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Egy jobb jövő küszöbén. 
Csíkszereda, nov. 30. 

nA székelység  pusztulása  Magyar-
országra  nézve,  ugy állami,  mint  vé-
delmi  szempontból  pótolhatlan  volna". 

Jelentőségteljes és nagy horderejű 
szavak ezek, nem annyira a bennük 
rejlő igazságnál fogva,  a mely már 
nmugy is mindenki előtt ismeretes és 
hosszú századok történelme tesz arról 
tanúságot, hanem inkább annak szemé-
lyéért kinek ajkairól a napokban ez a 
kijelentés a csikmegyei székely küldött-
ség előtt elhangzott. A fentebbi  állítás-
nak különösen az kölcsönöz nagyobb 
súlyt és fontosságot,  hogy ezen nyilat-
kozatot Széli Kálmán, Magyarország mi-
niszterelnöke tette meg, tehát egy férfiú, 
kinek ajkait, hiába való, okuélküli be-
széd soha el uem hagyta, ki politikai 
működésének első perczentétöl fogva 
mindig tiszteletben tartotta az adott szó 
szentségét és a ki Ígéreteit miudig hí-
ven és pontosan beváltotta. 

Attól a pillanattői fogva,  midőn az 
alkotmányt végveszélylyel fenyegető  szo-
morú katasztrófa  elhárítása czéljából a 
legmagasabb helyről jövő óhajtás és 
akarat folytán  a kormány gyeplőit ke-
zébe vette, e sokat szenvedett ország-
bau — mintha csak egy nagy lidércz 
nyomástól szabadult volna — egészen 
uj, az eddiginél élénkebb élet keletkezett, 
a politikai légkört frissebb,  üditőbb le-
vegő töltötte el s a sötét fellegekkel 
elborított látóhatár egészen megtisztult. 

Közéletünk színvonala emelkedett, 
a politikai erkölcsök javultak s az or-
száguak minden pártját szokatlau munka-
kedv fogta  el, hogy közös erővel és 
közös akarattal munkálkodjanak közál-
lapotaiuk előbbre vitelén és javításán. 

E rendkívüli változásban a legfőbb 
érdem Széli Kálmánt illeti, ki azon szo-

morú időkben a pártok között kötött 
egyezségnek feltételeit  a legutolsó jot-
táig teljesítette, valamint beváltotta mind-
azon Ígéreteket, melyeket kormányra 
léptekor mondott programmbeszéde ma-
gában foglalt. 

Teljes bizalommal viseltetünk a 
fentebbi  magas kijelentés iránt, hisszük 
és reméljük, hogy az ahoz fűzött  Ígé-
retek teljesülni fognak. 

Mert hiszen a fentebbi  kijelentés, 
melynél biztatóbb szózat ilyen mágus 
helyről, mostanság nem igen jutott fü-
leinkhez, nugy és fontos  Ígéreteket is 
tartalmaz magában. 

Mert ha a székelység pusztulása 
Magyarországra nézve pótolhatlan akkor 
azt a pusztulást minden áron és okvet-
len meg kell akadályozni, nem kell kí-
mélni semmi áldozatot, liogy a székely-
ség az állam szilárdítására és a haza 
védő erejének erősbitésére megmen-
tessék. 

Az a férfiú,  ki eddig minden elvál-
lalt kötelezettségének oly fényesen  meg-
felelt,  minden igéretét oly pontosan be-
váltotta, bizonyára teljesiteui fogja  a 
székelység iránt tett Ígéreteit is. Felis-
merte azon tengernyi bajt és nyomorú-
ságot, melyek rövid időn a székelység 
pusztulását idéznék elő és már is kinyúj-
totta erős kezét, hogy ezt a Magyaror-
szágra nézve pótolhatatlan pusztulást 
megakadályozza. 

Készséggel siet segítségére minisz-
ter társainak a székelység bajainak eny-
hítésére irányuló munkájában s e mellett 
érvényesiti az ö nagyhatalmát és erős 
akaratát is. 

Most már hisszük éa reméljük, hogy 
mindazon jóindulat, támogatás, segítség 
mely a közel múltban füzetek  és lapok 
hasábjain igértetett, végre már ténynyé 
valósággá válik, mert onnan kaptunk 

biztatást a honnan nem igen szoktak hiu 
ígéretek elhangzani. 

Ezért mondjuk, hogy egy jobb jövő 
küszöbén állunk. 

A küldöttség eljárásáról a következőkben 
számolunk be: 

November hó 2">-én, a képviselőház folyó-
sóján nagy feltűnést  keltett Csikvármegye kül-
döttsége, mely a székelység érdekéhen tisztel-
gett a minisztereknél. A küldöttség tagjai vol-
tak : Mikó Bálint főispán,  Becze Antal alispán, 
Mihály Ferencz főjegyző,  Bocskor Béla tiszti-
ügyész, Nagy Imre és Nagy Sânilor törvény-
hatósági bizottsági tagok. Dr. Györffy  (iyula, 
Molnár József,  dr. Fejér Antal és Lázár Meny-
hért esikvármegyei országgyűlési képviselők. 

A küldöttséget dr. (iyőrlíy Gyula orsz. 
képviselő vezette a miniszterek elé. 

A küldöttség első sorban Hegedűs Sándor 
kereskedelemügyi miniszternél tisztelgett. 

Itt Beeze Antal alispán a madéfalva—szász-
régeni vasút sürgős kiépítését ajánlotta a kor-
mány figyelmébe.  Kijelentette, hogy tisztában 
van ugyan az ország nehéz pénzügyi viszonyai-
val, de a székelység nyomora elannyira magas-
fokra  hágott, hogy föltétlen  és igen sürgős se-
gítségre van szükség. A mostani év sok eső-
zéssel és víz áradással sújtotta a Székelyföldet 
és különösen Csikvártnegyét, ennek következ-
tében a kezdetben kecsegtető termés majdnem 
teljesen tönkre ment, a takarmány nagy része is 
elpusztult ugy, hogy karácsonytól kezdve 
hosszas ideig még betevő falatjuk  sem lesz a 
székelyeknek. 

Ha a kormány inség munkák révén nem 
segit ezen az állapoton, akkor a főid  népének 
kivándorlása meg nem akadályozható. 

Elismeri ugyan, hogy a bucsini ut kiépí-
tése és az ipari segélyek révén a kormány 
már is kimutatta jóakaratát, de ez csak akkor 
lehet teljes eredményű, ha a vasút révén ál-
landó munkát adnak a székelyeknek. 

Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter 
kijelentette, hogy nemcsak a torvény kötelezi, 
de saját adott szava is köti a székelység ér-
dekeinek támogatására és súlyos helyzetének 
enyhítésére. Helyszíni tapasztalataiból maga is 
meggyőződött a székelység sanyarú helyzetéről 
és mivel tudja, hogy a kormány többi tagja 
is ugy érez, mint ó maga, meg van győződve, 
hogy a legközelebbi jövőben rendbe hozhatja 
a vasút építés dolgát. 

Kihallgatás után a miniszter hosszasabb 
ideig társalgott a küldöttség tagjaival s kér-
dései nagy részben arra irányultak, hogy kör-
útja alkalmával szerzett tapasztalatait a szé-
kelység viszonyairól és helyzetéről ilyen uton 
is kiegészíthesse. 

Ritka szívélyes és barátságos fogadtatásra 
talált a küldöttség az igazságügyi miniszter 
urnái, a hol másodsorban tisztelgett. 

Vármegyénk alispánja itt a birtok rende-
zés egyszerűsítését és az eljárási költségek 
alászállitását kérelmezte, továbbá az eljárási 
utasítás revíziója kapcsán a bírói létszám fel-
emelését ajánlotta a miniszter figyelmébe,  mert 
e nélkül a munka nagy tömege miatt soha 
eredményre nem juthatnak. 

I'lósz miniszter válaszában felemii  tette, hogy 
a birtokrendezési eljárás javítására egy nagyobb 
munkálatot fog  előterjeszteni és ebben gondos-
kodva lesz arról is, hogy a telekkönyvi mizé-
riák elenyésztessenek. Egyben megígérte szt 
is, hogy rövid időn egy, a birtok rendezéshez 
teljesen értő szakembert fog  a helybeli törvény-
székhez kinevezni, még pedig oly utasítással, 
hogy kizárólagosan csak birtok rendezési ügyek-
kel foglalkozzék.  Utasítást fog  arra nézve is 
kiadni, hogy azok a bírák, kik most a birtok 
rendezési ügyekkel foglalkoznak,  egyéb teendők 
alul feltneutessenek. 

A birtok rendezési ügyek felett  hosszasabb 
eszme-cserét folytatott  dr. GyórfTy  Gyula orsz. 
képviselővel és a küldöttség más tagjaival s 
arra kérte fel  őket, hogy személyes tapaszta-
lataikat bocsássák rendelkezésére. 

Az igazságügyi palotáról, miután az épí-
tési költség első harmada, mar az 1902. évi 
költségvetésbe fel  van véve s igy az igazság-
ügyi palota felépítése  csak időkérdése, ez al-
kalommal nem volt szó. 

Széli Kálmán miniszterelnöknél az alispán 
beszédében rámutatván a csikmegyei szomorú 
állapotokra, arra kérte a miniszterelnököt, hogy 
az egyes szakminisztereknél előadott kérelmei-
ket támogatni méltóztassék. 

Széli Kálmán elismerte, hogy tudomása 
van a székelység sanyarú helyzetéről és a se-
gítség sürgős voltát annál szükségesebbnek 
tartja, mert u székelység  pusztulása Magyar-
országra  nézve ugy állami mint védelmi 
szempontból  pótolhatlan  volna. 

A miniszterelnöktől a küldöttség Lukács 
László pénzügyminiszterhez ment, a hol szintén 
az alispán terjesztette eló a küldöttség kérel-
meit, a melyek külöuösen két dologra hívták 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Éjszakai bolyongások. 

Megesik néha, hogy hideg, csillag fényes 
téli estéken, mikor a virágmintás csipke füg-
göny mögött beásit hozzám a fehér,  csendesre 
vált utcza, nem birok elaludni. 

Ilyenkor azután eloltom a lámpát, bezá-
rom a kis szobát s neki vágok a nagy messze-
séges téli éjszakának. 

Olyan 9zépek ezek az én magános kóbor-
lásaim. Valami boldog érzés az, mikor az em-
ber tudja, hogy csaknem egyedül van a más-
kor zajos, fényes  utczákon, hogy nem figyelik 
az arezót és nem kritizálják ruháját. Hamiskás 
leányszemek nem kaczagnak gúnyosan és bán-
tóan a félszeg  járásán, csak elvétve halad el 
mellette egy-egy vígkedvű atyafi  s csak imitt-
amott szaporázza lépteit egy-egy megkésett 
járó-keló. 

Gyakran megállok egy alacsony töldszinti 
lakás világos ablaka előtt és a fehér  batiszt-
függöny  nyílásán bekukucskálok. 

Bájos, megkapó családi kép tárul sze-
meim elé, hogy szinte összefacsarodik  rá a 
szivem, olyan kimondhatatlan édes uz egész, 
mint egy- tavaszi röpke idill. 

Kicsiny, üde arczu baba-asszonyka ül a 
nagy virágú, szép mustrás pamlagon, barna 
fru-frus  feje  lustán hajlik bátra és lesütött 
bársonyos pillái alól lopva néz mellette üló 
ura szép, szőke arczára. 

Ebben a perezben kimondhatatlan kese-
rűség fog  el, irigylem azt a kicsi, puha fész-
ket, irigylem a boldogságukat, aztán azt a ha-

talmas szőke embert irigylem, a ki gyöngéden, 
lágyan simogatja az asszonyka fehér  tinóm 
knesóját. Mert hát ő egészen az övé!... 

A kis kéz hamisan megfenyegeti  a hatal-
mas embert, miközben fellibben  a rózsaszinü 
pongyola ujjáról a fehér  fodor  és szabadon 
marad a karja, a mely rózsás és asszonyosan 
gömbölyű, olyan kívánatosan ingerlő a fehér, 
habos csipkák árnyékában. 

