lobogó zászlójának 
elismert hűségű tagjai, kik már eddig elé 
is megmutatták, hogy a jog, törvény cs 
igazság kormányának a haza sorsának 
javítására irányuló törekvéseit kitartóan 
támogatják és diadalra segítik. 

A szabadelvüpártbaii szép számmal 
vannak uj erők is, kik közül bizonyára 
lesznek olyanok is. kik a kibukott régi 
tehetségeket pótolni, azoknak helyeit 
alkalmas módon betölteni s igy a sza-
badelvű eszmék győzelemre jutását az 
egész vonalon elősegíteni fogják. 

Vármegyénk nióst már olyan sze-
rencsés helyzetben van, hogy négy sza-
badelvű képviselőt küldött föl  az ország-
házba. Ezek között hármat olyant, kik-
nek már eddigi képviselői működését 
ismerjük, egy negyediket pedig olyant, 
kinek a vármegyénkben való eddigi te-
vékenysége biztosítja a választó közön-
séget arról, hogy a szabadelvüpártban 
az országos és a mellett a minket kö-

zelebbről érdeklő székely ügynek is ér-
demes harezosa leetul. 

Tudomásunk szerint, hosszú idő óta 
most történik meg az, hogy vármegyénk 
képviselői, azokat a votumokat, a melye-
ket a törvény vármegyénknek engedélyez, 
egy irányban érvényesítsék s igy van 
reményünk arra is, liogy képességüknek, 
tehetségűknek latba vetésével a közér-
dekek mellett a mi specziális érdekein-
ket is elő tudják segíteni. 

Az az elkeseredett szenvedélyes 
barez, mely a közelebbről lefolyt  kép-
viselő választások alkalmával itt a vár-
megyében lezajlott s melyből a szabad-
elviipáit igazán lenyes győzelemmel ke-
rült ki. tanúságot tesz arról, hogy vá-
lasztó közönségünk higgadt és értelme 
sel)b része végre-valahára megtalálta 
a boldoguláshoz vezető helyes utat és 
akaratát ilyen irányban érvényesítette. 

líbből előre látjuk és kifejezést  is 
merünk adni annak, hogy érdekeink, 
panaszaink, óhajtásaink ott az ország-
házában kellő figyelemre  és méltatásra 
találnak s tniiiilazon kívánalmaink telje-
sülni fognak,  melyek hazánk közérde-
keivel ellentétbe nincsenek. 

A közvéleménynek azon erős meg-
ny ilatkozása. mely a szubndelvüpárt győ-
zelmét senki által el nem vitatható te-
kintélyes szamokban juttatta érvényre, 
arról is biztosit minket, hogy azon né-
melyek által erőszakosan forszírozott 
törekvések, melyek a közbizalom által 
oly fényesen  nyújtott mandátumok ér-
vénytelenítését akarják kieszközölni, 
eredmenyre egyáltalában nem vezetnek. 

Az uj képviselőházban az ellenzék 
zömét, a Kossutli-párt képviseli, abban 
is vannak ismert, jó nevil és kitűnő 
hazafiak,  kiknek eddigi ténykedése előre 
is biztosítja azt, hogy az ellenőrző sze-
repet, melyet gyakorolni, az ellenzéknek 
oly szép hivatása, az egész ország köz 
megelégedésére fogják  teljesíteni, biz-
tosítja az,t is, liogy a felmerülő  kérdé 

|sek kellőleg megvitatva lesznek, és a 

képviselőház működése egész hazánknak 
és al;ban minden vármegyének előnyére 
fog  válni. 

Sok várakozással néz az ország az 
uj képviselőház működése elé, sok vá-
rakozással, nagy reményekkel azért, 
mert a mostani tiszta választások alkal-
mából, mely a kerületek nagy részében 
ugy is történt, olyan férfiak  kerültek 
be a törvényhozó testületbe, a kik iga-
zán a nemzet érdekeit képviselik s bizo-
nyára rajta lesznek, hogy ennek az or-
szágnak minden irányú érdekei a leg-
jobban kielégíttessenek. 

Kzt várjuk, ezt reméljük a most 
megnyitott képviselőháztól és ebben a 
várakozásban es ebben a reményben az 
újonnan választott honatyákat a legme-
legebben üdvözüljük. 

A képviselőház első ülése. Enöl 
a kÜM-tkezü tudósítást közöljük: Csávossy Béla 
háznagy üdvü/.li a képviselőket. Első tennivaló 
a korelnök kijelölése. Tudomása szerint a leg-
öregebb képviselt". Madarász József.  Fölkéri, 
foglalja  el az elnöki széket. (Éljenzés). Mada 
rá.z .ló/.sef  elfoglalja  R/. elnöki helyet: M'k'" 
A képviselőház elnöki székét a szabályok H I I H 

méhen elloglalom, üdvözöllek benneteket, képvi 
seliiiáisaitn ! Oliajtmn, bogy munkásság! ok iltlvös 
ler\eti tiein/elüiikre és ha/ankra. mely iidvö» 
csak na.v lehet, ha niilltleu idegen beavatkozás-
lói menten, a tiírvények alapján történik. (Él-
letizés). Az országin ülést ezzel a szóló meg-
nyitja s ki.rieeyzökken , kiknek szaira hat, föl-
kért a legtiatH'alil. tagokat. A lelhivásra Balos-
•lános. Wilf./.ek  Fttgyes, t'sekonics (j\nla. B"t 
l.ély tíjörgy, Bethlen Is'ván gróf  és S'/ű lű (je/a 
|elet.l ke/.t ek. Madarász korelnök ezután kitisz-
tul U a jegyzők közt a Illat leentlökel és jelen-
tet^ li-igy a minis/terelnnkl.öl altrat. érke/ell. 
K-inek utána ki|e|-nti, hogy elnöki lisztét tn 
vál.l. nein vi>e|||i'ti. lO/.elöir kilenc/, évvel l.öveli-
l>eii kile|tette n/.okat az «kokat, nielyrk folytán 
e helytől távozni kénytelen. Madarász a szélső 
liál tapsai kö/.t elhagyja az elnöki széket és 
Cs.ivossy liéla töl.zólii |a Kahiny Teofili,  a Ma-
ilá'ász után legöregebb képvi-ejiít, liogy foglal|a 
el a/.t a díszes helyet. Fahtnyi Teufil  az elnöki 
lieljre megy, üdvözli a képviselőket s kéli őket, 
liogy á korral járó gyöngeségét Uézzék el. Ba-
ross .lános knriegyzíí lelulvassa a miniszterelnök 
atiratát. mely tudatja, hogy a király Irónl.eszed-

del e bónap 28-án nyitja m g az országgyűlést 
a királyi várpalotában. Barabás Béla: Tisztelt 
képviselőtársaim, nemzetes uraim I... (DerSltség, 
éljenzés szélről). A párt nevében kijelenti, hogy 
a lüggetlen«égi párt a budai királyi várban való 
megnyitásra el nem megy, mert azt óhajtja, 
hogy a király jöjjöo a képviselőházba. A vár-
lakba azért nem mehet föl  a függetlenségi  párt, 
mert a palotán a sárga-fekete  zászló lobog 8 
olyan helyre, mely fölött  e jelvény leng, soha 
el sem megy. Széli Kálmán: A királyi várlakon 
a törvény értelmében ott van az ország zász-
laja s ha e mellett ott van a királyi ház zász-
laja, ez nem sérelem, ez a nemzet és király 
közt való összhang kifejezése.  Fabiny korelnök 
iavasnlja, hogy 28-án a tróubeszéd elhangzása 
után egy órakor tartsanak ülést a képviselők. 
Az indítványt elfogadták  a az Illés ezzel véget ért. 

— A főrendiház ülése. A törendek U 
szép számmal gyűltek össze az első ülésre, fél 
tizeuketlökor. Szeil Kálmán minisztereluök üd-
vözli a fóiendeket  és fölkéri  a legidősebb főren-
det, Szabó Miklóst, a ki'ályi Kúria elnOkét, 
hogy nyissa meg az Ölést. Szabó Miklós korel-
nök megnyitja az ülést és kéri a jegyzőt, bogy 
olvassa töl az országgyűlés megnyitásáról szóló 
átiratot. Rudnyánszky Józset báró ISIolv&asa 
az átiratot s az elnök kéri a főrendeket,  bogy 
tűinél számosabban jelenjenek meg a megnyitáson. 

= A felirati vita. A képviselőház meg-
alakulását követő legelső ülések egyikén fel 
.u; szólalni a házban a szabadelvüpártnak egyik 
oszlopos tagja s javaslatba fogja  hozni, hogy 
a trónbeszedre adandó válasz tervezetének el-
készítésire küldjön ki a haz (tizenöt, esetleg 
huszonegy tagu) bizottságot. Nincs kétség benne, 
hogy az indítványt rövidesen hatarozattá eme-
lik. Ebbe a felirati  bizottságba a régi gyakor-
latnak megfelelően  csakis a többség köteleké-
hez tarto/.o tagokat választanak, a trónbeszédre 
adandó valasztervezetuek is az lévén a Itiva-
tasa, hogy első sorban a trónbeszédhen meg-
jelölt kérdésekre nézve a parlamenti többség 
politikai felfogásának  és eszméinek legyen a 
visszhangja. A kiküldendő bizottság munkája, 
ugy vélik, három-négy nap alatt elkészül s a 
.taz elé kerül, mely azt a legrövid. bb ido alatt 
kitűzi tanácskozásainak a napirentljere. A fel-
irati vita kezdő stádiumaban aztán az ellen-
zéki pártok veZető scónokat beadják a saját 
partjuk külön felirati  tervezetéi is. Maga a 
felirati  vita, a mint képviseloKÓrökben kombi 
nálják, nyolez-tiz ülésnél tovább nem fog  nyúlni. 
Jellemző vonása lesz, hogy eltéróleg az elózó 
országgyűlések tulnyomólag közjogi és grava-
uiiuális természetű felirati  tanáeskozasaitól, a 
közgazdasági kérdések fognak  benne dominálni. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Te és én. 

Te virág vagy, üveg házban 
Kgy esoda szép rózsa, 

Kn a puszta sivatagnak 
Szél űzött kórója. 