Elfordítom  a szemem erőszakkal és sietve 
megyek tovább. A lépéseim üresen, tompán 
konganak végig a kihalt, néptelen utczákon, 
ugy érzem, mintha egy nagy kriptában járuék 
s suhanó szellem alakok kaczagásával lenne 
tele a levegő. 

A bágyadt fényű  gázlámpák ugy ragyog-
nak felém  a néma mellék utczák homályos 
hátteréből, mint az apró, remegő fényű  viasz-
gyertyák a karácsonyfán,  avagy halottak napján 
a temetőben. 

Ah! — ilyen két ellentét igy egyszerre 
kimondva! 

Pedig vannak, a kik azt tartják, hogy 
mind a kettő csak puszta formálitás  és nem 
egyéb. 

És ez a néma, fehér  éjszaka olyan szép 
gondolatokkal tölti el az ember lelkét. Elfele-
dünk mindent a mi rosz és sötét. Csak aranyos 
derű marad a szivünkben, édes szép tavasz, 
tele illattal, pompás, nyíló virágokkal, tarka 
hímes lepkével, könnyen szálló csapodár pil-
langóval, a melynek a neve : ábránd! 

Az ilyen éjszaka nem teremt gonoszokat, 
valami bűvös, megnyugtató csend van a leve-
gőben, halk zizzenéssel hull alá a fehér  hó 
és az égnek sötét mélyéből olyan bizalmasan 
kacsintgatnak a méla csillagok. 

Sokáig bolyongtam még czéltalanul, mint 
az alvajáró, tnig végre odavetódtein egy sziu-
ház közelébe. 

Épen előadás után volt, csak ugy özön-
lött ki a kaczagó, vidám néptömeg. Itt-ott egy 
pikáns, csattanós kupié halk refrénjei  szálltak 
felém,  suhogtak a selyem ruhák s a parfüm, 
a suttogás, az asszonyszemek villanása mind-
mind egy képes lágy melódiába olvadtak össze. 

Végre csend lett, elhangzott a zaj s egy 
ideig nem hallatszott más, csak a hópehelyhek 
lassú, egyenletes zizzenése. 

Ekkor csendesen felnyílott  a színház kis 
mellék kapuja s egy karcsú, pompás nóalak 
lépett ki rajta. 

A villanylámpák izzó fényében  megro-
gyott fürtös,  aranyszőke haja, a kis kaczér, 
sötét-vörös lengyel-sapka alatt s a mint szét 
nézett az éj homályában, csillogott a szeme, 
mint a parázs. 

Rendkívül szép és ingerlő az egész lány 
igy az éjszaKa misztikus világításában, minden 
mozdulatából kitetszik a színésznő. 

S a mint előre hajolva figyel  a távolról 
hangzó kocsizörgésc, kifejlett  termetén meg-
feszül  a sima prémkahát s alakjának királynői 
szépsége meghódolásra késztet... 

Végre odaér egy elegáns, csillogó magán-
fogat  s egy hatalmas termetű, körszakálas 
barnu félti  besegíti a leányt. 

— Soká váratott édes — mondja s a 
hangja olyan kedves, olyan dallamos. 

Azután becsapódik a kocsiajtó s már csak 
annyit látok, a mint a férfi  átfogja  két karjá-
val a nőnek karcsú derekát s arczát szerel-
mesen szorítja a vörös sapka alá, a puha szóké 
fürtök  közé... 

Egyebet semmit, a tüzesvérü két pe 
galoppban vágtat tova. 

Erre nekem olyan furcsa  gondolatjaim 
jöttek. 

íme ezek gazdagon, jómódban élnek s ha 
csak a feleslegeiknek  a morzsáit adnák oda a 
nyomorultaknak, mennyi sok könnyet száríta-
nának fel  vele. 

Egyszerre csak — magam sem tudom 
hogyan — eszembe jut az a furcsa  figura  a ki 
csak pár perczczel haladt el mellettem s a kit 
én akkor alig vettem szemügyre, az elegáns 
urak és az asszonyok között. 

Most mint egy eleven szemrehányás előt-
tem terem, fonnyadt,  hidegtől kék arcza, a 
hosszú ősz szakállal. Görnyedt alakja, aztán a 
két reszkető keze; az egyikben egy görcsös, 
vastag bot, a másikban meg egy ócska ken-
dőbe kötött kis batyu, melyből kilóg egy kis, 
kopott kabát uja. 

Olyan fáradtan,  tehetetlenül tipegett tova 
szegény, de azért hóna alatt erősen szorongatta 
kis csomagját. Látszott, hogy már szeretne 
megpihenni és csak vonszolja magát tovább-
tovább. 

Milyen különös is a sors; — az egyiknek 
ad jólétet, fényt,  pompát, a másiknak egy 
görbe nagy koldus botot és egyebet semmit. 

Ilyen keserű gondolatok között járkáltam 
czéltalanul, mig egyszer csak meg kellett áll-
nom, mert sűrű néptömeg állta el zsibongva 
az utat. 

Szétnéztem, hogy mi történt a megismer-
tem a sokaság között azt a fényes  magánfo-
gatot, a két tüzes kapálózó lóval. 

De akkor kinyílt a kocsiajtó a egy lengyel-
sapkás szőke leányfej  hajlott ki rajta. Kutatva 
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fel  a miniszter figyelmét.  Az egyik a madéfalva-
gzászrégeni vasút kiépítésének Ugye, a másik 
a csikmegyei pénzügyigazgatóság kérdése. 

Az elsőre vonatkozólag a pénzügyminisz-
ter megígérte, hogy legközelebbi vasúti előter-
jesztésébe legalább részben bele foglalja  a ma-
•défnlvu—szászrégeni  vasút költségeit, minden-
esetre ugy, hogy legalább egyelőre segítve 
legyen a székelység nyomorán. 

A pénzügyigazgatóság kérdésére vonat-
kozólag kijelentette, hogy azokra a vármegyei 
központokra, a hol eddig még nincsen pénzügy-
igazgatóság, évenkint egy-egy pénzügyigazgató-
ság felállítása  van tervbe véve. A jövő év 
már le van foglalva  Horvátország számára, a 
legközelebbi évek egyikében azonban Csikvár-
megyéról is fog  gondoskodni, előlegesen azon-
ban számot kell vetni a hivatal számára alkal-
mas helyiség, lakás és házbér viszonyokkal. 

A miniszter ur kihallgatás után hossza-
sabban beszélgetett a küldöttség tagjaival, e 
közben dr. Gyórffy  Gyula orsz. képviselő felem-
iitette, bogy Csíkszereda részére már régóta 
kérelmezték a különleges dohány tőzsdét, de 
mindeddig még nem adtak reá engedélyt. A 
pénzügyminiszter felkérte  a képviselőt, hogy al-
kalomadtán figyelmeztesse  erre a körülményre. 

A küldöttsegi tagok másnap Darányi lg 
nácz fóldmivelésügyi  miniszternél tisztelegtek. 
Itt az alispán az uzvölgyi és veresvizi erdősé-
gek együttes eladhatását kérelmezte, felemlít-
vén egyúttal, hogyha az meg nem történhet-
nék, a vármegye nagy károsodásnak lenne 
kitéve. 

A miniszter a küldöttséget igen nagy szí-
vességgel fogadta  s az alispán előterjesztését 
figyelemmel  hallgatta meg, határozott választ 
azonban, utalván a miniszternek az eladások 
engedélyezésénél való nagy felelősségére  és 
arra a körülményre, hogy' némely erdóeladások 
egyes vármegyékben, mint pl. Liptóvárinegyé-
ben az erdők teljes kipusztítását vonták maguk 
után, ugy, hogy most inár a kormányhoz tü-
zelő anyagért kérelmeznek, nem adott, meg-
ígérte, hogy tanulmányozni fogja  a dolgot s 
egyben utasította a küldöttséget, hogy ezen 
ügyben a szakreferenssel  Horváth Sándorral 
is értekezzenek. Becze Antal alispán .Molnár 
József  képviselő tarsas ágában el is jártak, de 
Horváth Sándor betegsége miatt nem lévén a 
hivatalában, sem ót, sem pedig helyettesét nem 
találták meg s igy Molnár József,  országgyűlési 
képviselőt bízták meg, hogy ezt a körülményt 
a miniszterrel közölje. 

* 
* • 

Vármegyénk közönsége nagy hálá-
val tartozik a küldöttség tagjainak, kik 
fáradságos  és mindenek felett  sok költ-
séggel járó megbízatásukban olyan ki-
váló buzgósággal jártak el; hogy utjuk 
és munkájuk eredményes leend, arról a 
miniszterek magatartása után egy pilla-
natig sem kételkedüuk. 

= A vármegyék pénztári és szám-
vevőségi személyzete. A kormány, mint 
értesülünk, még az idén, tehát a karácsonyi 
parlamenti vakáezió előtt törvény erejére óhajtja 
emelni azt a törvényjavaslatot, melyet a vár-
megyék pénztári és számvevőségi teendőinek 
ellátása tárgyában a miniszterelnök legközelebb 
a képviseleház elé terjesztett. És pedig azért, 
hogy a vármegyék közönsége a deczemherí 
tisztujitások alkalmával már a megalkotandó 
uj törvény rendelkezéséhez tarthassa magát. 

nézett szét fényes,  fekete  szemeivel s pár pil-
lanat múlva leugrott a hágcsóról, bokáig fel-
fogva  csíkos, selyem szokuyáját, boszankodva, 
ideges arczczal lépdel utána a körszakálas szép 
ember, gépiesen pödörgetve hosszú fekete 
bajuszát. 

S a mikor az az elegáns, uri dáma meg-
látja a kocsi előtt az öreg koldus-ember hal-
dokló, kopott alakját, egy iszonyú sikoltással 
odaborul vonagló, zúzott testére, a mely tele 
van sárral-vérrel. 

— Apám! Fuldokolja lihegve s megremeg pompás, kívánatos alakja, a mely most ugy néz ki, mint egy hervadó, sárba dobott virág. 
Az öregnek mozog a szája, mintha mon-

dani szeretne valamit s fakó,  hideg arcza meg-
rándul a kíntól. 

— Csak a rud ütötte el, mondja mellet-
ten. egy épen arra felé,  haza ballagó sopánkodó 
kofa,  — de hát nagyon gyenge lehetett sze-
gény I.... 

En pedig csak nézem azt a remegő, szőke 
teremtést, a mint csipke-kendőjével törölgeti 
azt a véres, ránczos arczot s csókolgatja hideg, 
asszott kezeit; közben pedig gyöngéden, sze-
retettel néz rá, mintha várna valamit: egy 
szót, egy mozdulatot... 

Az öreg is motyog még valami szavakat 
s a kis, szurtos batyut görcsösen szorítja a 
hóna alá. 

— Csak vidd Olivérnek a kabátkát, fá-
zik a kis, ártatlan fiadl... 

Azután elfordul,  még egy rándulás, egy 
nehéz, hörgő sóhaj s végre olyan csendes, 
mozdulatlan lesz, mint egy kidőlt, korhadt 
tól«y- Dolfy. 

nevezetesen, hogy mellőzhessék oly tisztviselői 
állásoknak a betöltését, melyek a törvény — a 
pénztári és számvevői Bzolgálat államosítása — 
folytán  fölöslegesekké  válnak a vármegyékben. 
Az adott körülmények között s a rendelkezésre 
álló idő rövidsége mellett természetesen csak 
ugy valósulhat meg a kormánynak ez a szán-
déka, ha az ellenzéki pártok is tartózkodni fog-
nak a vitának hosszura való elnyujtásától ugy 
a házban magában, mint a ház bizottságaiban. 
Mint tudva van, a ház ezt a törvényjavaslatot 
előkészítő tárgyalásra két bizottságának, a 
közigazgatási és pénzügyi bizottságoknak adta 
ki, melyek remélhetőleg már a jövő hét folya-
mán elkészülnek ezzel a munkájukkal. 

= Az összeférhetetlenségi zsűri. A 
törvény a házelnökre bízza annak a nyolczvan 
képviselőnek kiválasztását, a kik az inkompati-
bilitás eseteiben ítélni fognak.  A törvény szigorú 
végrehajtásának biztosítása függ  e zsűritől, a 
mellet Apponyi gróf  ugy állított össze, hogy 
kihagyta közülök n Bátiify-féle  bizottságnak a 
tagjait egy-kettő kivételével, belevett harmicz-
egy ellenzékit, tizenöt volt nemzeti pártit s 
általában a zsűrit teljesen független,  legnagyobb 
részében földbirtokos  urakból alkotta meg, a 
kiknek tehát semmiféle  bank- és vállalati össze-
köttetéseik nincsenek. A tagok közt szerepel 
Tisza István gróf  is, de hiányzik Hakovszky 
István és Molnár János. A zsűri névsora igy 
hangzik: Andrássy Gyula gróf,  Barabás Béla, 
Uarcsay Kálmán, Barta Ödön, Hatthány Lajos 
gróf,  Bauer Antal, Beöthy Ákos, Bernáth Béla, 
Berzeviczy Albert, Bizony Ákos, Bornemissza 
Lajos, Cscrnoch János, Émlrey Gyula, Erdélyi 
Sándor, Erdódy Gyula gróf,  Erreth János, Fa-
biny Teofil,  Farkas Balázs, Farkas József,  Fáy 
István, Förster Ottó, Francísci Henrik, Günther 
Antal, Hadik-Barkóczy Kndre gról, Hődossy 
Imre, Horánszky Lajos, Horánszky Nám'or. 
Issekutz Győző, Ivánka Oszkár, Jakahffy  Imre. 
Jékey Zsigmond, Jósipovich Imre, Justh Gyula, 
Kabos Ferencz, Kaminerer Ernó, Kapotsffy 
Jenő, Kállay Lipót, Kállay Antal, Kállay Sán-
dor, Kemény Ákos báró, Komjáthy Béla, Kos-
suth Ferencz, Kubik Béla, Leidenfrost  László, 
Leszkay Gyula, Malatinszky György. Mandel 
I'ál. Mezóssy Béla. Mihályi I'éter, Molnár An-
tal, Neuszidler Károly, Olay Lajos, Osztroluczky 
Miklós, Páttyánszky Klek, Perczel Dezső, I'ild-
ner Fereucz, Piukovich József,  Podmaniczky 
Frigyes báró, Kabar Endre, Iiátkay László, 
Kohonyi Gyula, Sághy Gyula, Scitovszky János. 
Semsey Boldizsár, Szederkényi Nándor, Szluha 
István, Thaly Ferencz, Thaly Kálmán, Tisza 
István gróf,  Tóth János, Trauschenfels  Kiuil, 
Vásárhelyi László, Veress József,  Visontai Soma, 
Wass Béla gróf,  Wilczek Frigyes gróf,  Zichy 
János gróf,  Zselénszky Róbert gróf. 

= A székelységnek. A fóldmivelésügyi 
miniszter az 1ÍK)2. évi költségvetésbe 38.000 
koronát vett fel  a székely föltlmivelő  nép gaz-
dasági felsegélyezésének  czéljairit. A minisztert 
a ruthének érdekében megkezdett mozgalom 
sikere indította arra, hogy egyelőre bár kisebb 
összeggel is, de kísérletet tegyen a székely 
fóldinivelés  fellendítésére.  A székelyföld  kiter-
jedéséhez és azon sokféle  mizériához képest, 
a melyek jelenleg a székelyeket sulytolják, 
szerfelett  csekély, ezért is azonban hálás kö-
szönetet mondunk, mert ugy tekintjük mint ki-
induló pontját egy szélesebb körű segélyezés-
nek, mely a székely földmivelóknek  számtalan 
nyomorúságát legalább részben orvosolni fogja. 

= A mérleg. Lukács László pénzügy mi 
niszter expozéja rendesen nagyszabású politikai 
tény, mert az országgyűlés félévi  munkakörét ez 
köti le, de különös, hogy a költségvetés maga 
közgazdasági állapotunk tükreként Bzerepel és a 
politikától szinte tartózkodik pénzügyminiszterünk 
is csak a költségvetési vita által nyer politikai 
színezetet, pedig elsó sorban és leginkább köz-
gazdasági téoyezS ez, inely bevilágít állami éle-
tünk közgazdasági részeibe. Mi tehát csak e ré-
szét érintjük az előterjesztésnek és Bajnáljuk, 
liogy térszüke miatt nem hozhatjuk a miniszter 
alapos és érdekes előterjesztést egészen, hanem 
csak ia egyes részleteket. Hogy a miniszter köz-
gazdaságunknak sötét képét festi  le, az nála csak 
természetes, mert 6 maga a rigorozitAs, ki félén-
ken és büen érzi meg az állam, vagy is a kincs-
tár érdekeit. A takarékosság az 6 jelszava és ezt 
ajánlja mindenkinek külöu-külön, saját háztartá-
sának érdekében, de érdekesen fejti  ki, hogy 
ezért az állam mégis évrfll  évre miként emeli az 
egyes Bzaktérczák budgetjét. Igy pl. 181)0 ben a 
földinivelési  tárcza szükséglete 31.072,000 ko 
róna, míg l'JOl ben 57.800,000 korona volt te 
hit az emelkedés csaknem 100 ü/o. Ugyanígy volt 
a kereskedelemügyi tárczánál az emelkedés 121 "/„ 
és a közoktatási tárczánál 18ö°/o. KM annak bi 
zouyságiul hozta fel,  hogy a takarékoskodás mel-
lett szükkeblüséggel még sem vádolhatni a péuz-
ügyi kormányt. A közgazdasági válságot komor 
sziubeu tünteti fel  és kiterjeszkedik az iparválság 
tüneteire és ennek gyógyítására. Részletesen so-
rolja fel  az egyes ágakra esi állami feladatok 
egész sorozatát és felsorolja  azon munkálatokat, 
melyeket az állam az általános pangás megszün-
tetésére tervei. Hosszasan foglalkozik  a miniszter 
még as adó reformmal  és a lisztviselők fizetésé-
nek javításával, és mindkét tételnél csalódás érte 
as érdeklődőket, mert osakie a részleges és foko-

zatos javítást helyezte kilátásba. Igen fontos  a 
miniszter kijelentése a valuta reformra  vonatko-
zólag. ámbár ujat nem mondott, de az utalványo-
zási rendszer meleg felkarolása  az állami inté 
zetek részérói, kedvezöleg befolyásolhatja  a mi 
közönségünk eddigi ellenszenvét a csekk-rendszer 
ellen. Mindezen és hasonló más intézkedések, to-
vábbá a váltó árfolyam,  az arany termelési és 
árviszonyainak kedvező alakulása és az ennek 
következtében beállott arany beöeönlé9 lehetővé 
tették, hogy a kormány hozzáfogjon  a valutaren-
dezési akczió utolsó stádiumának megvalósításához, 
t. i. az arany forgaloicbahozatalához.  Az elfl 
terjesztett mérleg főbb  adatai a következők: 
992,204 074 korona rendes kiadással szemben 
1.035.800.(108 korona rendes bevétel áll, vagyis 
a rendes kezelésnél 43,506.534 korona fölösleg 
mutatkozik, ellenben a rendkívüli kezelésnél 
94,451.009 korona átmeneti és beruházási ki 
adással 51.069,410 kor. rendkívüli bevétel áll 
szemben, vagyis 43,47b.599 korona hiány mulat 
kőzik. Egyiitvéve a rendes és rendkiviili ke 
zelést 1.080,749 083 korona ÖBszes kiadással 
1.080,870.918 kor. bevétel áll Bzcmben, vagybi 
végeredményben 120.935 korona fölösleg  mutat-
kozik, inely fölösleg  Ső.Oöü koronával nagyobb 
az 1901-ik évi állami költségvetésnek a törvény-
hozás által 35.880 koronával megállapított fö-
löslegnél. 

= A képviselőház ülései. A képvise 
lőliúz november bó 27 én tartott ülésében a sza-
badelvüpárt felirati  javaslatit nagy szó többséggel 
általánosságban elfogadták.  Nyomban megkezdet-
té; a részletes tárgyalást, melynél mint elsó szó-
nok lltikovszky István merész támadást intézett 
Széli Kálmán miniszterelnök ellen. Széli Kálmán, 
ki már a* általános vila zárásánál ezeu ülésben 
nagy beszédei mondott, nyombun válaszolt Ra-
kovszkynak és ez a válasz ugy hatásában, mint 
tartalmában rendkívüli volt. Rakovszky oktalan 
támadásait olyan erélylyel és akkora igazsággal 
utasította vissza, liogy kivéve a néppártot, a mi 
niszterelnököt a ház minden része BZokatlan ová-
cziókbau részesítette. November hó 28 áll foly-
tatták és befejezték  a felirat  részletes tárgyalá-
sát, a szabadelvüpárt feliratát  másod izbea is 
nagy többséggel elfogadváu.  Ugyanezen ülésbeu 
terjesztette be a miniszterelnök u boszniai vas-
ulakra vonatkozó törvény javaslatot. 

== Uj képviselő. Csaczán Láng Lajost 
egyhangúlag országos képviselővé választatott. 
Láng Lajos a szabadelvű pártuak régi kipró-
bált tagja. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
Hatodik nap. 

Kzen napra, vagyis november 25-re a nyár 
folyamán  a szeredai baromvásár terén egy csik-
szentmiklósi sátoros czigány által dulakodás 
közben halálosan megszúrt csobotfalvi  Rostás 
Lajos czigány bűnügye volt kitűzve, mely azon-
ban nem került tárgyalás alá s igy elnapol-
tatott, minthogy egy fötanu  idézésre uem je-
lent meg. 

Hetedik nap. 

A november 2t»-iki főtárgyalás,  mely szin-
tén nagyon érdekesnek Ígérkezett, ugyancsak 
egy tanú távolléte miatt befejezési  nem nyer-
hetett. 

Ebben a bűntényben csikmenasági Lacz 
Károly fiatal  legény ült a vádlottak padján ha-
lált okozó súlyos testi sértésért, melyet még 
1!)00. május havában az által követett el, hogy 
odavaló Incze Jánost egy fejszével  megtámadta 
azért, mert állítólag egy bárányukat ellopta 
volna, s fejsze  élével fejére  egy csapást inté-
zett, de megtámadott a fejét  elóre hajtván, a 
fejsze  éle egyik lapoezkáján át a belső részekig 
hatolt s ezzel a sérüléssel lncze még mintegy 
7 hónapig élt. 

A csaknem egészen befejezett  bizonyítási 
eljárás során az elire kihallgatott vádlott ta-
gadta bűnét, vagyis azzal védekezett, hogy ó 
egyáltalán uem emlékezik a sértésre annyira 
részeg és beszámithatlan állapotban volt; n 
tanuk egyrésze pedig a kevésbé részegség és 
a másrésze a teljes ittasság ismérvéiről bizo-
nyított ; a minek megállapítása legtöbbnyire az 
emberi természet kifürkészhetlensége  iniatt na-
gyon nehéz is. 

Ennél az esetnél a halál okának megálla-
pítása lett volna az érdekesebb rész, mert bár 
Csiszér Miklós dr. kezelő orvos, mint tanú a 
halál közvetlen okául a vágás következtében 
beállott tüdő- és mellhártya gyuladást jelölte 
meg, a védelem azonban ezt az elváltozást 
azon kívülinek, tehát szervi bajnak igyekezett 
tulajdouitani. 

Nyolczadik nap. 
November 27-én gyimes-felsóloki  Kristály-

Domokos ült a vádlottak padján nz odavaló 
Szabó Péteren elkövetett halált okofó  súlyos 
testisértés bűntettéért. 