Téged ápoló kéz gondoz 
Szeretettel, félve, 

Engem sorsom, szilaj kézzel, 
Kitaszít a vészbe. 

Téged van ki megtanítson 
Bízni, imádkozni, 

Én lelkemnek száz eszméért 
Százzal kell daczolni. 

Mégis mikor szép szemedbe 
Egyszer bele néztem. 

Megpihentem ós egy perezre 
Sugaras lett éltem! 

Nem tagadom sok szép álmot 
Álmodtam felóled, 

Képzeletem kék egére 
Kózsaszin felhőket. 

Merész álom!... Te virág vagy, 
Kgy csoda szép rózsa 
Cveg ház lakója, 

Én a szélnek, zivatarnak, 
Kergetett kórója, 
Sivatag bolygója. 

Ungvári  Mór. 

Operába kell mennie. 
Humoros jelenetek. 

Az asszunt' (az ablak előtt, örvendve): Jó..! 
(Kiébe siet). Megvan. — 

A férfi'(bohókás  kétségbeeséssel): Hiába volt 
Papiid Itó.s. 

Az asszony: I>e hiszen nem is nós. 
A férfi:  Olt. ahliuz nem is BzükBéges az 

egyház áldása. 
Az asszony (lehancolvB): Juliban kellett 

volua rábeszélned. Bizonyára túlságos engedékeny 
voltál. 

A férfi-.  Máskor éppen az ellenkezőjét inon 
dod. Nem. Bzivccskéin, tévedsz. .Mindenféle  ször-
nyűségééi fenyegettem  én az egyetlen eszközt, 
melylyel még rendelkeztem. 

Az asszony (hirtelen): Miért nem alkal-
maztad ? 

A férfi:  Megüljem? Gyilkosság operajegy 
végett — csakugyan eredeti lett volna. De ilyen 
biintényt még te setn követelhetsz tőlem. KgyéSi-
ként vigasztalódjál! Ha sírban nyugszom, menj nőül 
újságszerkesztőhöz, akkor egész életedre bizto.-ilva 
lehetsz, hogy nem lesz jegykalamitásod... 

Az asszony: Minő undok tréfa!  Egyáltalán 
elvártam volna, liogy egy férj,  a ki operajegy nélkül 
jó haza, nem olyan jókedvet mutat, mint te. 

A férfi:  Akasztófahumor,  édesem, akasztófa-
humor. Kllenkezóleg nagyon rosszkedvű vagyok. 

Az asszony: Gondolkozzunk, nem o jut 
eszünkbe más esz. öz. Jójj. ülj mellém. Csúnya az 
időjárás — ugy e bár? No jöjj. édesem, iilj a 
megszokott kuczkódba és gondolkozzunk. 

A férfi  (oldalt): Aspís kigyó! Gondoltam, 
hogy végre engedni fog  — pídig dehogy: Mégis 
kíváncsi vagyok, mennyire viszi • dolgot. 

Az asszony : Mit mormogsz? Miért nem 
jósz itle? 

A férfi  (busán): Ha meggondolom, bogy 
ma utoljáru fogok  igy melletted ülni a pamlagon 
(a pamlag sarkába iii s megcsókolja az asszony 
kezét), utoljára fogom  puha kacsódut csókolni. 

Az asszony: Mi az — mire czélzol? 
A férfi  (komolyan): Párbajozni fogok. 
Az asszony: Szent Isteu! Csak tán nem? 
A férfi:  Akasztófahumor,  gyermekem —nem 

mondtam? Nem szívesen hagy az ember itt ilyen 
bájos asszonykát. 

Az asszony: Nem fogom  engedui, hogy 
ilyen bolondságot csinálj! 

A férfi:  Bolondság? Becsületbeli ügy bolond-
ság? F.a magam provokáltam. 

Az asszony: Kit? 
A férfi:  Apai doktort. 
Az asszony (gyengéden): Te jó ember! 

A jegy miatt? 
A férfi:  Nem éppen azért, a mit te hiszel 

Tudod, mit merészelt a szemtelen mondaui? A 
jegyet semmiért setn adja, — legfeljebb  egy csó 
kért — tőled. 

Az asszony: Szemtelenség I (Rövid vár-
tatva). Ámbár — 

A férfi:  Képes volnál? 
Az asszony: Bohó! Mi a csók? Futó érint-

kezés — egy pillanatra. Nein nyujtunk-e egymás 
nak kezet? Nem fűzi  e a tánezos karját a hölgy 
dereka körül? 

A férfi  (kesoriien): Ilona! 
Az asszony (megölelve férjét):  Te Otlieló! 

Egyik csuk nein olyan, miut a másik. Nem osz 
tottak e jótékony czélokra a legbüszkébb hölgyek 
csókokat ? 

A férfi:  Más eset. 
Az asszony: Egyáltalán nem. Bianchi is 

jótékony czélra lep föl  ma. 
A férfi:  Nos jó — legyen I (Fölkel éa kitárja 

karjait.) — Csókolj meg! 
Az asszony (meglepetéssel): Téged? Mit 

jelentsen ez ? 
A férfi:  Apai doktor helyetleeéüek neve-

zett ki. Itt a jegy. 
Az asszony (elkapja keiéból a jegyet éa 

ujjougva ugrándozik): Moat szál csókot is kapse. 
A férfi:  Daciára, hogy ámítottalak? 
Az asszony: Ámítottál? (Oyanus siemmel 

vizsgálja a jegyet.) A jegy hamis. 
A férfi:  Nem, a jegy nem hatnia. De a többi 

mind csak tréfa  volt. (Sóhajtva.) A jegyet nem 
Apai doktor adta. Sok, nagyon sok péuzeu vettem. 
A véletlen juttatott hoitá. 

Az asszony (megkönnyebbülve): Akkor min-
den jó! 

A férfi:  Bizonyára, mert te is jelen leszel 
az operában, s mindenütt ott kell lenned. 

Az asszony: Host uiár belátod magad is, 
ugy-e bár? 

A férB:  Te meg megvallod. amit félóra  elótt 
még tagadtál — hogy sehonnan se szabad hiá-
uyoznod ? 

Az asszony: Eh mit. félóra  elótt! Most 
megvan a jegy és le vagy ai én édes kedvea fér-
jecskétn. Jójj hadd csókollak meg! (Kitárja karjait 
éB kaczér mosolylyal nyújtja oda ajkát). 

A fériI  (komolyan): Mi kár. hogy exeotul 
mindig azt hiszem majd, hogy csókjaid Apai doktur-
uak sióinak. És mégis — (kedvteléssel siemléli 
es megcsókolja nejét) hisien mindnnuyian gyenge 
teremtések vagyunk 1 (Vége.) 



Október 30. C S Í K I L A P O K 
44. szám. 

. Munkát a népnek. Az október 34-én 
délelőtt tartott minisztertanács, többek között, 
az általános közgazdasági helyzettel is foglal-
kozott. Lukács László pénzügyminiszter elő-
terjesztést tett a vas- és gépipar, az építőipar 
és a vele összefüggő  iparágak terén mutatkozó 
munkahlány elhárítása érdekében teemló intéz-
kedésekről. A minisztertanács a maga felelős-
ségére már most nagyobb megrendeléseket tesz 
olyan tárgyakra, a melyekre a fedezetet  meg 
csak az ÍÍKJJ. évi költségvetés vagy kiilon 
törvény utján fogja  a törvényhozás megadni. 
A megrendelések ez utóbbi csoportjába tartozik 
több ezer teherkocsi, a népfölkclés  fölfegy  vér-
zésének befejezésére  szolgáló ismétlőfegyverek, 
több vasúti és közúti vashíd. U tószerkezetek, 
mühelyberendezések stb. megrendelése, amely-
nek öszértéke 40 millió koronát meghalad. 
Mindezekről a pénzügyminiszter a költségvetési 
kísérő expozéjában a képviselőháznak előzetes 
jelentést fog  tenni. Az említett állami akcziónak 
első sorban az lévén a czélja, hogy a keresel 
a téli időszak alatt ne sziinteljcn. A miniszter-
tanács azt is elhatározta, hogy a megrendelések 
alkalmával n szállító vállalatoktól annak a kö-
telezettségnek elvállalását is fogják  követelni, 
hogy bizonyos időn át alkalmazottaik és tutin 
kasaik mai létszámát az időközi rendes válto-
zásokon kivül apasztani nem fogják. 

A pap legyen pap/) 
A most lezajlott képviselőválasztások sok 

tanulsága közt nem utolsó ez a tanulság: a 
pap legyen pap. A ki egyszer felesküdött  Isten 
szolgájának, maradjon isten szolgája halálig. 
A papot azért választják a híveik, hogy hir-
desse Istennek igéjét: legyen az ó nevének 
atyai barátja, tanácsadója: örömének, bánatá-
nak részese minden jóban : elöljáró, példaadó, 
a csüggedő léleknek bátoritója: az elesettnek 
feiemelóje. 

A mely pap az idók során ana a meg-
győződésre j'.it, hogy a közélet bármely telén 
több szolgálatot tehet a hazának, a papi kön-
töst tegye le. 

A mely pap azt hiszi magáról, hogy neki 
a törvényhozás házában van méltó széke, bú-
csúzzék el a híveitől s adja át helyét nála 
hivatottabbnak. Mert ismételten mondom: a 
pap legyen pap. 

Nyilvánvaló, hogy a mint a pap a poli-
tikai küzdelmek hullámai közé veti magát, hí-
veinek egy részével ellentétbe jut. Keserűség-
gel, boszusággal, gyűlölettel telik meg azoknak 
a híveknek a lelke, a kik a papjokkal nem 
egy politikai hitet vallanak. A pap szerepe a 
politikában legfőnnehb  a szelíd, atyai tanács-
adás szerepe lehet: a pap élhet az ó alkotmá-
nyos jogával, mint e hazának bármely foglal-
kozású polgára, de ezentúl megálljt kiált neki 
az ó papi köntöse. Az a köntös, melyet sár-
nak, piszoknak szennye nem érhet s ha ér is. 
tiszta marad: tisztán tartja a léleknek benső 
megnyugvása: papi hivatásomhoz még gondo-
latban sem lettem hütelen, [sten a tanúm, hogy 
méltatlauul dobálták sárral a gyarló emberek. 