Vádlott Csik-Szentdomokosról, mint árva 
fiu  vetődött gyimesbe, hol egy gyermektelen 
csángó család ót először cselédnek fogadta  fel, 
később jóviseletéért örökbe vette s vagyonát 
ráíratta. Az örökbe fogadók  elhalván, Kristály 
a birtokot kezére vette, melyből egy legelőrész 
gyimes-felsőloki  nagy gazda Antal István (szőlek) 
legelője mellett terlilt el, s a mely mellé köz-
vetlenül Kristály Domokos egy borjukertet ál-

litott fel,  miből közte és Antal István között 
határkérdési per fejlődött  ki. 

A per kimenetelét Antul István be nem 
várva, ez évi május hó 30-án két fiát  és Szabó 
Péter szolgáját utasította, hogy a kertet onnan 
távolítsák el, s már bontani is kezdették, miről 
Kristály értesülvén egy fejszével  a helyszínén 
termett s felszólította  illetőket a bontás abban 
hagyására. Erre az Antal István két fia  el is 
távózott, de szolgája Szabó Péter csökönyösen 
a kert eltávolítása mellett maradt, mi miatt 
Kristály Domokos indulatba jővén, a fejszével 
Szabóhoz ütött s ennek fején  oly súlyos sérü-
lést okozott hogy 8 nap alatt belehalt. 

Ezért került Kristály Domokos a vádlot-
tak padjára, kit az esküdtszék újból kihallgat-
ván, tettét nem tagadta, de igen is azt, hogy 
ő súlyosabban s pláne halált okozólag akarta 
volna Szabó Pétert bántalmazni. A kihallgatott 
7 tanú vallomása annak konstatálását volt fel-
tüntetendő, hogy miliő körülmények behatásit 
alatt történt a veszélyes ütés. 

A bizonyítási eljárás befejeztével  a kér-
dések állapíttattak meg, még pedig kétfélekép 
t. i. liogy vádlott abban-e bűnös, hogy elóre 
megfontolt  és feltett  szándékkal követte-e el a 
halált okozó súlyos testisértést, avagy azt az 
ütést nem ölési szándékból, hanem vagyonának 
jogos védelmében erós felindulásból  hajtotta 
végre ? 

Erre a perbeszédek közetkeztek. Knörr 
Ferencz alügyész közvádló teljesen bebizonyít-
va látván a feltett  szándékkal végrehajtott ha-
lálos kimenetelű súlyos testisértés bűntényét, 
vádlottak ehezképest való elitéltetését, mig 
Bartha Ignácz védő meggyőző érvekkel a va-
gyona védelmében erős felindulásból  szárma-
zott cselekmény fennforgását  tartván megálla-
pítottnak, az enyhébb büntetés kimondását kérte. 

Az eküdt bíróság is az utóbbi ténykörül-
mény figyelembe  vételével állapította meg a 
bűnösséget és igy Kristály Domokos 2 és fél 
évi börtönbüntetést kapott. 

Kilenczedik uup. 
A november 29-iki főtárgyaláson  az es-

küdtbíróság egy gyilkossági kísérlet bűntettét 
tárgyalta. A bíróságot Dr. Perjéssy elnök Éltes 
Zsigmond és Antalffy  Gábor, a vádat Sztupjár 
kir. ügyész, vádlottakat Bartha Ignácz ügyvéd 
képviselte; a jegyzökönyvet Bocskor Antal t.-
széki jegyző vezette. 

Kászon-impéri Balázs (Fehér) József  és 
Boldizsár Imre ültek a vádlottak padján, kik 
azzal voltak vádolva, hogy ámult nyár egy estéjén 
a Kisrépát nevü helyen kaszálni volt kászon-
feltizi  Tima Józsefet  és fiát  Tima Dénest, mi-
dőn ezek egy tüz mellett feküve  nyugodni akar-
tak, megakarták ölni. A közeli bokorból egy ember 
ugrott elő s a hnnyat fekvő  Tima Dénes nyakához 
vágott egy fejszével,  de nyakát nem találván el, 
alsó állkapcsán súlyosan megsebesítette, mire a 
sértettapjaTima József  merénylőt megragadván, 
abban Balázs Józsefet  ismerte fel.  Ekkor egy 
másik ember, állítólag Boldizsár Imre ugrott 
elő a bokorból s pisztolylyal kezében Tima 
Józsefet  kényszeritette a megcsípett tettes el-
bocsátására, a mi meg is történt s igy a me-
rénylők elmenekültek. Megjegyezvén, liogy a 
Tiinák ellen gyújtogatás miatt forrott  a boszu 
a községben. 

Természetesen az elkövetett gyilkossági 
kísérletnek senki tanuja nem lévén, a bizonyí-
tás nagy nehézségbe ütközött, minthogy vád-
lottak tettüket tagadták s azt állították, liogy 
a kérdéses időben tnintketteii otthon voltak, 
hazulról az nap el nem távoztak s ezt a tanuk 
egy része igazolta is, bár sértett és apja vád-
lottaknak szemébe mondották, liogy a tettet 
ók követték el. 

Hogy minő értéke lehetett egyes tanuk 
vallomásának s hogy a kászoni nép között — 
hol a gyilkosságok, gyújtogatások és vereke-
dések ugyszóiva napirenden vannak - - meny-
nyire elharapózott az erkölcsi romlottság, arra 
szemelvényül elég lesz pár tanú vallomását 
felemlíteni. 
Balázsi Lajos tanú ugyanis azt vallotta, hogy 
sértett Tima Dénes az apjával a vizsgáló biró 
előtti kihallgatásuk után Szeredában a Barcsai 
féle  korcsmában együtt lévén, emezek kijelen-
tették, hogy bánják a vádlottakkal szemben 
tett vallomásukat, mert a bántó személyekben 
tévedhettek, de mert esküt tettek, azt már vissza, 
nem vonhatják. Ezen vallomásra a két Tima 
szembesittetvén tanúval, ezek mindketten sze-
mébe mondották nemcsak vallomásának teljes 
vulótlauságát, hanem azt is, hogy éppen tanú 
kísérelte meg őket tett vallomásuk visszavo-
nására, még pedig jelentékeny pénz összeg fel-
ajánlása mellett. 

Egy másik tanú Bodó György János az 
elnök azon kérdésére, hogy mit tud az ügyben V 
azt vallotta, hogy neki Tima Dénes és apja 
József  pénzt ígértek, ha azt tanúsítja, hogy a 
tettesek Balázs József  és Boldizsár Imre voltak, 
de egyebet nem tud. 

Elnök, valuniint Antalfy  biró konstatálják, 
hogy tanú, a ki verekedésért és hamis tanu-
zásért is volt már elitélve, minden nevezetesebb 
bünperben, mely kászoniak felett  folytattatik, 
tanuként szokott szerepelei s igy vallomására 
suly alig fektethető,  miért is közvádló a meg-
esketését ellenezte. 
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Hasonlókép vallott Tamás lgnácz másik 
tanú is, ki az elóbivel egy bárány lopási per-
ben Antalfy  biró megjegyzése szerint együtt 
szerepelt. 

Sértettek mindkét tanúnak szemébe mon-
dották állításuk teljes valótlanságát, hozzá téve 
azt is. hogy nemcsak vallomastételre nem kér-
ték őket s igy azért pénzt sem Ígérhettek, ha-
nem soha veliik sem ezen, sem más ügyben 
nem beszélgettek, sót mert velük nem is egy 
falusiak,  tanukat nem ismerik. 

A perbeszédek és Ítélethozatal késó este 
történhettek meg, s miután az esküdtek a bi-
zonyítékokat a bűnösség kimondására nem tar-
tották elégségeseknek, vádlottak a bíróság által 
felmentettek. 

Tizedik nap. 
A november 30-iki esküdtszéki tárgyalás-

hoz különösen az inteligenscbb osztály részé-
ről nagy érdeklődés fűződött.  Igen, mert ezen 
osztály sorából került a vádlottak palijára egy 
serdülő korban lévő fiatal  ember, a ki egy sze-
relmi kalandból származott szándékos ember-
ölési kísérlet bűntényével lett, nem a magán 
fél  által, hanem hivatalból a vádhatóság részé-
ről vádolva, 

A folyó  év junius 23-án történt ugyanis 
hogy csik-taploczai Száva Lukács és esaládja 
hon nem létében fiók  ifj.  Száva Lukács egye-
dül ült lakásuk egyik termében, a mikor egyik 
nócselédjüket, nz alig 16 éves Balázs Trézsit 
felszállította,  hogy neki egy pohár vizet vi-
gyen be. 

A leány a parancsnak eleget tett s midőn 
a pohár vizzel a szobába lépett, a (iu szerelmi 
vallomást akart tőle kicsikarni s tán mozdula-
tot is tett a leány tnegölelésére, ez azonban 
megilletődvén a fiu  viselkedése felett,  felkérte, 
hogy neki hagyjon békét, mert nem hozzá 
való. tehát nem is szeretheti s ha erőszakos-
kodik megmondja a szülőknek. 

Ez a nem várt visszautasítás a fiút  annyira 
magánkivűli állapotba hozta, hogy az asztalon 
heverő töltött forgó  pisztolyt felkapván,  a lányra 
lőtt s miután annak sérülését látta s talán cse-
lekményétől is megijedett, egy másik lövést 
magára irányzott, melylyel saját hasán is köny-
nyebb sérülést ejtett s azzal eldobta e pisz-
tolyt és hazulról eltávozott. 

A zajra elősietett cselédség valamint test-
vérei a leányt gondozás alá vették, orvosért 
szaladtak s a nála megjelent Dr. Harmat Leó 
jórás orvos konstatálván a lövés általi sérülést, 
a váll alatt a testbe fúródott  golyót hátul a 
Iapoczkán felül  mintegy 2—3 czentiméternyire 
a bór alatt felfedezte  s egy ügyes metszéssel 
onnan eltávolította s minthogy a lövedék ne-
mesebb szerveket nem sértett, a felgyógyulás 
is rövid idő alatt bekövetkezett. 

Sértett és hozzá tartozói a sérülés nem 
életveszélyes volta mintt tettes ellen nein is 
tettek feljelentést,  de az eset a kir. ügyész-
ségnek is, a csendőrség feljelentése  folytán  tu-
domására jővén, hivatalból vádat emelt ifj. 
Száva Lukács ellen, még pedig gyilkossági kí-
sérlet bűntettéért, mi felett  az esküdtbíróság 
ma ítélkezett. 

Ennek az ügynek tárgyalásánál Éltes Zsig-
mond kir, táblabíró elnökölt, szavazó birákul 
Csipkés Árpiul és Jerzsák János szerepeltek ; 
a vádhatóságot Knörr Ferencz alügyész, a vé-
delmet Eróss Vilmos ügyvéd képviselte. 

Az elsősorban kihallgatott vádlott tettét 
beismerte, de tagadta, hogy azt elóre megfon-
tolt és sértési szoudékból követte volua el, ha-
nem az inkább ijesztgetésre irányult. Az inkább 
a cselédség köréből kihallgatott tanuk is csak 
a mellék körülményekről tettek vallomást, mint-
hogy az esetnek szemtanúi nem voltak ; az apa 
pedig kimutatni igyekezett a tiunak tiatalabb-
kori és későbbi betegeskedéseiból származott 
gyenge elmüségét, mit igazolhat az is, hogy 
tanulmányait sem volt képes a miatt befejez-
hetni, testvére Száva József  pedig azt. hogy 
tudomással sem bírhatott a fiu  a pisztoly töl-
tött tartalmáról, minthogy az mindig töltetlen 
állapotban volt s pár nappal az előtt ó maga 
tett volt abba töltényt egy utazása alkalmával. 

Sértett az esetnek a már jelzett fázisait 
erősítette meg, nem kívánván ez úttal is vád-
lottnak megbüntetését. 

Kihallgattattak továbbá egy hivatalos és 
a védő kivansagára két magán fegyver  szak-
értő, valamint a törvényszéki és kezelő orvos, 
kiknek vallomásából kitűnt, hogy ugy u lövésre 
használt pisztoly, mint a lövették oly kisebb 
távolságból alkalmasok voltak az élet kioltá-
sára is, ha a golyó nemesebb szerveket talál. 

Ezután közvádló és védó tartották meg 
párbeszédeiket. Közvádló az emberi élet ellen 
irányzott gyilkossági kísérletét a vallomások-
ból beigazolva látván, vádlottat ebben bűnös-
nek kérte kimondani. Ellenben védó a plátói 
szerelem beteges ingerlékenység, féltékenység 
és erós felindulásból  származott s különben is 
15—20 napon belül meggyógyult és igy kisebb 
beszámítás alá esó testisértés esetét látván fen-
forogni,  az esküdtektől ennek mérlegelését s 
védenczének a szándékos gy ilkossági kísérlet 
vádja aluli felmentését  kérte, minek az esküd-
tek a verdikt meghozatalánál helyet adtak s 
ennélfogva  a törvényszék vádlottat 50 korona 
fó-  és 50 korona mellék pénzbüntetésre ítélte. 
A sértett követelésével polgári perre utasíttatott. 

A közigazgatási eljárás egyszerűsítése. 
A közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről 

alkotott idei XX. t.-czikknck főczélja  a köz-
igazgatási hatóságoknak a fölösleges  munka-
terhektól való megszabadítása és a túltengő 
írásbeliség megszorítása lévén, ebben kiváló 
szerep fog  juttatni a minisztériumok és a vár-
megyék hivatalos lapjainak. 

A belügyminiszter a törvény végrehajtása 
iránti utasítás kibocsátását megelőzőleg — mely 
küszöbön áll — a vármegyékhez intézet kör-
rendeleteben már most rámutatott arra, hogy 
minő szerep vár azokra a hivatalos lapokra mint 
a felső-  és középfokú  hatósági rendeletek, sza-
bályrendeletek, közérdekű hatósáüi határozatok, 
hivatalos közlemények, hirdetmények stb. köz-
hírré tételének legtermészetesebb organumaira. 

A belügyminisztériumhivntaloslapjaugyan 
is január hó 1-tól kezdve hetenkiut egyszer, 
még pedig vasárnap fog  megjelenni és sürgős, 
valamint nagyobb terjedelmű, különösen a sza-
bályrendelet jellegű rendeletek a szükséghez 
képest külön rendkívüli számokban adatnak ki. 
a „Belügyi Közlöny" pedig tartalmazni fogja: 
1. Törvényekét, II. Kendeleteket, III. Közlemé-
nyeket, IV. Személyi híreket, V. Pályázatokat. 

A „Törvények" rovata alatt az .Országos 
törvénytar'-ban megjelenő törvények küziil 
azok közöltetnek, melyeknek végrehajtásával 
vagy kizárólag, vagy elsősorban a belügymi-
niszter van megbízva. 

A „liendeletek" rovata alatt a belügymi-
niszternek a középfokú  hatóságokhoz intézett 
általános rendeletei, valamint az általános jel-
legű belügyminiszteri szabályzatok közöltetnek, 
tehát a vármegyei törvényhatóságokhoz vagy 
ezek első tisztviselőihez intézett általános ren-
deletek 1!H)2. évtől kezdve az eddigi szokásos 
kónyomatu példányban rendszerint nem fognak 
kiadatni és kiilön inegküldetni, hanem esupón 
a .Belügyi Közlöny" utján tétetnek közzé. Ki-
vételt képeznek a bizalmas természetű, a rend 
kivül sürgős, valamint azok az általános ren-
deletek, melyek mellékletenként valamely ki-
töltendő s eredetiben l'elküldeiidó jegyzék vagy 
kimutatás, minta közöltetik vagy valamely a 
hatóság által kiosztandó mellékletek csatol-
tatnak. 

A belügyi közlöny utján közzé tett ren-
deletek ep oly jogerővel bírnak s a törvény-
hatóságok első tisztviselőit épugy kötelezik, 
mint az eddig külön kiadott körrendeletek. 

A többi középfokú  hatóságokhoz (közig. -
bizottság, árvaszék, központi választmány) in-
tézett körrendeletek az etldigi módon ezután 
is külön kiadatnak. 

A .Közlemények" rovata alatt közöltet-
nek : a) hatásköri összeütközési esetekben ho-
zott miniszteri határozatok ; h) a közigazgatási 
bíróság általános közigazgatási osztályának dönt-
vényei ; e) elvijelentóségü miniszteri határoza-
tok ; d) közigazgatási járási beosztás; e) köz-
ség alakulások; f)  községek és puszták név-
változtatása ; g) anyakönyvi kerületi változá-
sok ; h) a belügyminiszter által megerősített 
szabályrendeletek és bemutatási záradékkal 
ellátott egyleti alapszabályok; i) színi enge-
délyek: k) gyógyszertárak adományozása; I) 
.Különféle"  rovatban különböző hivatalos köz-
lemények. 

.Személyi hírek* rovatában a belügymi-
nisztériumi, főispáni,  államrendörségi, anya-
könyvvezetői és egyéb a belügyminiszter ré-
széről történő kinevezések közöltetnek. 

„Pályázatok" rovatában a belügyminisz-
térium és a közvetlenül alája rendelt állami 
hivatalok és intézetek. pályázati hirdetményei 
jelennek meg. 

A fenutiekhez  képest az „Egészségügyi 
Értesítő", mint a „Belügyi Közlöny" külön 
része január 1-ével megszűnik. 

A Belügyi Közlöny minden számának a 
szükséghez képest függelékkel  ellátott díjtalan 
példánya a törvényhatóságok és azok első 
tisztviselőjének czimére a belügyminisztérium 
kiadóhivatala által zárt borítékban küldetik 
meg akként, hogy annak pontos kézhez jutása 
biztosítva legyen s ha a megjelenéstől számítva 
4 nap alatt meg nein jelenik, megreklamálandó. 

Az E. M. K. E. egy havi élete. 
T. olclnük-fíilitliiir  jelentése a/. i^iiz^.-viUusztiuúiiy 

1!)01. október 12-én tartott Ülésén. 
(Folytatása és vége.) 

Segélyek fólyósittattak  : 1. Vajdahunyadi 
Etnke-óvó számára a folyó  tanév első felére 
terjedóleg 300 korona és az óvónő Pupp Irma 
ötödéves pótléka fejéhen  f.  évi okt. 1-től 1902. 
április l-ig terjedóleg -50 korona, együtt Szent-
katolnai Cseh László f.  b. elnök kezeihez 350 k. 

2. Ördögkuti Emke-Kormos óvó-iskola f. 
év okt.—decz. havi járadék részlete lejében a 
Wesselényi Egyesület Elnökségének dr. Kaizler 
György alispán kezeihez Zilahra 250 korona. 

3. Szász István az Orsz. m. kir minta-
rajziskola rendkívüli látogatója után beiratási-, 
értesitó- és félévi  tandíjban 45 K. 00 f.,  úgy-
szintén a f.  tanévi 600 K. segély szept.-nov. 
havi részletében á 60.— 180 K„ együtt az 
Orsz. m. kir. Mintarajziskola és rajztanarkepzo 
Igazgatóságához Budapestre 225 K. 00 f. 

4. Hunyadmegyei fiókválasztmány  terü-
letén esedékes segélyek fejében  dr. Nagy Béla 
gyógyszerész, pénztáros kezeihez Dévára: 

a) Nagy-rápolti inunkatanitónó részére a 
f.  évre 200 K. 

b) Dévai óvó számára f.  év okt. 1-től 
11)02. ápr. l-ig terjedő XIX-ik félévi  előleges 
járadékrészlet fejében  200. — Összesen 400 K. 

5. Brassó-bolgiirszegi áll. óvó számára 
10 éves járadéka VII-ik félévi  részletében 
részletében Orbán Ferencz igazgató, f.  b. elnök-
kezeihez 200 K. 

(i. Horvát Géza szobrász növendék részére 
a f.  tanévre megszavazott 400 K. ösztöndíj fél-
évi. 5 hóra terjedő részletében az Iparművészeti 
iskola Igazgatóságához Budapest 200 K. 

7. Kis-sebesi Emke-tanitó: Csongvay Dénes 
f.  évi okt -decz. havi előleges fizetése  fejében 
Laendler József  gondnok kezeihez 150 K. 

8. Csik-gyimes-bükk -rakottyási Emke-
tanitó: Benedek Ágoston f.  év okt.—tlecz. havi 
időleges fizetése  fejében  Dájbukát Jakab válni, 
pénztáros kezeihez Csik-Szeredába 150 K. 

!). Gyergyó-tölgyesi r. katli. körlelkész: 
Balogh Lajos részére a f.  évre megszavazott 
300 K. IIÍ-ik 1 ,-atl részletében f.  évi okt. -
tleez. hóra terjedóleg Ferenczy Károly fóesperes-
plébános. tiókköri elnök kezeihez Gyergyó-Szt-
Miklósra IIK> K. 

10. Szászvárosi Jószef  szobrász-növendék 
részére a megszavazott 1200 K. ösztöndíj ter-
hére f.  év okt. havi Vl-ik részletül saját kezei-
hez Miiehenbe 10(1 K. 

11. Vámos-udvarhelyi Emke-iskola f.  tan-
évi költségvetési hiányában 33 K. 60 f„  az 
épület javittás többletében 12 K. 81 f.  és tanítói: 
Gecse Gyula f.  év okt. havi előleges tizetese 
fejében  66 K. 66 f.  együtt Sehreiher Mózes 
gondnoks. elnök kezeihez 113 K. 07 f. 

12. Magyaró-kereki Emke-tanitó: Keresztes 
Károly okt. havi előleges fizetése  fejében  Kole-
szár Lajos igazgató kezeihez Báiilfy-Huny.tdra 
66 K. 66 f. 

13. Magyarnagv-zsombori Emke-tanitó: 
H. Szántó István okt. havi előleges fizetése 
fejében  dr. Deésy Pál gondnok kezeihez 66 K. 
(16 tillér. 

14. Maros-vásárhelyi Székely Társaság 
számára megszavazott 600 K. második rész-
letéül dr. Köinoesy József  kir. p. ü. titkár, elnök 
kezeihez Maros-Vásárhelyre 3(X) K. 

15. Ördögkuti ev. ref.  felekezeti  iskola szá-
mára egyszersmidenkorra Kusztós Gyula ev. 
ref.  lelkész, iskol.tszéki elnök kezeihez 100 K. 

16. Patai áll. iskola iutcrnátiisa számára 
a f.  tanévre, kizárólag magyar gyermekek segé-
lyezésére és egyszersmindenkorra 50 K. 

17. Gáspár József  algyógyi isk. igazgatóhoz 
az ösztöndíjas tanulók után élelmezési költség 
fejében  216 K.-át kiutalunk. 

Tagjaink. F. év szept. hóban befolyt:  ala-
pító tagdijakban és alapítványi kamatban 2640 
K., központ és választmányok által beszedett 
régi rendes tagdíjban 508 K., pártoló tagdíjakban 
28 K., uj cyklus rendes tagdíjban 274 K., ado-
mány czitnen 36 K. 75 f.  és persely-gyűjtés 
lejében 2 K. 28 f.  Hátrálékos alapító tagjainkat 
a f.  évi XVll-ik rendes közgyűlés alkalmából 
külön, kézzel írott és másfél  oldalra terjedő 
átiratokkal kerestük meg esedékessé vált tar-
tozásuk beh'zetéseért. Ily tagjaink száma közel 
100. — Alapító tagdíj ezimeii befolyt:  csanta-
véri Törley József  pezsgógyárostól, Budapest 
21)00 K., Nagy-Kuii-Karezag várostól VIU-ik 
évi részlet a f.  évre 200 K., néhai Bakó János 
hagyatéka fejében  M.-Vásárhelyről Marostorda-
vármegyei Emke választmány utján 200 K., 
Witnyédy József  volt soproni törvsz. biró hagya-
téka fejében  dr. Szóka István ügyvéd utján 
Soproniból 200 K. és Győr sz. kir. várostól 
800 K. alapítványi tőkének megfelelő  5"/o-os 
kamat fejében  a f.  évre 40 K. 