Minden földi  foglalkozás  felett  olyan maga-
san állónak tartom a papi elhivatást, hogy az 
én lelkemet szörnyen hántja, valahányszor látok 
papot, ki lelke egész erejével nem ennek az 
elhivatásnak él, aki eltol az elhivatástól csak 
egy hajszálnyira is cltántorodni képes. Eltátt-
torodni oly mezőre, hol a papot az ö felszentelt 
köntöse nem óvhatja meg a kipellengérezéstól, 
egyéni és papi becsületébe való g ázolástól, 
még akkor setn, ha máskülönben a legtisztább, 

") Ezt II sok tnegsziveliii valói t:trtiilina/.ö s/é|i 
czikket a PMagyarság--liól vesszük át. Yiijtia inegér-
teuék a Székelyföld  papjai is. 

Fővárosi levél. 
i. 

Kedves  barátom! 
Kívánságodat iine teljesítem. A fővárosi 

ilénk művészi és irodulmi életéből egy a más 
érdekesebb dologról írok neked. I.egulább elplety -
kázunk írásban az eseményükről, ha már szóval 
nem vitathatjuk meg a .világot kormányzó mű-
vészeti kérdéseket? Kerlek, sürgesd i> városi 
tanácanál a telefonösszeköttetést  Budapesttel, leg-
alább nem kell minden hónapban beszereznem 
uj éa uj doboz levélpapírt. Ha azonban téged az 
én tollam gyenge beszéde kielégít — szívesen ir 
káiok újságokat. 

Tudtam éu uzl, llogy bár a lündéií szerelőin 
hatalma kedvessé varázsolja a vidéki élet idegunsé 
tevő egyformaságát;  uem elégszel te meg azzal, 
hogy elolvass naponta egy tuezat hírlapot, sze-
retnél le itt a zajgó világban is élni, egy-egy nioz 
galmasabb eseményben részt venni. Látóin ezt a 
leveleidbúi. Bár önként vállalkoztál a vidéki száin 
űzelésre, uem lehet abba oly hamar beletörődni, 
különösen neked; hiszen uem egyszer mondtad 
hogy még azt setn luduád megszokni, hogy a 
hírlapokat megjelenésük utáo csak két uappal 
olvashasd. Pedig most igy vau. Aztán uz édes 
ntezai zsivaj ! Fagyasztó csend lehet egy olyan 
kis vároaban. Itt a kapun kilépve elkap az utcza 
áradata a ez a nyüzsgés (niint egy frázisokkal 
dobálódzó iró uiondaná) .termékenyítőleg hat 
fan  táliámra" a aion gondolkodom, mennyi regény, 
dráma, idill téma mozog ill körülöttem: tnagu 
a j élet, amelyben holtra lökdösik sokszor az embert. 

A fővárosi  mulatságok változatosságaiért 
kárpótol aiouban téged egy gyönyörű szép kis 
lány.. Mondhatom, irigykedem reád. 

a legeszményibb czélok vezették minden világi 
dolgában. Talán mondani sem kell, hogy nem 
számítom a papi elhivatással ellentétes világi 
dolgok közé, ha példának okáért a falusi  pap 
megmutogatja híveinek a tiszteséges anyagi 
boldogulás Htjait: ha ő maga példát mutat a 
földnek  okos mivelésében. példát a takarékos-
ságban s ha a szükség ugy kívánja, nemcsak 
lelki, de testi doktora is az ő népének. A jó 
/<»/<  kezében ezer eszköz  van h nép anyagi 
ós erkölcsi  üdvének  szulgálutárn,  do  e közt 
uz e/.er  eszköz  közt  nem találom  >t pnrt-
imlitikui  vezérkedést:  mind  a jót, mit cse-
lekszik,  ezzel az egy tényekedésével  ha-
lomra dönti. 

Olvastátok, ugy-e, mi történt itt az ország 
szivében? Marék számra dobálta a sarat egy 
piszkos röpirat a pap-képviselejelölt. most már 
képviselő reveremlájára. Kortesl'ogásból történt 
s tudjuk, hogy Magyarországon választások 
idején az egyéni becsület a legkevesebbre be-
csült portéka, de hiába, mihelyt Isten szolgájára 
dobják a sarat, a közönségesnél erösebb lel-
künknek a megdöbbenése s önkéntelen feljaj-
dulunk: miért is nem marad a pap —papnak! 

Igen. igen. a pap legyen pap. A papnak 
az oltár előtt, a templomi szószéken a lu-lye 
s nem a kertesek vállán. A papnak nem szabad 
kik ívni mindenre kész ripőkiik aljas támadásait: 
a papnak nem szabad belesodródni a politikai 
harezok szenvnyes hullámai közé: a papnak 
nem szabad részt vennie oly küzdelmekben, me-
lyeknek utolsó jelenete a bíróság előtt játszódik 
le. A papnak legyen Isten a legfőbb  hirája s 
ne földi  biró mossa lisztára beszennyezett be-
csületét. 

A mely pap belesodródott a politika sok 
szennyet felkavaró  forgatagába,  többé nem 
egész pap, lieni lehet az. A gazda, az ügyvéd, 
a kereskedő, az iparos a maga dolgát hanya-
golja el. vagy viszi előbbre, ha képviselővé 
lesz: a pap nem a magáé, hanem a híveié s 
mihelyt képviselővé lelt — fél  pap. A gazdát 
pótolhatja az ispánja, az ügyvédet a segédje, 
kereskedőt, iparost nemkülönben: a papot, ha 
igazi pap. nem pótolhatja a káplán, nem senki, 
egyedül csak maga. Már hogyha igazi pap. 
Az igazi pap lelke össze van forrva  híveinek 
lelkűvel, s a hívek nyája uem az a nyáj, melyet 
bármelyik bojtárra el lehet bízni. Meglehet-e 
pénzzel váltani azt a kárt, mely a magára ha-
gyott nváj lelkében esik? 

Akármcrrül forgatom  a dolgot, rendület-
lenül áll az igazság: a pap legyen pap. 

A képviselőház papok nélkül is megtelik, 
de  Isten  háza igazi papok nélkül  nem. Ne 
feledjük,  hogy sok templom üres. Ne  feled-
jük,  liogy kétsegbjuytö  roliamossággul  ter-
jed  u vallástalanság. 

A pap legyen pap. Ilenedek  FAek. 

Az erdélyi róm. M . Státas közeise. 
Az erdélyi róm. katli. Státus évi rendes 

közgyűlését Kolozsváron, október hó 23-án tar-
totta meg az ottani róm. katli. gimnázium dísz-
termében. 

A közgyűlésen jelen voltak vármegyénkből 
az egyházi képviselők köziil : Murányi Kálmán, 
Ferenczi Károly, Karácsony .lózsef,  Hosszú Fe-
rencz, Veres István, Kis D'-nes, Kaiicz János, 
a világi képviselők közül: Mikó Bálint lőispán, 
Molnár .József,  dr. Fejér Antal, dr. Gyöiőy 
Gyula országgyűlési képviselők, továbbá Barta 
lgnácz és Köllő János. 

A gyűlés lefolyásáról  a következőkben tu-
dósítunk : 

A gyűlés fél  lü órakor vette kezdetét. 
Báró Józsika Sámuel, mint világi elnök a köz-
gyűlést megnyitotta s azután az egyházi elnök 

Mikor e bctiikul ironi, l'álmay Ilka már 
tizedszer jálszsza a Vígszínházban a Pillangó 
kisasszonyt. Kijött hozzánk az. idén is. Ugy fo-
gadtuk. mint egy királynét s oly jól érzi itt ma-
gát, ugy tzerut minket, Kudupestet mint ahogy az 
ember valódi otthonát szereti. Mintha néinut földöu 
uem is lentiének birtokai, palotái második otthona. 

Hogy is irjam 1c ueked a Pillangókisasszony 
czimii énekes drámát, hogy megérthessed o furcsa 
amei ikui színpadi terméket? Miről is beszéljek előbb? 
A lialesco Dávid kis müvéről, vugy a nagy művész-
nőről; aki a dráma hősnőjét biivölclee erővel megele-
veníti ? Hóin, mindég csuk a zseniális Pál mily ró I 
szeretnék beszélni, de jobb megtartuui a sorrendet. 

A lialesco hősnője. Pillangókisasszony, a 
uiessze Japán leáuya. Olt mindig zöldek a fák, 
mindég napsugaras, ragyogó, szép az élet, kék 
a levegő s halvány a büszke japáni virág, a 
krizanthém. Ott az álmodozó, szelíd mundoln-
szemii uó szive tele van sejtelemmel, szerelemmel, 
búval és ürüuimel. Pillangó kisasszony is élt e 
szép földön,  szeretelt — de elhagyták. Aztán 
megölle magát. Csak ennyi az egész történél. 
Meghalt és nincs tovább. 

Kzek az igazi, néma, nagy tragédiák, olyan 
történotek, a melyek Japánban is mindonnapiuk, 
mint nálunk a mégis ujak. Hangtalanul esnek 
meg s hangtalanul fejeződnek  bo. A hősük pa-
naszló BZÓ nélkül járkimondhatatlan fájdalmában, 
ordítozása nem reszketteti meg a .puszták leve-
gőjét". A végtelen bánat igénytelensége teszi 
oogygyá e gyöngéd, flüomlclkü,  törékeuy lényeket 
a kik csak belül sirnak, de bánatukba belehalnak. 
Zaj nélkül, csendesen. Mert: 

„A szerelem mindenütt éltet, 
A szerelem mindenütt öl*. 

Majlálh Gusztáv gróf  erdélyi püspök meghívá-
sára egy küldöttségei nevezlek ki. 

Májláth püspök hosszaob beszéd kíséreté-
ben elfoglalta  az elnöki széket. Ezután dr. Sza-
uiossy János indítványára a pápának üdvözlő 
táviratot küldöltek a erre megkezdődött a ren 
des tárgyalás. 

Kflnnle  Tivadar felolvasta  az évi jelentést, 
mely általában a mult évhez képest hanyatlást 
mu'at ki. Különösen az iskolai év volt kedve-
zőtlen. A járvány és bUegség emelte a mulasz-
tott Arák száaiát, a tanulásban is van visszaesés. 
A tanári ka-- nagy buzgósága is lehetetlenül 
állt, az igy növekedő bajokkal szemben. A ha-
nyatlás okát nem lehet tudni s felhívták  a ta-
nári testületeket, hogy legyenek jelentést, va jon 
miben találják e visszaesés okát. A tanári tes-
tületek H baj okául a szülők nemlörödését, az 
elemi oktatás hiányosságát nevezték meg. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter is 
pártfogásába  vélte a státus gimnáziumait s a 
következő fentartási  államsegélyeket engedé-
lyezte: a brassói főgimnáziumnak  26000 ko-
ronát, a csik-sonilyóinak 16000 koionát, a gyu-
lafehérvárinak  2800(1 koronát, a kézdivásái helyl-
kantainak 6000 koronát, a kolozsvárinak 12000 
koronát, n marosvásái helyinek 10000 kuronat, 
a székely-udvarhelyinek 20000 koronát. 

Az erdélyi róm. kalli. vallásalap vagyoni 
állása 1900. évvégén l.h91.0G9 korona 27 üli., 
vagyon gyarapodás 24 445 korona 8."» fillér 

A tanügyi bizottság jelentésénél felszólal 
Gyöiűy Gyula, ki azt kívánja, hogy a tanárok 
számáia eszközölje ki a státus a féláru  vasúti 
jegyeket. Tanárok és tanulók fegyelmi  ügyeit a 
státus elé felterjesszék,  inert történnek olyan 
dolgok, melyekről jó volua, ha a státusnak tu-
domása lenne. 

Jósika Samu ellenzi ezt. 
Györlfy  védi álláspontját mert a szülök 

csak igy nyerhetnek garancziát, hogy a gyer 
inekekkel helyesen bánjanak. 

Pál Isiváu és Sz.atnossy János tanáruk 
ellenzik a fegyelmi  ügyeknek a státus elé való 
tel jseztését. 

Majlálh püspük lelszólalása után az indít-
vány első részét elfogadják,  a másik részét le-
veszik a napirendről. 

A brassói gimnázium tételénél Zakariás 
János felhívja  a státus figyelmét  arra a vitás ügy-
re, mely a gimnázium és a státus közt frlmerült. 

Majlálh püspök megígéri, hogy az ellen 
titeket személyesen fogja  kiegyenlíteni. 

Györlfy  Gyula a tanárok és tanalók téte-
lénél felszólal  s két i a slálusgyü'ést, hogy a kö-
vetkező dologban indítson vizsgálatot, neveze-
tesen : a székely egyetemi hallgatók részére a 
kolozsvári egyetemen alapítványok voltak téve. 
A székely egyetemi hallgatók, kik ezeket az 
alapítványokat élvezték, mikor az idén feljöttek 
az egyetemre, értesültek, hogy tőlük ezen ala-
pítványokat elvonták. Kéri a státnsgyülést, hogy 
a tanács a tanügyi bizottságnak azt az intéz-
kedését, a melylye! az alapítványokat elvonta, 
revideálja. 

Majláth püspök gyannsiiást lát Györffy 
felszólalásában,  mert abból az tűnik ki, mintha 
a tanügyi bizottság részrehajló leit volna. 

Györffy  kijelenti, hogy ö nem gyantlsit. 
Jósika Samu Györlfy  e kijelentése állal 

visszavontnak látja a gyanúsítást. 
Györffy  azt válaszolja Jósikának, hogy 

uem vonja vissza, mert uem gyannsilolt. 
Pál István a tanügyi bizottság előadója, 

elmondja, hogy mért vonták el az alapítványo-
kat. Egyik különös oka ennek az, hogy az ifjak 
vasái naponként nem jártak templomba. 

Jósika Samu a mellett van, hogy a tanü-
gyi bizottság a határozatot ne revi leálja. 

Szamossy, mint a tanügyi bizottság tagja, 
ellenzi a revideálást. mert 5 tényleg gyannsttva 
látja a bizottság eljárását. 

Farkas Lajos egyetemi tanár szintén el-
lenzi a revíziót. 

Lázár István gróf  és Jósika Samn báró 
felszólalása  után. 

Györffy  Gyula a következő nyilatkozatot 
teszi: nincs joga senkinek mondani, bogy gya-
nnsitottam. Ebben a gyűlésben senkinek nincs 
joga mondani, hogy gyanúsítottam. Szamossy ur 
majesztétikos hangon azt állítja, bogy mint tan-
ügyi bizottsági tanácsos, reviedálni nem togna. 
Már pedig feletles  hatósága a tanügyi bizott-
ságnak és Szamossy urnák is. 

Szamossy János félreérlelt  szavait magya-
rázza. 

Majlálh püspök sajnálattal jelenti ki, hogy 
a gyanúsítás szót használta, mert ö ezt Györffy 
képviselő orra nem akarta mondani. 

Sándor János főispán  azt ajánlja, bogy 
határozzon a státu«gyülés ogy, bogy az igaz-
galó tanács az egyes sérelmes eseteket meg-
vizsgálja és most vegyék le a kérdést napirendről. 

Majláth püspök Sándor János indítványá-
hoz hozzájárul. 

Györlfy  uiég egyszer felszólal  s azután a 
státus gyűlés elhatározza, hogy az ügyet az igaz-
gató tanács megfogja  vizsgálni. 

Délután a megürült igazgató tanácsosi tag-
sági helyeket töltött'k be választás utján. Dél-
ben Majlálh püspük fényes  ebédet adott a Köz-
ponti Szállóban a gyűlésen megjeleut tagok tisz-
teletére. 

Tanitó gyűlés. 
(iyiineshükk 11101. okt. 20. 

A csikmegyei általános tanitó egyesület 
csíki köre folyó  hó 19-én Gyímes-Középlokon 
tartotta rendes őszi gyűlését, melyen a tagok 
majdnem teljes számmal jelen voltak, részt-
vettek a gyűlésen a községi elöljáróság és 
iskolaszék tagjai is élükön a bíróval és kör-
jegyzővel. a kir. tanfelügyelő  pedig Császár 
Nándor tolnok által képviseltette magát. 

A gyűlés pont 10 órakor vette kezdetét, 
mikor Lakatos Mihály üdvözölvén a megjelent 
tagokat és vendégeket, a gyűlést egy töle már 
megszokott lendületes beszéddel megnyitotta. 
Beszédében rámutatott azon nagy munkára, 
melyet a magyar állam érdekében az uj éra 
óta a tanítóság is végzett. Megemlékezett azon 
nagy munkáról is, melyben a tanítóság az utóbbi 
évtized alatt az egységes nemzeti iskola meg-
alkotása körül részt vett és a mely munkában 
részt vett nemcsak az ifjabb  nemzedék, a mely-
nek kiképzése már a tanintézetekben is olyan 
irányban történt, hanem egész lelkesültséggel 
részt vett a tanítóság idősebb része is és ha 
a nemzeti iskola csakugyan megvalósul, az 
érdem és a dicséret ugy az egyiket, mint a 
másikat megilleti. 

Talán nem teljesültek mind azok az ohaj-
tások az anyagiak iránt, melyeknek a tanító-
ság joggal nézett elébe, de azt egyáltalán ta-
gadni netn lehet, hogy a mostani közoktatás-
ügyi kormány alig néhány év alatt annyit tett 
kölönösen az ifjabb  tanítók érdekében, hogy 
azok bizalommal gondolhatnak a jövőre és ez 
a bizalom lelkesíteni is fogja  óket, hogy a leg-
nagyobb szorgalommal és kitartással feleljenek 
meg szép hivatásuknak. 

Azok a tanítók, a kik már kenyerüknek 
javát megették, a kik már tul vannak az élet 
delén nincsenek olyan kedvező helyzetben, ezek 
már csak abban reménykedhetnek, hogy fáradt-
ságos munkálkodásuk után a jól megérdemlett 
nyugdíjhoz juthatnak hozzá. 

Most lenne az ideje a nyugdíj revíziónak ; 
egyes hírlapok utján azonban kiszivárgott, bogy 

— Kz a darub bizony nem nagy drámai 
értékkel dicsekedhetik, nem is értékes irodalmi 
mit, hanoin ogy megható történet, egy rajz, a 
mely szinte szokalluu eleven; egy jó szerep. A 
legnagyobb művésznők ábrázolására méltó e szerep 
s ez az, a mi l'álmay likát, az operett szubretlek 
legnagyobbjiít, arra ösztökélte, hogy a Pillangó-
kisasszony t eljálszsza. 

Kijátszotta, de hogy!? Vaunak — nagyrit-
kán — eseményszerű színházi esték, a molyeken 
az .ember elmerül abba a néma gyöuyörüségbe, 
a melyet csak az Istentől hivatott nagy tehetségek 
képesek bennünk fölkelteni,  a kik a művészet 
örök igéjét hirdetik neküuk földieknek".  Igy 
játszotta 6 el ezt a szerepet. A játékát, rád való 
tekintettel, nem fogom  részletezni, de gondold el, 
milyen gyönyörűséggel, mohó kíváncsisággal les-
tem a nagy művésznő drámai alakítását. Szinte 
paradoxon, ha aet mondom, hogy Pálmay a tra-
gikum ábrázolásában is éppen olyan kiváló, miut 
a inilyuu uagy mestere a színpadi pajkosságnak 
és pikantériának. Pedig teljesen igaz. Ez bizo-
nyítja megmérhetetlen nagy inüvésztaleatumát 
Képzeld CBak el, hogy Nebántsvirág kisasszony 
szivébe döfi  a hideg aczélt, a melyikre ez vau 
irva: ,Ha Dein élhetsz becsületben, halj meg 
becsülettel". Bár sokra becsülöm fantáziádat,  nem 
hiszem, hogy el tudd ezt képzelni, mig nem látod 
valójában. Duse megirigyelhetné ezt a művészi 
játékot, bár — goudolom — lenézné egy kissé a 
tipegő japáni leáuy szerepét; Pálmay és Duset 
Valóságos sziupadi gourmandéria végignézni Pál-
mait a Pillangó kisasszonyban a ha a rideg kritiku-
sok szája ize szerinti fogalommal  akarnám meg-
bírálni e darabot: a sziupadi gourmandéria 
szavakkal eltaláltam a meghatározást 

Kedes Bandi! Egy furcsa  kérdéare felelj 
nekem. Ismerted le anuak a szép barna asszony-
kának a férjét,  akivel te olyan igen jó barátságban 
voltál ? Ne lepjen meg ez a kérdés, feledd  el 
vőlegény állapotodat s felelj  nekem, mert én most 
tanulmányozok. Nem léged, hanem egy problé-
mának a hasznos, vagy hasznavehetetlen voltát. 