A jelentés ezután beszámol még az ado-
mányokról, persely gyűjtésekről, hagyatékokról. 

Tanitói gyűlés. 
A „csíki róm. katli. tanító egyesület" al-

csiki köre l'.HII. nov. 21-én tartotta meg ren-
des őszi gyűlését Csik-Menaságon. 

1. íl órakor a gyűlést szentmise előzte 
meg. tnely alatt az egyesület dalköre Baka 
János karnagy vezetése mellett a „Jöjj el szt. 
lélek Isten" Mária-Himnusz" és az „Urnák szent 
teste" czimü darabokat énekelte lélekeinelóen. 

2. Szent-mise után a gyűlés tagjai közül 
kiküldött bizottságok a helybéli tanítók minta 
tanítását hallgatták meg. 

3. Todor István elnök megnyitója követ-
kezett, melyben a vallás-erkölcsi nevelésre irá-
nyítja hallgatói figyelmét.  Különösen kiemelve 
azt, hogy az elemi iskolában nincs egyetlen 
tárgy a hol Isten jóságát felidézve  az ifjú  gyer-
meki sziveket szent vallásunk kötelmeire ne-
tigyeliueztethetné a tanító, inert ugy mond: „Kö-
telességünknek csak ugy és akkor tettünk eleget 
ha minden cselekedetünket Isten kedvében az 
Ö akaratához fűzzük".  Az érdek feszítő  meg-
nyitót a gyűlés szűnni nem akaró taps és éljen-
zéssel fogadta,  határozutilag kimondván, hogy 
az egész terjedelmében a jegyzőkönyvhöz csato-
landó és a tanügyi lapokban is közzéteendő. 

4. Soron kiviil Csató Ferencz csik-szent-
lélcki plébános ismertete az ezer magyar ifjú 
könyvét a .Nemzeti Ideál"-t. 

Felolvasó a fiizetszerü  könyvecske szel-
lemében irt és az abból fűszerezésképen  vett 
találó idézetekkel teljes felolvasást  a gyűlés 
tudomásul vette. 

5. A tárgysorozat rendjén a mult gyűlés 
jegyzökönyvének hitelesítése és a mintatanitá-
sok zártkörű bírálata következett. 

A jegyzőkönyvet hü és pontos kiállításá-
ban a gyűlés megjegyzés nélkül hitelesiti, a 
minta tanításokat pedig számos bíráló és irá-
nyító hozzászólás után szintén sikerültnek nyil-
vánítja. 

6. Cseke Ferencz csik-szentsimoni tanitó 
olvasott fel,  a rendes iskolázás akadályairól. 
Gyűlés a felolvasást  éljenzéssel jutalmazta. 

7. A tanitói lelkigyakorlatok szükségessége 
tétetvén szóvá nz eszmecserében többen vettek 
részt. Erre nézve határozatilag kimondotta, 
hogy: 

Szent és üdvös a tanítók számára is lelki-
gyakorlatokat tartani, mert fontos  hivataluk 
fáradságos  és felelősséggel  teljes — tövises s 
igy a lelki fájdalmaktól  a tanítók sem mentek I 

Vannak a tanítók között olyanok, kiket 
a folytonos  erőfeszítés,  az iskola levegője koruk-
nál öregebbé tett; vannak kiket a fizetés  elég-
telensége miatt a család tisztességes eltartása 
és gyermekei neveltetésének testet és lelketöló 
nehéz gondja gyötör; lehetnek akik érzik, hogy 
a viszonyok természete kötelmeik teljesítésében 
rájuk zsibasztólag hatnak stb. 

Ilyen és eliez hasonló körülmények elő-
idézte fásultságból  a tanítót csak a lelkigyakor-
latokon nyert buzdító előadások emelhetik fel. 
Eme lelki felüdülést,  megujulást Isten segítő és 
megszentelő malasztjának gyarapodását mind-
nnynyinn érezték és érzik azok, kik az eddig 
Csík-Somlyón megtartott tanitói lelkigyakorla-
tokon szerencsések lehettek részt venni. 

Ugyanazért az igazi keresztény népnevelés 
érdekében a hála legbensőbb érzetével üdvözlik 
a kászon-alesiki járáskör tanitói a gondos atyát: 
Méltóságos és Főtisztelendő Gróf  Májláth Gusz-
táv erdélyi püspök Urat, hogy a tanitói lelki-
gyakorlatokat életbe léptette! Ezeknek a jövő-
ben bárhói történő megtartását tekintettel arra 
a körülményre, hogy a már megejtett három-
rendbeli szentgyakorlatok a kegyelmes fópász-
tornak rengeteg anyagi áldozatába kerültek, — 
melyért ezúttal is hálásköszönetét nyilvánítja a 
járáskör tanítósága, — ha minden évben nem is, 
de minden másodikban szív és lélekből kívá-
natosnak, szükségesnek, ohajtandónak vélemé-
nyezi. 

8. Az egyesület tisztikara lemond s nevében 
elnök a bizalmat maga és tiszttársai nevében 
megköszönve vissza adja megbízóinak. 

A megejtett választás eredménye az lett, 
hogy a régi tisztviselők egyhangúlag ismét 
megvállasztattak. kivéve a jegyzőt, ki tisztjét 
indokai alapján el nem fogadta,  helyette Füstös 
Sándort választoták ineg. 

A tárgysorozat kilévén merítve elnök ugy a 
rendestagoknak, mint a vendégeknek köszönetet 
mondva a gyűlést d. u. 4 órakor berekesztette. 

Csik-szentgyörgy, 1001. nov. 28-án. 
FústOs  Sándor,  jköri jegyző. 

Az egri h ő s ö k szobra. 
A ki ma Egerben jár, lát a város közepén 

egy romokba sülyedt várbegyet. A romok falához 
lenn házikók támaszkodnak, fenn a romok közfttt 
itt-ott egy kecske legel, vagy egy-egy honvéd 
alszik. Ha a városba jött idegen nem ppşţi a 
históriát, csak ondolt bástyákat lát itt, bemo-
hosodott ágjuiéseket; egy barlangot, a melybea 
törött orrú márványember fekszik; 8 az egész 
várat három kis hitvány bádoetáblira festett fel-
irat magyarázza: Alsó-kapu. (3 kapu, Sölét-kapn. 

1902-ben lesz háromszázölven esztendeje, 
hogy e három kapu körfii egy hónapig nem száradt 
tel a föld az emberi vértől. 

Európa leghatalmasabb császárinak két 
hada és minden ágyuja egyesült e kapok alatt. 
Magyarország már eltiporva hevert, még csak ez 
a kis vár vult benn az élet, mint a haldokló 
mellében a szívnek mindinkább maradozó moz-
gása. Ha ez a vár is leomlik, a magyar aemietet 
beirbatia a történelem a liolt nemzetek közé, s 
ma már a Tisza és Dnna országában nem. a 
magyar arat, templomainkból idegen ének aţill 
az égbe, és Szent István koronája nem egyéb, 
mint numerussal ellátott uin/.eumi ritkaság. 

De ezen a kis váron megtört a török .világ-
hatalma. Ha mesében olvasnánk, hogy kétezer 
magyar szembe mert szállni kétszázezer tőrükkel 
és bogy a küzd'lem a kétszázezer török kudar-
czával végződön, azt mondanánk rá: Szép mese, 
de sok benne a tűimig. 

Ha az a kétezer ember átadja a várat 
küzdelem nélkül, senki szemükre nem veti. Ha 
elmenekülnek a földalatti utakon, senki gyáva-
ságnak nem tartja; n ha Magyarország élete 
ebben a várban lehel ntolsót, senkise mondja, 
hogy Dobóéknak harczolniok kellett volna a vár 
megmaradásiért. 

De ők nem adták föl a virat; nem menekül-
tek el a mérföldekre nynló alagutakon, hanem 
hogy Itt — tudták az egész nemzet sorait, meg-
esküdtek az ostrom előtt, bogy halálig küzdenek 
mindnyájan, — és küzdöttek is. 

Nincs mása a históriában ennek a küzde-
lemnek I Voltak hőaök, akik inkább meghaltak, 
hogysem falaikat átengedjék; volt várkapitány, 
aki egy-maga állott ki a kapuja elé százezer 
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ember ellen; volt vezér, aki elkeseredésében a 
bizonyos balálba robim az egész hadival, — de 
hogy ilyen kia sereg, ilyen nagy had ellen, a 
bátorságnak és stratégiai leleményességnek ennyi 
erejével, a ntóljára fez  elszántságnak ilyen mar-
tiromságba magasztosuk küzdelmével s a csodák 
fényében  tündöklő sikerével állt volna ellen egy 
orsiág-posúitó veszedelemnek, erre példa nincsen I 

1553-ig Eger nevét nem ismeri a világ. 
1652-ben egyszerre ragyogd hetükkel emelkedik 
Eger neve a világtörténelem horizonjára. s Európa 
tapsol és ojjong a példátlan győzelemnek. 

Az évszázadok Ala növekvő török hold itt 
sápadt el először Tényében. A török terjeszkedés 
itt találta az első sziklxgátat, a melyen tnl mái-
nem csaphatott, s ez időtől fogva  mind máig 
lássa apadás a török hatalom 

Van-e magyar, akinek nem dobban meg a 
szive, ha Dobóra és az egri népre gondol? Van-e 
magyar aki siket marad, amikor arról zendal a 
szó, hogy az egri vár ormán ott lássuk őrökre 
Dobé érczalakját! 

Szobrot akarunk emelni az egri hősöknek, 
szépet, nagyot, nevükhöz méltőt. E szoborban 
benne kell lennie minden magyar család érzé 
sének, minden magyar férfi  hálagondolatának, 
minden magyar nő büszkeségének, benne kell 
lennie minden magyar gyermek szive dobbaná-
sának. Mert mindnyájunk büszkeségei, példaképei, 
díszei, hősei ök; nemcsak az egrieké -- az egész 
nemzeté. 

Egy szemernyi érczet kérünk minden ma-
gyar családtól, minden magyar lérfitól,  minden 
magyar nőtől, minden magyar gyermektől. 

Adjon a szegény rezet, adjon a gazdag 
ezüstöt, aranyat, de ne legyen olyan magyar 
ember ebben az orszagban, akinek egy réz fillér-
nyi része se lesz a szoborban. 

Szeretnénk egy szép szobor-csoportozatot, 
amely feltüntetné  Dobóban a hazafias  elszántsá-
got, Bornemisszában a magyar ész leleményes-
ségét, Hekcseyben az erőt, s egy tépett ruhája 
kibomlott hajn fegyveres  magyar női alakban a 
magyar nőnek azt a kiválóságát, midőn a vesze-
delem fBrgetegében  a hazaszeretet linsei közé 
rohan, a velők küzd, velük osztozik a martiromság 
véres babéraiban. 

Nem áldozatot kérünk, hanem csak erszény 
megerőltetés nélkül való adományt. Az özvegy-
asszony fillére  épp ngy fog  ragyogni a bronzban, 
mint a jómódnak aranya. Nyolcz millió magyar 
él ebben az országban; ha mindegyik c.-ak egy 
egy kia adománnyal járul is a szobor községeihez, 
olyan emléket állítunk, amely méltó lesz a hősök-
höz, a amely előtt az utánuok következő nem-
zedék fölmelegült  szívvel veszi le a kalapját. 

Az adományokat Egerben elfogadja  Jr. 
Hibay György gyógyszerész, mint a szobor-bizott-
ság pénztárosa. 

Az ország különböző részeiből azonban ily 
cim alatt is lehet küldeni: Polgármesteri hiva-
talnak Eger. Lapunk kiadóhivatala szintén el-
fogadja  és rendeltetési helyére jntatja az adomá-
nyokat. 

Minden adományt nyilvánosan nyugtázunk. 
Az adakozók nevét pedig a szobor lelepezése 
ünnepén megjelenő emlékkönyvben fogjuk  átadni 
az ntókarnak. 

Kelt Egerben, 1901 évi október hó 18-áu, 
az egri diadal 349-ik évfordulóján. 

A Dobó-szobor bizottság  vezetősége. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é n I P A R . 
Gazdasági állatdijazások. 

A csikmegyei gazdasági egyesület a nagy-
méltóságú földmivelésügyi  miniszter ur segélye-
zésével folyó  évi november hóban állatdijazásokat 
rendezett és jutalomdijakkal honorálta mind-
azoknak a kis gazdáknak indusztriá.át, kik az 
alábbirt napokon és helyeken saját tenyészetük-
ből egy és két éves üszőboriukat és borjas tehe-
neket vezettek elő, mindkét fajtából  olyanokat, 
melyek jutalomra érdemesek. 

Az első állatdijazás f.  évi november hó 11-én 
Csik-Szentimrén tartatott meg az alcsiki köz-
ségek kis gazdáinak élénk érdeklődése mellett. 

A bíráló bizottságban az elnöki tisztet Bar-
talis Ágost főszolgabíró  teljesítette, tagok voltak: 
Bekéssy Jenő állattenyésztési segéd felügyelő, 
László József  m. kir. állami állatorvos, Sándor 
Gergely, Gondos Antal és Kertész litván egye-
sületi tagok. 

Felvezettek 35 darab két éves, 48 darab 
egy éves üsző borjut és több borjas tehenet. A 
nyomban megejtett bírálati eljárás után a követ-
kező eredményt hirdették ki: 

Két éves üszőkért első dijat (60 korona) 
Péterfl  Albert kászon-ujfalvi  lakós, második dijat 
(30 korona) Bookor István csik-szentmáitoni 
lakós és harmadik dijat ('20—80 korona) Péter 
András csik-szentimrei és György András szintén 
esik-szentimrei lakósok nyertek. 

Az egy éves üsző borjukért első dijjal (30 k.) 
Kaszt Károly csik-szentgyörgyi, második dijjal 
(20 korona) Kejér Károly szentgyörgyi, harmadik 
dijjal Ferencz József  csik-lusnádi kisgazdák let-
tek kitüntetve. 

A bíráló bizottság által a dijak 130 kis-
gazda előtt azonnal kiosztattak. 

November hó 13-én Gyimes-KOzéplokon tar-
tatott meg a borjaB tehén díjazás igen csekély 
érdeklődés mellett, összesen 97 darab borjas 
tehenet vezettek fel,  ezeket is azonban a bizott-

ság kiszállása után ngy hevenyében a közeli 
szomszédságból szedték Össze. 

A bíráló bizottságot, mint megbízott elnök 
Fejér Sándor főszolgabíró  a következőkép ala-
kitolta meg: Bekéssy Jenő állattenyésztési s. 
felügyelő,  Keresztes Antal m. kir. állami állat-
orvos előadók, Dobál Gergely, SzabA János és 
Kertész István bíráló bizottsági tagok. 

Itt első dijra alkalmas Allatot nem találtak. 
Tiz—tiz koronával jutalmaztattak : Ambrus Mik-
lós felsőloki,  Tankó János kOzéploki, Özv. Am-
Inm Andrásné, Tanucz János középloki lakósok ; 
ezek r.em annyira a jó minőségért, hanem inkább 
csak jövőre való bnzditás szempontjából. 

November hó 14-én Csík-Madarason folyt 
le az állatdijazás meglehetős érdeklődés mellett. 

A birálA bizottságban Kejér Sándor főszol-
gabíró elnöklete mellett, mint előadó Békéssy 
Jenő állattenyésztési s. felügyelő  működött, tagok 
voltak Szopos Ferencz, ifj.  Antal János és Ker-
tész István. 

Elővezettek 16 daiab egy éves és 27 drb 
két éves üszőborjút ezeken kivül több tehenei és 
szopó borjut. 

A bírálati eljárás megejtelvén, miután a 
felvezetett  állatok uagyrészben egyenlő minősé-
gűek voltak, úgyannyira, bogy azok között kü-
lömbséget nem igen lehetett tenni, a bizottság 
ngy állapodolt meg, hogy a jutalomdijakra ren-
delkezésre álló 190 koronából az állatok kvali 
tá»a szerint 15 drb dijazta9sék kisebb-nagyobb 
összegekkel. 

A birálat eredményéhez képest Tompos 
Mátyás szenttamási lakós I drb két éves üsző-
ért. kapott 15 koronát, Antal István jenölalvi 
lakós két drb két éves üszőért 15 koronái, Sze-
keres Péter jenőfalvi  lakós 3 drb kél éves üszőért 
20 koronát, Péter János madarasi lakós 2 dara-
bért 15 koronát, Antal Ferencz madarasi lakós 
I darabért 15 koronát, Juhász András mada-
rasi lakós 1 drbért 10 koronát, Bara Márton. 
Kiss Tamás, Kovács Lajos szintén 1—I drbért 
10 — 10 koronát. 

Egy éves üszőkért: Fodor István rákosi 
lakós 20 koronát, Kovács Péter jenőtalvi, Jére 
Gergely jenőfalvi,  Sándor János szenttamási, Vizi 
Bálint jenőfalvi,  Antal Ferencz madarasi lakósok 
10 — 10 koronát. 

Folyó évi november hó 16 án Gy.-Ditróban 
tartatott meg a dijazáb igen csekély érdeklődés 
mellett. Itt is akkor szaladgáltak jobbra-balra, 
hogy néhány állatot összegyUjtsenek, mikor már 
a bizottság ki volt szállva és a díjazásra kitűzőit 
terminus már régen eltelt. 

Felvezettek 4 drb két éves is 9 drb egy 
éves üszőt. 

A biráló bizostság, mely dr. Lázár János 
főszolgabíró  elnöklete alatt Székely Károly m. 
kir. állatorvosból, Mátyás Albert, Baikó Mór, 
Császár Antal és Kertész István bizottsági ta-
gokból alakult meg, sajnálattal konstatálta, hogy 
a gazda közönség majdnem semmi érdeklődést 
nem tannsit ezen mindenesetre elismerésre méltó 
és a kis gazdákra nézve igen fontos  törekvés 
iráni. Az egész bizottság abbau a véleményben 
volt, hogy ilyen igazán, érthetetlen közönyösség 
mellett a díjazást meg sem kellene tarlani, mind-
a/.onállal mintegy buzdításul a jövőre elhatározta, 
hogy egy második és egy harmadik dijat ki fog 
osztani. 

Az elővezetett két éves üszők közölt díja-
zásra érdemes állat nem találtatván, egy éves 
üszőkért Csergő Lajos ditrói lakós kapott 20 
koronát, Cdibi József  (füslös)  szintén ditrói lakós 
15 koronát. 

A visszatartott jolalomdijakra vonatkozó-
lag a bizottság azt javasolja, hogy azok a jövő 
tavaszon ugyancsak Ditróbau tartandó állatdi-
jazás czéljaira fordíttassanak. 

Folyó évi november 17-én Gyergyó-Töl-
gyesen tartatott meg a borjas tehén díjazás, 
szintén igen csekély érdeklődés mellett. 

Itt felvezettek  24 drb borjas tehenet. 
A bizottság elnöke Bogády Gyula főszol-

gabíró, előadója Kertész Lajos in. kir. állatorvos, 
tagjai Ferenczi István, Dobl ibán Péter és Ker-
tész István voltak. 

Első dijra alkalmas állat itt sem találtatott. 
Egy második dijjal 20 koronával jutalmaz-

ták Bota Illia hollói lakóst, egy második dijat 
két részre osztottak, egyik felét  azaz 10 ko-
ronát Apostol Demeter, másik felét  pedig Ko-
zsokár István hollói lakósoknak adományozták. 

Az állatdijazások lelolyásáról adott ezen 
tudósításhoz még csupán két magjegyzést füzünk. 

Az egyik szól a vármegyei kisgazdáknak, 
kik ugylátszik nem tudják, vagy nem akarják 
méltányolni a vármegyei gazdasági egyesület 
azon törekvését és buzgólkodását, melylyel mái-
évek hosszú során át vármegyénk közgazdasá-
gának minden irányú fellendítésén  és a kisgaz-
dák helyzetének javításán teljes odaadással mun-
kálkodik. Nem gondolják meg, hogy igazán éit-
betellen közönyösségükkel és nembánomságukkal 
a saját kárukra dolgoznak és a Baját érdekei-
ket ejtik el. 

Mindenesetre ajánlatos, bogy kisgazdáink 
a gazdasági egyesület által nyújtott segédkezet 
ragadják meg s használjanak lel minden alkal-
mat, mely arra a czélra szolgál, hogy mostani 
helyzetük javittassék. A ki magán nem akar 
segíteni, azt a jó Isten sem segili meg. 

A másik megjegyzésünk arra vonatkozik, 
bogy az állatdijazásokra a löldmivelési kormány 

oly csekély Összeget utalt ki, hogy azon esetre, 
hs kis gazdáink a díjazások iránt kellő módon 
érdeklődnek, a kiutalt dijakat kifizetni  nem le-
hetett volna. Ezen a szükkeblüségen igazán cso-
dálkozunk, különösen most, mikor ugy fenn,  mint 
lenn egyaránt hangoztatják : segítsünk a szé-
kelyeken. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Papi kinevezések. As erdélyi püs-

pök kinevezte plébánosokká: Uyergyó-Alfaluban: 
Mikes János grófot;  Csik-Szépvizre: Kovács Mi-
hály csicsAi plébánost; Csík-Szentmiklósra: Ko 
ródi Mihály CBik-szentimrei plébánost; Lörincz 
Sándort Csik - Szentimrére ; segéd-lelkészekké: 
Kacsó Boldizsárt Gyergyó Dítróba; Szabó Lajost 
éa Uagya Györgyöt Gy.Szentmiklósra. 

— Székely Társaság. A csíkszeredai 
Síékely Társaság 1901. november hó 30 án a 
Kaszinóban ülést tartott, melyen az elnök Molnár 
József  B az alelnök dr. Fejér Antal bejelentették 
lemondásaikat, mivel mint országgyűlési képvi-
selők gyakori a tarlós távollétük miatt köteles* 
Bégiiknek meg nem felelhetnek.  Helyettük egy-
hangúlag elnöknek Nagy Sándor ügyvéd; alelnök-
nek Kovács Qyörgy megyei elleuór választatott meg. 

— Tanitó helyettesítés. A vármegyei 
gazdasági felsőnépiskolánál  Csibertics Imrének 
marosvásárhelyi gimnáziumi tanárrá lett kine-
vezése folytán  megüresedett egyik tanítói állásra 
n megyei iskolaszék mult hó 80-án tartott ülé-
sében az igazgató ajánlata folytán  kidéi Gál 
József  okleveles polgári iskolai tanítójelöltet 
helyettesitette a jelen tanév hátralévő részére, 
még pedig a jövőre kiterjedő minden kötele-
zettség nélkül. 

— Eljegyzések, l'ál János m. kir. erdész-
jelölt a napokban váltott jegyet Csik-Taploczán 
Balázs Dénes nyűg. körjegyző és a szerodai 
pénzváltó-bauk egyik tagjának leányával Vilma 
kisasszonynyal. 

— Dr. Nagy Béni helybeli jó nevii fiatal 
ügyvéd f.  hó 3-án jegyezte el Nagy Miczike 
kisasszonyt betlilenfalvi  Nagy Imre felsőnépis-
kolái igazgató és neje Orbán Brigitta kedves 
és müveit leáuyát. Szerencsét és boldogságot 
kívánunk!! 

— Gyászrovat. Veress I'éter csik-szent-
sinioni lakós, a község egyik előkelő tagja. 
1848—l'J-bcli honvéd folyó  évi november hó 
23-án elhalálozott. Temetése a község lakóinak 
nagy részvéte mellett e hó 25-éu történt. 