A mult este benézek a Vígszínházban a ott 
a .Szivein!" előadásán Csillag Teréz asszony 
sziute lekiáltja a nézőtérről: ,AsszonyokI csaljátok 
meg a férjeileket.  Férfiak  I legyetek a megcsalt 
férjnek  jó barátjai, mert igy sokkal erbölcsö9ebb 
a — csalás." Az asszouykák rögtön hisznek a 
Csillag szavainak, de éo és még sokan kutatjuk 
e probléma furcsaságát,  bár — ugy hiszem 
ebbe is ugy bele lehet bolondulni, mint ha a 
bibliában meg akarnám számlálni a betűket. De 
egy darabig mégis ogak kísérletesek az ügyben, 
mert nincs egyéb foutosabb  dolgom. Válaszolj 
tehát kérdésemre a e kilűnó, szellemes francii» 
vígjátékot el is olvashatod, ismét leszámítva vő-
legény állapotodot. Milyen érdekesek ezek a 
franoziák,  hogy mig némelyek azt bizonyítgatják 
problematikus utón, hogy aa emberiség lelkében 
melyik érzés erósebb: a szeretet vagy a gyűlölet; 
addig ezek a házasságtörést is olyan közönséges 
dolognak veszik, mint egy tányér eltörését, sót 
azon vitatkoznak, hogy miként kellemesebb es a 
mindenképpen való törés ? Oe ajánlom — ha még 
uem tudnád — hogy, ha a .Szivem !*-et olvasod, 
rejtsd el a könyvet, mert a takarítónődet nem-
csak te űzeted, hanem a leendő anyóeodék is. 
— ö l e l : tíyőzö. 
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sem nyugdíj revízióról, sem pedig a szolgá-
lati évek leszállításáról BZÓ sem lesz. Sajnos 
lenne ha ezek a hirlelések igazaknak bizonyul-
nának, mert ez az eljárás épen azokat sújtaná, 
a kik legkevesebbet lármáztak, legkevesebbet 
pazaszkodtak, de a mellett mindig híven és 
pontosan teljesítették kötelességüket. 

Megvagyunk győződve, hogy még mielőtt 
a végleges határozatot Írásba vennék, az öre-
gebb tanítók ezen jogos kívánságát is figye-
lemre fogják  méltatni. 

Ezután felhívta  a tanítók figyelmét  a szö-
vetkezés üdvös eszméjére a melytói a inai kor 
olyan sokat vár és sokat remél, kérte, hogy 
ezen mozgalmat, mely már is sok üdvöset ered-
ményezett, ugy az iskolában, mint az egyesü-
letben tartsák felszínen  és legyenek azon, hogy 
ezen üdvös eszme, mely különösen a kis em-
berek sorsát van hivatva javítani, az egész vo-
nalon érvényesüljön. 

Ezután a gyűlés munkálkodására az Isten 
áldását kérve, a gyűlést megnyitotta. 

Elnöki előterjesztések főbb  pontjai: 
1. Dresznándt Viktor könyvkereskedő a 

tanítók iránt több ízben tanúsított jó indula-
tát azzal bizonyította be jelenleg is, hogy a 
.Tanítók háza" javára 20 koronát adományo-
zott, melyért ez uton is fogadja  a 'unitóság 
hálás elismerését. 

2. Elnök kegyelettel emlékezett meg azon 
tagtársakról, kik 23 év alatt, az aránylag 
csekély számot tevő egyesületből elhaltak, — 
szám szerint lli-an — kiknek emiekét híven 
őrizzük. 

Megemlékezett azokról is, kik nyugalomba 
vonultak, hogy ások fáradtság  után pihenjenek. 

3. Elnök bejelentette, hogy a Csiszér Petó 
jubileuma alkalmából rendezett banketten be-
gyült közadakozásból 08 korona; a inájus hó 
27-én rendezett szinielóadással egybekötött 
tánczmulatság tiszta jövedelme 418 korona 1 
fillér,  mely összegek a „Tanítók Háza' javára 
takarékpénztáriéig kezeltetnek. 

4. Elnök felhívja  a tagok figyelmét,  a 
.Tanítók Háza" alapja javára elvállalt köte-
lezettségeik teljesítésére és a tagdijak pontos 
fizetésére. 

Ezen előterjesztések után a mult gyű-
lésről felvett  jegyzőkönyv olvastatott fel,  mely-
észrevétel nélkül hitelesíttetett. 

Lakatos Mihályné ismertette az uj gond-
noksági utasítást. 

A hosszabb időt igénylő utasítás tanul-
mányozása, a lényegesebb és a teljesen uj in-
tézkedések kiszemelése és a vonzó előadásért 
jegyzőkönyvi elismerésben részesittetett. 

Kovács Ignácz felolvasást  tartott a lopás-
ról. A felolvasás  három részből áll. I. rész a 
bevezetés, melyben a társadalom ez ocsmány 
bűnét elkövetőket ostorozza. A II. részbeu a 
lopási ösztön fokozatos  fejlődését;  a III. rész-
ben e bűn kiirtásának módozataival foglalkozik. 

Kovács Ignácz nem elmélkedik előadásá-
ban, hanem saját tapasztalatain építi fel  mun-
káját, gyakorlati példákkal bizonyítja és pedig 
kézzel fogbatólag  állításait. 

Ezen tanulságos és pedagógiai esetekkel 
bizonyított felolvasásra  felhívom  a tanítóság 
figyelmét,  annál is inkább; mert a megérdemelt 
elismerésen kívül felkéretett  a lapokban való 
közzétételére. 

Gyakorlati tanitásokat tartottak: l'éli 
Lajos I. osztályban a beszéd ért. gyakorlatok-
ból; Il-ik osztályban a számtanból, Éltes Lajos 
III. osztályban a földrajzból  a négy égtájt is-
mertette A megejtett bírálatok alapján mind 
két tanítás teljesen sikerültnek nyilváníttatott. 

Minthogy a tisztikar megbízatási ideje 
lejárt, Lakatos Mihály elnök maga és tiszttársai 
nevében az eddig tanúsított bizalmat megkö-
szönve, a tisztségről lemond. 

Elnöknek ezen elhangzott szavai után a 
volt tisztikar éljenzések között újból egyhan-
gúlag megválasztatott. 

Miután László Péter jegyző kijelentette, 
hogy továbbra nem tudja a megbízást elfo-
gadni — a ki különben is az áltajános egye-
sület főjegyzője,  — jegyzőnek Éltes János 
eddigi aljegyzőt, aljegyzőnek Dávid Ignáczot 
egyhangúlag választották meg. 

László Péter volt jegyzőnek ki e minő-
ségben 15 évig működött, fáradtságot  nem is-
merő munkásságáért jegyzőkönyvi teljes elis-
merés szavaztatott. 

A tárgysorozat lejártával elnök ugy a ta-
goknak, mint a jelenlevő vendégeknek a figyel-
met és Bzives kitartást megköszönve, annak a 
kijelentésével, hogy a tavaszi gyűlés sorrend 
szerint Csik-Szentgyörgyön fog  megtartatni, a 
gyűlést bezárta. 

Éltes  János,  jegyző. 

Kisorsolt esküdtek. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint es-

küdtbíróság az 1901. évi november hó 18-ik 
napján kezdődő harmadik ülésszak szolgálati 
lajstromának egybe állítása czéljából f.  évi 
október hó 20-ik napján, Dr. Perjéssy Mihály 
kir. tszéki elnök elnöklete alatt, Éltes Zsigmond 
kir. táblai és Dózsa Kálmán kir. tszéki biró, 
valamint Borsai Mór kir. tszéki aljegyző, mint 
jegyzőkönyvvezető közreműködésével ülést tar-
tott. melyen a kir. ügyészség képviseletében 
Sztupjár Samu kir. Ügyész jelent meg. 

A marosvásárhelyi ügyvédi kamara meg-
bízottat nem rendelt ki. Az ülés folyamán  ki-
sorsoltattak a következő 

A) Esküdtek: 
1. Karda Mihály birtokos Csik-Szentdo-

mokos. 2. Dobál Antal mészáros Csik-Szépviz. 
3. Lukács István kereskedő Oy.-Alfalu.  4. Po-
totzky Alajos kereskedő Csik-Szépviz. 5. L'j-
f'alusi  dános kereskedő Kászon-l'jfalu.  G. Mik-
lós Balázs fóldész  Csik-Madéfalva.  7. Ifjabb 
Györpál János birtokos Csik-Taplocza. 8. Id. 
Jakab Alajos birtokos Csik-Szentimre. II. Ko-
pacz Lukács birtukos Gyergyó-Szentmiklós. 
10. Szász István ép'tész Csik-Szépviz. 11. Mál-
nás Antal keieskedo Gy.-líemete. 12. I'otoezky 
Pál kereskedő Csíkszereda. 13 Minier Albert 
birtukos Csik-Szentmihály, 14. Sípos Sándor 
fógimn.  tanár Csik-Várdotfalva.  1,">. Szekeres 
Péter birtokos Csik-Jenófalva.  Ili. Kerenez Lajos 
birtokos Csik-Rákos. 17. Csibertics Iniregazd. 
isk. tanár Csik-Szereda. 18. Csetlő István ügy-
véd Csíkszereda. 19. Szokolay István államva-
sút! osztály főmérnök  Csíkszereda. 20. Trohán 
József  kereskedő Csíkszereda. 21. Rusz János 
birtokos Csik-l'satószeg. 22. Csutak Bálint ke-
reskedő Csik-Szenlgyürgy. 211. Krausz Mihály 
kereskedő Csik-Szentdomukos. 24. Kovács (Ist-
ván) Balázs birtokos Csík-Verebes. 25. Deér 
Venczel birtokos Gy.-Szentiniklós. 2(>. Lázár 
Márton birtokos Csik-Kozmás. 27. IJyörft'y  Sán-
dor birtokos Csik-Csatószeg. 28. Deinény Lajos 
birtokos Csik-Zsögöd. 211. Rácz Lajos kereskedő 
Csik-Szépviz. 30. Csergő Gyula községi jegyző 
Gyergyó-Szentmiklós. 

H)  Helyettes  esküdtek: 
1. Salamon Béni háztulajdonos Csíksze-

reda. 2. Csákány Kerenez állami irodatiszt. 3 
Sándor András l'óldész Csik-Szeiitmiháiy. 4. 
Simó Ignácz mészáros Csíkszereda 5. Szakácr 
Gyárfás  fóldész  Csik-Szentlélek. (i. László La-
jos földész  Csik-Csicsó. 7. Wajz Antal vendég-
lős Csíkszereda. 8. I'ál János fóldész  Csik-
Taplocza. ít. Króss Autal füldész  Csíkszereda. 
10 Kósa Dénes fóldész  Csik-Csicsó. 

Az esküdtek lajstromába felvettek  közül 
elhaltak : id. Fórika Ágoston birtokos (ívergyó-
Szentmiklós és Kuncz Kornél polg. isk. igaz-
gató Gyergyó-Szentniiklós. 
Az esküdtszéki  szolgálat  ulól  felmentettek  : 

1. Barabás Béla gazd. isk. tanár Csík 
Szereda. 2. Dájbukát Jakab megyei alszam 
vevő Csíkszereda 3. I)r. Dobribáu Antal járás-
orvos Gyergyó-Szentniiklós. 4. Elekes (Józsa) 
Márton birtokos Gy.-L'jfalu.  5. Keivuczy István 
m. gazdatiszt Gyergyó-Tölgyes. li. Gal Kerenez 
kórház gondnok Csik-Delne. 7. Graef  András 
nyug. bélyeg raktári tiszt. Csik-S/épviz, 8 
György István birtokos Gyó.-Remete, Konez 
József  füldész  Csik-Szentmihály. 10. Kovács 
Ignácz takarékp. igazg. Gyó.-Ditró. 11. Lakatos 
Imre fóldész  Csik-Menaság. 12. idóshh. Lakatos 
Károly birtukos Csik-Csicsó. 13. Meskó Jakab 
kereskedő Csik-Madéfalva.  14,. Mihály István 
birtokos Csik-Karczfalva.  15. Orel Dezső ügy-
védjelölt Gyó. Szetitiniklós. Ili. Puskás József 
birtokos Gyó.-Remete. 17. Sárosi Dénes birtokos 
Csík-Rákos. ]8. Szabó Géza kir. tanfelügyelő 
Csik-Szereda. I'.l. Szász Károly lőgimn. tanár 
Csik-Somlyón. 20. Száva István kereskedő 
Gyó-Ditró. 21. Ifj.  Szopos Elek kereskedő Csik-
Szereda. 22. Vákár László kereskedő Gyergyó-
Szárhegy. 23. Zakariás K. Antal kereskedő 
Csik-Szépviz. 24. Zakariás L. Antal kereskedő 
Csik-Szépviz. 25. Zakariás Zaki István keres-
kedő Csik-Gyimesbükk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthe lyezés . Az igazságügyi miniszter 

Nóvák Albert csíkszeredai kir. törvényszéki al-
bi'ót hasonló minőségben a gyergy ó-szent mik lósi 
járásbírósághoz, mint végleges székhelyére ki-
rendelte. 

— U j t ö r v é n y s z é k i e lnök . O felsége 
a király Bodó Sándor marosvásárhelyi főügyészi 
helyettest az ottani törvényszék elnökévé ne-
vezte ki. 

Lelkész választás harmadízben. 
A csik-szentiniklósi egyház megyében iircsség-
beu álló lelkészi állasra e hó 24-én harmad-
ízben történt választás. Tudvalevőleg a máso-
dik választáson legtöbb szavazatot nyert Balázs 
Ferencz torjai, Ranez János karczfalvi  lelké-
szek és Fazakas Gáspár főgimnáziumi  tanár 
egyike sem lévén, részint az uj állás el nem 
fogadása,  részint egyéb okokból az egyházi 
főhátóság  által kinevezhető az uj választás 
harmadszor is elrendeltetett, minek eredménye 
szerint megválúsztattak: első helyre Kovács 
Mihály csicsói, Koródi Mihály szeut-imrei lel-
készek és harmad helyre lueze Domokos alfalvi 
segéd lelkész. 

— Tani tó-gyülés . A csikmegyei általá-
nos Tanitó-egyeslíleinek gyergyói kftre  fiszi  gyű-
lését folyó  évi november bó 1 l -én dílelött 8 óra-
kor kezdödőleg a gyergyó-tftlgyesí  állami elenn 
iskolánál tartja, melyre az egyesület tagjait és 
tauttgybarátokat tisztelettel meghívjuk. Tárgy-
sorozat : I. Szeutmise hallgatás reggeli 8 Ara-
kor. 2. Gyakorlati tanítást tart Bartoa Jánosa 
IV. osztályban. Olvasmánytárgyalás. 3. Eluöki 
megnyitó, 4. Jegyzőkönyv felolvasása  és hitele-
sítése. 6. Tisztújítás. 6. A gyakorlati tanítás 
megbirálása. 7. A rajztanítás gyakorlati hasz-
nálói felolvas  Mendel Béla. 0. Az uj gondunk-
sági utasítást ismerteti Benczéné, Mosonyi Mária. 
9. Szaval Bartos János. 10. Indítványok. 11. 
Elnöki bezáró. Gyergyó Alfáin,1901.  okt. 18-án. 
Imetil János, elnök. Kaitár Károly, jegyző. 

— • brassói rom. kath. főgimnázium 
uj épttletét folyó  évi november hó 3-án fogják 

felszentelni,  ugyanekkor a tanuló ifjnság  a ta-
nári kar közreműködésével gazdag műsorral 
Szent Imre ünnepélyt tart. A felszentelésen 
gróf  Majláth Gusztáv erdélyi ró in. kath. püspök 
is jelen lesz. 

— Tánczvizsga . Simkovits József  ti jövő 
hó 5-ére hirdetett tánezvizsgájat a Csillag ven-
déglő nagytermében egy nappal előbb, téliát 
november hó 4-én fogja  megtartani. Egyben 
azt is köztudomásra hozzuk, hogy a felnőtt 
táncztanuló ifjúság  vizsga-bálja november hó 
3-án a Komfeld-.'éle  vendéglő nagytermében 
fog  megtartatni. 

— Szent I m r e ünnepé ly , A csik-som-
lyói mm. kath. főgimnázium  védőszentjének Szent 
Imrének tiszteletére f.  Iin ', én délelőtt Ünnepélyt 
rendez a következő műsorral, ti órakor ünnepé 
lyes szent mise, melyen szent beszédet mond 
Fazukas Gáspár főgiuiu.  tanár. Azután az intézet 
rajztermében: I. Himnusz Szent Imréhez, étiokli 
a vegyes kar. 2. Ukalmi beszéd, tartja dr. Wa 
sylkie.icz Viktor főgimu,  tanár. 3. Fuvola kellős, 
uhiudják Kerekes Gyula és Fejér istván VIII. o 
1 4. Veszprémi jelenet, irta Fejér Gerö. szavalja 
Hncz Kálmán VIII. oszt. t. 5. Ima Schuberttól, 
eiivkli a vegyeskar. ü. Az ezüst fátyol  legendája, 
irta t'úrndi Antul, szuvuljn Autal András VIII. o. t. 
7. Vonós négyes, Oc*kay brigádéro ból (Lavotta 
cl só szerelnie), előadják Orbán .Mihály, llögözí 
Miltúly, Tomiios Gábor VIII. és Szultán dános VII, 
o. t. H. A magyar nemzetért, irta Dán Aladár, 
szavalja i'ál Gyula VU. o. t. 9. Kölcsey Him-
nusza. uiiisniio. Az intézet igazgutósiign az ér ti k 
lőtlö szülőket, taiiiixybarátnkiu cz kinn is meghívja 

— F e n z v e r e s és penzfozgalom.  A 
hivatalos lup közzéteszi az állatni számvevőszék 
az 1(101. évi III ik negyed végóig vert, forgaloinbu 
nocsálott és készletben maradt koronaoriékii pénzek 
vereteséről és forgalmáról  szóló kimutatást. A 
kimutatas szerint i-hbcu az évnegyedben csupán 
lietlilli l-eseket verlek és pedig 8.1 '.»4,-1:18 darabol 
2IÍ3.SB8 korona "ti tillérnyi ertekben. Az 5 ko 
mnasuklml eddig kivert teljes mennyiség, vagyis 
3.öó0,ii30 darab már ki van adva és ei.ekből az 
•rmokból a pénzverdében készlet nincsen. Az 1 
Koronásnkbol ujabban ItV.'NÍO darabot adtuk át a 
forgalomnak  s igy az eddig kivert 00.000,000 
darabból forgalomban  van iiO.'.lOH.OOO darab, a 
Készlet belőlük 2 (HU) darab. A hnsztilleresekból. 
mindössze 5-1 000.000 darabot verlek s ezek mar 
forgalomban  is vaunak; a tizlillércH nikkelpéaz 
ból egészen 72.000,000 iluratiot vertek, melyekből 
edeigeié 7I.D72.UOH darab van forgalomban;  a 
• II. negyedben átadtak a forgulntiinak  további 
.'IOOO darabot; a készlet czcktiól -23 000 darabot 
lesz. A 2 filléresek  hői forgalomba  bocsátottak a 
III. evnegy» dbeu li.Ol 5.245 darabot is így összesen 
174.7UU.134 darab 2 lillércs vun forgalomban; 
a készlet ezekből SU.OIO,-W8 darab. Az 1 lilló 
résekből forgalomban  a III. évnegyedben 072,000 
darab, ÖSBZCSUU fui-galomba  vun 33.051,721 darab 
s készletben muradt még 25.457.722 darab. A 
forgalomban  lévő uj pénz értéke 5 koronásokban 
1U.200,000 korona, I koronásokban .V.UIDH.OUO 
koroua, Ints:.- s lizlilléres nikkelpctizbcn 17.'.107,700 
korona, 2 és 1 filléres  bronz pénzben 3.S34.4U9 
korona U1 lillér. 

— H a n y i p a r i s z ö v e t k e z e t v a n h a -
z á n k b a n ? Az Országos központi Hilclszövel 
kezel hivatalos lapja írja a következő érdekes 
éolgokat: Kunek mogérlése végutt tudnunk kell, 
hogy a Itazui ipuri szövetkezetek jelenleg kétfélék 
és pedig először az ltí'.IH. évi XXIII. törvényezikk 
ulápján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet 
kötelékébe tartozok, u.elyck közt hitelszövetke-
zetek is vaunak s inásudszur a központ kötelékén 
kiviil álló icgi ipari szakszótetkezetek, melyekbe 
a hitelszövetkezetek iietn vonhatok be, mert ezek 
ueui kizárólag ipuii czélokra alakultuk. Összesítve 
az cUóliu tartozik u szakcsoportokkal együtt ül 
ipari szövetkezet. Ezek koziil tizeukollőnek szék-
helye Budapest, a többiek pedig a vidéken vannak ; 
NI ujon nan alakult, 7 a régiekből átalakult; ól 
ipari bitelszövelkezel, 40 pedig szakszövetkezol. 
Kz utóbbiak közül 11 nyers anyag beszerző, 20 
lelinulú cs !) árucsariiok szövetkezet. Szakma 
szerint 23 lurtozil n bőriparhoz, 12 «faiparhoz, 
2 a szaboiparhoz, 1 pedig a borbélyok, 1 a ko-
sárfonók  és I a fazakusok  érdekeit szolgálja. A 
második kalogóriába tartozik összesen 37 sznk 
ipari szövetkezet, melyek uem tartoznak a köz 
pont kötelékébe. Kzek közül 17 nyersanyag be-
szerző, 15 lerinelö és 5 árucsaruok szövetkezet. 
Szakma szerint 22 a bőripar, 4 a textilipar, b a 
faipar,  3 a kalaposipar, 2 a vendéglős ipar, I a 
sütő , l a vasipar és 1 a mészáros- és liuuleB 
czéljairu szolgai. Miud összevéve van nálunk 12H 
ipari Bzövutkezet. Fztsk közi 28 nyers anyag be-
szerző, 35 termelő és 14 árucsaruok szövetkezet. 
Szakma Bzeriut 45 a bőripar, 15 a faipar,  4 a 
textilipar, 3 a kalapos , 2 a szabó-, 2 a vendéglős-. 
I ii borbély-. 1 a kosarlouo-, I a fazokas-,  I a 
sütő-, 1 a vasipar- és 1 a mászáros is hentes 
ipar érpekét szolgaija: 51 hilelBZöveikozet pedig 
a központ kötelekében kölcsönökkel támogatja a 
kisipai i. 

— G y á s z r o v a t . Folyó hó 16-án helyez-
ték örök nyugalomra a tölgyesi róm. kath. 
hitközség érdemes öreg kántorát, ny. tanítóját, 
Brassay Jánost 04 éves korában. 4 évtizeden 
át szolgálta egyhazát és hazáját, mely időből 
32 évet Tölgyesen töltött, a legteljesebb mér-
tékben birva elöljárói cs a hitközség szeretetét. 
Tevékeny életéről tanúskodik Tölgyes híveinek 
legnagyobb része, 'öle tanulták a tudo-
mányok elemeit. Óriási részvétet tanúsított 
elhunytában az egész község vallás és nem-

zetiségi különbség nélkül jelenvén meg vég-
tisztességén. A temetési szertartást a helybeli 
plébános végezte, a borszéki plébános és szár-
hegyi káplán assistencziája mellett, utóbbi 
gyászbeszédet is mondott a boldogult felett 
Halálát felesége  és nagyszámú gyermekei gyá-
szolják. Igazán mondja szomorú jelentése: 
.Tőled nyerte Uram! szolgád az erőt szent 
hivatása betöltéséhez, Te légy azért bő jutalma 
csendes nyugalmában is". 

Csik-pálfalvi  Bíró Zoltán Hevesmegye tár-
nazsadányi lakós, kinek elődeitől a pálfalvi 
Sántha család az ottani kurialis birtokait még 
1835-ben megszerezte volt s kikkel szemben 
évek óta pert folytat,  a napokban Tárnazsa-
dányban elhalálozott. 

— Állategészségügyi kimutatás. A 
ragadós állati betegségek állásáról folyó  éri 
október hó 23-ik kelettel • következő kimnta-
tAsl közöljük: Bivalyvész: a felcsiki  járásban 
Csik-Zsögödön fertőzve  van 1 legelő. Sertésor-
l'ánez.: a felcsiki  jirásban, Madarason fertőzve 
van 7 udvar. Sertésvész: a felcsiki  járásban 
Pálfalván  16 mlvar, a gyergyó-szentmiklósi já-
rásban, ftyetgyó-Alfaluban  9 ndvar, a kászon-
alcsiki járásban, Rzents'monon 87 ndvar. 

— Két könnyű, teljesen uj állapotban 
lévő félfedelü  kocsi jutányos áron eladó. Hol? 
megmondja e lap kiadóhivatala. 

— Mindenkinek, ki ac illatszer késilt-
tnények iránt érdeklődik, szives figyelmét  felhív-
juk lapunk inai számában megjelent és a Meltier 

jónevii illatszerekről szóló hirdetésre. 

Színház. 
Az elmúlt bét műsora részint egészen uj, 

részint a régibb darabok legjavából volt össze-
állítva. Szabadhegyi és társulata minden lehettt 
megtesz arra nézve, liogy közönségünk pártfogását 
és megulégedésól kiérdemelje. Talan ennek tulaj-
doniihuio. liogy egy estét kivéve, miud többen 
és többen jönnek el az előadásokra. S remélhe-
tőleg a még hátralévő néhány este anyagilag ia 
megfelelőbb  lesz. 

Szerdán f.  bó 23-án került síinre Ohnet 
ismert hatásos sziuiniivu a Vasgyáros, kereüded 
előadásban. Az egyes szereplők durekasáta állották 
meg helyüket. Különösen a társulat jeles hősnóje 
Berzsenyi Margit és Bérezik M. mutattak be kiváló 
alakítást, előbbi Cluir, utóbbi Martaimé szerepében. 
Szabadhegyi a cziinszerepben kissé hideg voli. Jol 
játszott még Liptay éa Simon Jenő, d« már a 
berezeg szerepét igazán másnak kellett volna adni. 
l'erczcl ur más pályán próbálhatna szerencséi, 
mert n színészetnél kicsire halad. 

Szorongásig lelt lléz"ler előtl jatszollftk  24-éll 
Gárdonyi Géza falu-d  történetéi, a Bort, dicséret-
reméltó, jó előadásban. Magához a darabhoz talán 
több reményt fűztünk,  de hal csekély cselekvénye 
mellett is eredeti alakjain jol mulattunk. A kevéa 
szavú liaracs Imrét teljes sikerrel Szabadhegyi 
ábrázolta, s felesége,  az elkényeztetett Julis, Ber-
zsenyi Margitban kifogástalan  szeinélyesitőt nyert. 
Kedves pár volt Baross Matyi (Rajcaányi) és Szú-
nyog Rózsi ^Lendvai Ferike). KOIÖUÖSHU a Raj-
csáuyi közvetett szerelmi vallomása, inidőn álmait 
meséli az ő szerelmes Rózsijának, kellelt derült-
séget és viharos tapsol. Szabó Mariska a vigasz-
taló szerepébe teljesen beletalálta magát. Gőre 
Gábor, (Vágó) Góre Gáborné (Liptayné) éa Dur-
biuts Pál (Liptayl természetes játékukkal, jóizü 
humorukkal folytonosan  kaczagtallák a közönsé-
get. Ungváry Mihály bácsit kellő ügyességgel ját-
szotta, du azt a ropogós káromkodást, a melyet 
hallatott, Bziveson elengedtük volna, még az eset-
ben is, ha a darabban benne van Még Simon Jeuő, 
ki az állatorvost személyesítette, érdemel elisme-
rést. A legviharosabb tapsol mégis osak az ara-
nyos kis Jancsi aratta, kinek neve a Bzinlapon 
nem is szorepelt; pedig megérdemletie voiua, hogy 
nagy betűkkel írják ki, hiszen »z ó kis kacsái 
vezették vissza az édes apját az ó szerelmes hitvese 
karjai közé. 

Pénteken majdnem üres üé>.ótér előtt ját-
szották Szigeti örökbecsű népszínművét a Czigányt. 

Klistneréasul adózunk Szabadhegyi Aladárnak, 
liogy Herczeg Ferencz kitűnő színmüvét Ucskay 
Brigadéros! nekiink bemutatta. Igazán nagy kö 
zonség gyűlt össze erre a darabra éa nagyou él-
vezetes esiében resze»ult. Ennek oka egyfelől 
üerczeK Ferenci kiváló pennája, melylyi-t e szín * 
müvét ol.vau szépen es hatasoaan megsserkesz 
tette, másfelől  pedig az itt működő taisulat m-
konszetwes tagjai, kik teljes igyekezettel *' on 
voltak, hogy a pomp is darab szépségéi a legII 
tolso éa legkisebb vonásig kiitomboriuasaaiia*-. 
Kz tneg is történt. A szereplőket névleg a/ét t 
uetn soroljuk fel,  mert miudeuik egyaránt meg-
érdemli a dicséretet. 

Vasárnap a Bőregér bohóságain mulatott a 
közönség A Bzép xenejü vig operett ismét na-
gyobb számu közöusiget vonzott a Bzinházbs. 
Bérezik Mariska éa Képes Laura remek ének-
számait gyönyörködve hallgattuk. Pompái alakot 
mutatott be Vágó Eisenstein szerepében. Nagy 
derültségei keltett Simon Jenő hebegésével. Ki-
tűnően alakított Liptaya részeg bórtönór és Sza-
badhegyi a fogház  igazgató szerepében. Rajosáuy^ 
kicsiny szerepében hatott. A jól működő karok 
dicsérik a karmester izakavatottságát. Ma dílután 6 
órakor ifjúsági  előadás leaa. Színre kerül Pelhd 
Klári. A közvéleményt tolmácsoljuk, midőn kérjük 
ai igazgatót, hogy a .Bor" ciimü darabot 
Ocskay brigádérost Ismételje meg. 

LaptulajdoDoa: 
O T Ö B O T M K A B ÖBÖKÖSB. 
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[299],_„ Propper Mózes 
liszt és termény-üzlet, Csíkszereda. 

Faárverési hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy Csikvár-

megye kászon alcsiki járásához tartozó Csik-
Kozmás község „Bojzás* nevii erdórészletének 
0132 k. bold megtakarított vágás területén 
4894 tömör köbméter gömbölyű luczfunyó  ha-
szonfa,  29C tömör köbméter, távírda póznának 
igen alkalmas tölgy haszonfa  és 12! 18 ürköb-
méter fenyő  tűzifa,  a közigazgatási erdészeti 
bizottság 13—901. számú határozata alapján, 
zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szó-
beli árverésen a legtöbbet ígérőnek elfogadatni. 

Az árveréB 1901. évi november hó 
13-án d. e. 9 órakor Csik-Kozmás község-
házánál fog  megkezdetni és folytatólag  meg-
tartatni. 

Kikiáltási ár 1IÍ554 korona 20 till. azaz 
tizenhatezerötszásötvennégy korona 20 fillér. 

Árverezni szándékozók oly észrevétellel 
hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 1 (J°0 bánat-
pénz gyanánt az árverező bizottsághoz beteendő, 
az írásbeli zárt ajánlatok pedig melyek szin-
tén IO»/, bánatpénzzel vagy megfelelő  értékű 
óvadékképes értékpapírral látandók el, a szó-
beli árverés megkezdése elótt nyújtandók be. 

Az ajánlatban vételár számokkal, betűk-
kel tisztán kiírandó, valamint az is, hogy aján-
lat tevő az árverési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát mindenben aláveti. 

L'tóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltételek,  va-

lamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a csik-kozmási körjegyzői irodában a hivata-
los órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Kozináson, 1901. szeptember ló-én. 
A községi elöljáróság: 

Lőrincz János, Fotyó Antal, 
körj«yzü. [22!l] 2 2 k. I.ir.'. 

Aki B^* birtokára "ftf  rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
írjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet" jelige alatt a„Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, bogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1900. évi V. 927/,. sz. végzése 
folytán  Dr. Reich Mór ügyvéd által képviselt 
Steinbuch Ármin végrehajtató részére P .tsa 
Sándor csikgyimesi végrehajtást szenvedő ellen 
498 kor. 28 Üli. követelés s jár. erejéig elren-
deli kielég.tási végrehajtás folytán  alperestől 
lefoglalt  és 690 kor. bicsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbiróság 1900. évi V. 927/u. 
annak az alap -és felülfoglaltók  követalé e ere-
jéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyer-
tek volna, végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
Gyimesen le-ndő m-glartás a batáridödl 1901. év-
november hó 7-ik napján délután 3 órája kiiuzetík, 
mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: ser-
tések, és házi t'Utoiok 448 kor. 28 fillér  töke 
hátrálék s jár. erejéig a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul is elfognak  adHtui. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végiehajtató kö-
vetelését megelőző kielégiléshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tiinik, hogy elsőbbségi jelen 
téseikel az árverés megkezdéséig alulitt kikiil 
döttnél írásban l eadni, vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulaszszák. inert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszeredán, 1901. október hó 2-ik napján 
[238] 1 — I Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrehajtó 
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1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehaitó ezennel 

közliiiré leszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1901. évi 1886. polg. sz. végzése foly-
tán Dr. Fejér Antal ügyvéd állal képviselt csík-
szeredai lak. pénztár lészv. társaság végrehaj-
tató részére Keresztszeghy Andor s társai végre-
hajtást szenvedő ellen 1440 kor. követelés ,s 
jár. erejéig ehendelt kielégítési végiehajlás foly-
tán alperestől lefoglalt  és 1680 kor. becsült 
ingóságokra a csikszetedai kir. járásbíróság 
1901. évi 296 ',. sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap- és l'elüllöglallatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési 
jogol nyertek volna, végrehajtást szenvedő laká 
sukon Csik-Taploczán leendő megtartása, batár-
időül 1900. év i n o v e m b e r hó 6 -ik nap já -
nak dé lu t án 3 órájakilüzetik, a mikor a In. 
róilag lefoglalt  ingók és pedig: szekerek, lovak, 
széna, tűzifa  és tégla a legtöbbet igéi cinek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el lógnak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégi.éshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki m-m lünik, hogy elsőbbségi jelen 
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulasszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kell Csíkszeredán, 1901. évi október hó 
2-ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. bírósági végrehajtó. 

előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. |->:<o| •> 

Adler József.  Csíkszereda. 
•)ooooootooooocxxxx® 

A mélyen tisztelt iskolaszékek, gondnokságok, főtisztelendő 
lelkész és tanitó urak szives figyelmébe!!! 

Az elemi és népiskolák számára irott és a vármegyei 
állami, községi és felekezeti  iskolákban használt 

iskolai nyomtatványok, rajz- és Írószerek, irkák és füzetek 
a legnagyobb választékban kaphatók 

6TŐR6TJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
könyvkereskedésében, Csíkszeredában. Ugyanott kaphatók 
kiváló finom  író- és levél papírok, tollak, tollnyelek, fekete  és 
színes czeruzák, imakönyvek, olvasók és díszműáruk is igen 

nagy készletben. 

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T 
VÁK-L'TCZA 204. HÁZSZÁM ALATT. AZ EV. RKF. TEMI'LOM UDVAHAN". 

Van szerencséin a városi és vidéki közönség figyelmét  fel-
hívni három év óta fennálló  s jól berendeze t t 

Könyvkötészetemre. 
Elvállalok minden e szakmába vágó munkálatokat a legegy-

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben, jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

[2,6] i Szemerjay Ferencz, 
* könyvkö tő . 

H a - o - p t i r o g e l F e r e n c z 
férfisza/bó-üziete  Brassóban. 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-uteza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékiitáni elegáns 

URI-RUHA 
elkészítésére. Ki Jvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amiigyis mát- olcsó árakat még 15 20",u-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny tinóm angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny liliom kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke-

kék, tinóin angol szövetből . . 
1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 
1 tavaszi felöltő  liliom angol szövetből 
1 nadrág linóm szövetből 
1 nadrág finom  angol szövetből 
Jótál lás k i fogásta lan  kiv i te lért . "Aa 

Gyors kisiolgálás. . . . Versenynélküli árak. 
— — I v i v a l o tisztelettel 

40 -50 korona. 
48—(10 korona. 
511—(IS korona. 
55 70 kerana. 
<>">--!H) korona. 

70 -1)0 korona. 
3C>—IS korona. 
.">2—liö korona. 
12 —IS korona. 
l(i —22 korona. 

Hauptvogel Ferencz. 

îf  MELTZER ILLATSZERÉSZETE g 
V NAGY-SZEBEN, disznódi-utcia, hadtestparancsnoksági palota. g 
2 Ajánlja legjobb minőségűnek elismert toalett szappanait. illatszereit,'fésűit,  fog-,  ? 
3 haj-, bajusz- és ruhakeféit,  fogporait,  szájvizeit, fogpasztáit,  hajolajait és liajkenóeseit. g 
ü bajuszkütőit, brillantint, hajsiitó vasat melegítő lámpáit, liajslitö vasait, szivacsait. ÍT 
K púdereit, arezfestó  és füstüiőszercit  stb. stb. mindenféle  minőségben. A szétküldés J f 

lelkiismeretesen és a legnagyobb diskreczió mellett történik. Különösen ajánlható Ş ţ 
3 kisebb helyeken lakó uraságoknak, papiházaknak, földbirtokosoknak  stb. stb. €• 
3 1 I E L T Z E K « U M Z T A V . » 
j i sziippuu és gyenyiiK.várn. Kr/.súhet.utrz:i 25. sz.. <L 
K |22i!j 2 - 12 Nagy-Szeben. 

VALÓDI KRDKLYI HEGYI HOROKIÎOL. 
T 2 e n d . e l z x i é z i 3 r e l E e t I c ö z - v e t i t : 

Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
Éí- Árai 100 EY- 7decl- 3 5 deci 

roiyam Fehér borok lilersnlniil rolyam Borok üvegekben liler _ liter 
hordókban. frt áruk iivepgel. frt  kr frt  kr 

1899 Szászsebesi 18-20 1890 I'ecsenye bor 
5 5 -30 1897 Szászsebesi 2:1.- 1893 Rózsamáli - Ii5 - 35 

1891) Szászsebesi 2 5 - 1889 Leányka - (i.Y—'35 
1895 Szászsebesi 25-2(1 1889 Tramini - liö 35 
1893 Szászsebesi 20-27 1890 Hizíingi . (i5 - .35 
189;t Házi jegy 28. 181 Ml Muskatály legfinomabb  . - 05 — 35 

— Hégiebb évfolyamok 28 -;!5 1893 Burgundi — Ii5 35 
1893 Kükülló menti 30,— Budai sashegyi - 70 — 35 
1890 Csemege bor 40,- Carbenet noir (Í5 - 35 
18'HI Muskatály leglinomabb 4 5 - - — Vörös bor — 55 — 30 
18S9 Szászsebesi pecsenye bor 40. 1889i Kácz ürmös (Wermuth). - ti5 35 
188!) Rizling legfinomabb 4 5 , — i Aszú linóm . 90 - 55 1889 Leányka 4 5 , -

90 - 55 

1892 Tramini leglinomabb . 4 5 . — 
- - Aszú finom 90.— 

1893, Burgundi . 55.— 
i«i3 Rózsamáli 5 5 . - .-I* árak  Szász-Sebesen  .? hari 

1 Vörös borok 
horilókbiin. 

í ráltó  mellett  értendők.  raţ/ţi  készpénz 

— Erdélyi vörös 35.— fizetésénél  a számla keltétől  .7 O iiii/i 

— 'l Carbenet noir 45.— alatt  2V»  leszámítás  mellett 
i! Hácz ürmös 35.— 

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