— Komán Józsefné  szül. Salló Rozália 
hosszas szenvedés után mult hó 29-én d. u. 
3 órakor a haldoklók szentségének áhítatos 
felvétele  után az Urban elhunyt. Földi marad-
ványait deczcmber hó 1-én d. u. 3 órakor a 
zsögödi köztemetőben helyezték örök nyuga-
lomra. A megboldogultban Kertész István, me-
gyei vándortanító édes anyját gyászolja. 

— Gyergyó-Szentmiklós nagyközség jegy-
zője Csergő Gyula, a mint részvéttel értesül-
tünk uovember 30-án, 4ö éves korában hosszas 
szenvedés után elhalálozott. 

— Zaláni Apor Gáborné született Basa 
l'dvari Kóza csik-szentmártoní poslamesterné 
életének 30-ik évében folyó  hó 1-én elhalálozott. 

— U j lapszerkesztő. A gyergyó-szent-
miklóson Kalmár Ignácz szerkesztésében meg-
jelent s közelebb a „Gyergyó" ezimii lappal 
helyettesitett „Gyergyói Hírlap* a mint halljuk 
tovább fog  élni, mennyiben .annak szerkesztését 
ditrói I'uskás Kálmán postamester vállalta ma-
gára, ki azt a hatóságnak be is jelentette. A 
lap Ditróbau a Ditró és Szárhegy községek 
közbirtokossága nyomdájában fog  nyomtattatni. 

— Székely kör Budapesten. Hazánk 
fővárosában  az ottan élő-székely testvérek egyik 
csoportja, abból a czélból, hogy a fővárosba 
kerülő székelyeken minden irányban segítsenek, 
azokat lehetőleg támogassák, nekik tanácscsal 
és útbaigazítással szolgáljanak és érdekeiket a 
lehetőleg minden tekintetben védelmezzék. A 
kör alakuló gyűlésén, mely szeptember hó 7-én 
tartatott, mintegy 30-an jelentek meg, legtöbb-
nyíre a Székelyföldről  felkerült  hivatalnokok, 
ügyvédek, egyetemi hallgatók, kik egy ilyen 
iranyu kör megalakításának szükségességét ki-
mondták, a benyújtott alapszabály tervezetet 
elfogadták  s a inig az megerősíttetik megala-
kították az ideiglenes tisztikart. Elnökké vá-
lasztották Baczó Albert dr. ügyvédet, titkárrá 
Balázs Sándor kir. zálogházi számtisztet, pénz-
táruokká Maksai Gyula m. á. v. segéd mér-
nököt, jegyzővé Sebestyén Kálmán joghallgatót. 
A kör helyisége az V, kerületben a Szabad-
ságtér ü. száma alatt a „Székely szállás" ez. 
vendéglőben van. A melegen érző testvéri sze-
retetnek igen szép példáját mutatják az alakí-
tók, kik n főváros  ezer meg ezer ellentétes 
érdekei között is szolgálni kívánják a fővárosba 
kerülő székely testvérek ügyét. Ugy vagyunk 
meggyőződve, hogy a .Székely kör" tagjainak 
lelkes törekvéseit innen n vidékről is támogatni 
fogják  mindazok, a kik a székelykérdés iránt 
érzékkel bírnak. Mi részünkről működésükhöz 
teljes sikert kívánunk s a mennyiben az mó-
dunkban áll, a „Székelykör munkálkodását min-
den irányban támogatni fogjuk. 

— Korosolya-egylet. Beköszöntött a tél. 
A házak fedelei  a szép tiszta hótól fehérlenek, 
előkerültek a téli bundák, sapkák. Megmozdult 
a korrsulya egyesület. Azaz hogy csak megmoz 
dult volna, ha az elsejére ösBzehivott gyűlésre 
a tagok kellő számbau megjelenuek. Ámde saj-

nosan kellett tapasztalnunk, hogy nálunk egyál-
talán Bemmiféle  hajlandóság sincs as egyleti élet 
iránt, mert a hirdetett gyűlésen ai egylet buzgó, 
érdemes elnökén dr. Perjéssy Mihályon kivül csak 
2, mondva ketten jelentek meg. Minthogy azon-
bau korcsolyázni Csíkszeredában kettőnél több 
ember szeret, határozatba ment, hogy csak egy 
jövű gyűlésen fog  az egyesület megalakului. de 
azért as elnök Baját hatáskörében intézkedett a 
jégszolgák félfogadása,  a pálya elkészítése tekin-
tetében. A korcsolya egylet alapja javára azon-
kívül még e hó ül én a Csillagban táncz estély 
fog  rendeztetni lehetőleg hangversonynyel egybe-
kötve, ha sikerül addig érdekes programot össze-
állítani a az illető hölgyeket s urakat arra meg-
nyerni, a mire nagyon sok kilátás van. Remél-
hető, hogy az egyesület érdeke s a közönség 
mulatni vágyása szép publikumot fog  akkorra a 
Csillagba összegyűjteni. 

— Estély az „Otthon" kávéházban. 
A helybeli kereskedői kör tagjai a kör helyisé-
gében, mely köztudomásúlag az Otthon kávéházzal 
egy épületben van, f.  évi uovember 30-án saját 
maguk és más meghívott vendégek Bzám&ra tár-
sas estélyi rendeztek; melyen olyan nagyszámú 
közönség jelent meg, hogy nemcsak a kör helyi-
ségeit, hanem az „Otíhoü" kávéház termeit is 
zsúfolásig  megtöltötték. A publikum uagyobb része 
férfiakból  állott, azonban annyi hölgy ia megje-
lent az estélyen, hogy a kitűnően készített éa 
kifogástalanul  szervírozott vacsora után a sepsi-
szentgyörgyi zenekar jó zenéje mellett egy kis 
bálnak is beváló tánczmulatságot rögtönöztek. 
Kz majdnem 3 óráig tartott éjfél  után. Kzzel 
kapcBOlatosau értesítjük a közöuséget. hogy az 
Otthon kávéházban napouta frisseu  csapolt mün-
cheni bajor sör és 10 órai villásresgeli kapható. 

— Estély a .Csillag" vendéglőben. 
Folyó évi november hé 30 án a „Csillag" ven-
déglő nagytermében is Bzépszámu közönség tar-
tott összejövetelt a lapunk mull számában már 
említett fáczán,  óz és tehénturóa csuszából álló 
vacsora elfogyasztására.  A kitünö vacsora és a 
csíkszeredai zenekar jó nótái mellett a vendégek 
igen jól mulattak. A mint halljuk, a társas össze-
jöveteleket minden szombaton ismételni fogják. 

— Villanyvilágitási én távírda anya-
gok. A maros-vásárhelyi kereskedelmi és ipar 
kainara tudatja, hogy a m. kir. államvasutak 
igazgatósága 1902—1904. évi villanyvilágitási 
és távirdai anyagszükségletét 1901. deczember 
14-én déli 12 óráig benyújtott ajánlatok alap-
ján biztosítja. 

— A csíkszeredai iparos ifjúsági 
önképzőkör mult hó 23-án megtartott Katalin-
bálján felülfizettek:  Herczberg Károly 411 korona, 
Jakab József  5 korona, Demény Héla csendőr 
százados 3 koroua 40 fillér,  Dr. Ltocskor líéla 
3 korona 40 fillér,  Mester János 3 korona, Albert 
Sándor, Dresznándt Viktor, Nadesán Joakim, 
Dr. Harmatli Leó, Kopaez Lukács, Török Fe-
rencz, Mátrai Ignácz 2 — 2 koronát. Dr. Guttinann 
Hugó, Kovács Márton, Tamás Uéla. Gal Fe-
rencz, Virág József  I —1 korona 40—10 fillért, 
Solmossy Károly, Székely Sándor, Keleti IJéla, 
Szabó Lajos, Szakács József,  Székelyhidy Sán-
dor, Fekete Frigyes. Laczina Károly, Gyönös 
Gyula 1 — 1 koronát, Balázsi Lajos 80 till., Salló 
Sándor, Csipkés Árpád, Karda Lajos, Szász 
András, Klien Hugó, Tarsay Sándor, lmees 
Márton, Ligeti Samu 40—40 fillért.  Összes be-
vétel volt 277 K. 80 «II. Kiadás 140 K. 20 till. 
Tiszta jövedelem 131 korona üO fillér.  Fogad-
ják a mélyen tisztelt felülfizetök  a rendezőség 
hálás köszönetét. 

— Estély Csik-Szépvizen. Élénk úazi 
élet folyik  Csik-Szépvizen is. Csak a inult napok-
ban vult Bzépen sikerült hangversenye s az el-
múlt szombaton, uovember 30-án már ismét táncz-
estélyt rendezett a fiatalság,  a csik-szépvizi ka-
szinó könyvtára javára, melycu a szeredai elsó 
banda muzsikált a Deák Qyörgy-féle  vendéglőben. 
Jó kedv, kedélyeBBég mellett folyt  le az éjszaka 
s a jövedelem a czclnak is szép összeget juttatott. 

— Az algyógyi m. kir. állami gr. 
Kun Kocsárd székely földinives  iskola E. M. 
K. E. alapítás hivatalos helyiségében Algyó-
gyon 1902. évi január hó 15-én délelőtt il óra-
kor 40 rendes tanuló és 40 árva fiunnk  egész 
évi és 20 téli iskolásnak évenként a téli hóna-
pokban 4 havi élelmezésének 1902. évi május 
hó 1-től kezdve három évi időtartamra teendő 
biztosítási tárgyiban zárt Írásbeli ajánlatokkal 
kapcsolatos nyilvános szóbeli árlejtés fog  tar-
tatni. Az élelmezés reggeli, ebéd és vacsora, 
kenyér nélkül osztatik ki. A kenyérrel ellátás 
külön árlejtés tárgyát képezi, melyre ugyan-
ezen napon az általános élelmezés biztosításá-
nak tárgyalása után tűzetik ki az árverés. Fel-
világosítást is készséggel ad a fóldmives  isk. 
igazgatósága Algyógyon. 

— Hirdetmény. A csikszedai kir. tör-
vényszék elnöke az 1897. évi XXXIII, t.-cz. 
2. §. bekezdése alapján közhírré teszi, hogy a 
csíkszeredai kir. törvényszéknél szervezett es-
küdtbíróság elnökévé az 1902. évi január 1-tól 
folyó  egy évi időközre Dr. Perjéssy Mihály kir. 
törvényszéki elnök, helyetteséül pedig Klthes 
Zsigmond kir. ítélő táblai birói czim és jelleg-
gel felruházott  kir. töJvényszéki bíró jelöltetett 
ki. Csíkszereda, 1901. évi november hó 27-én. 
Dr. I'erjéssy Mihály a kir. törvényszék elnöke. 

— Eladó faznagvak.  A maros-vásár-
helyi kereskedelmi és ipar kamara tudatja, hogy 
folyó  év őszén az erdőbirtokosok által gyűj-
tött és eladásra szánt erdei famagvakról  a föld-
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mivelésügyí minisztérium kimutatást készített, 
mely a hivatalos órák alatt kamaránknál is 
megtekinthető. 

— Élelmi csikkek. A maros-vásárhelyi 
kereskedelmi és ipar kamara tudatja, hogy a 
m. kir. 22. honvédgyalogezred 1902. évi élel-
miszer szükségletét 1901. évi deczember 16-án 
délelőtt 9 órakor a sörház-tele laktanya 24. sz. 
helyiségében nyilvános árlejtésen biztosítja. 

— Tartozik-e az iparos és kereskedő 
országos vásáron magát igazolni? Több 
oldalról kérdés tárgyává tétetvén, hogy a ha-
tóságok a vásárokat látogató iparosoktól és 
kereskedőktől azok iparosi, vagy kereskedői 
minőségüket tanúsító igazolva lyok előmutatá-
sát a hatóságok követelhetik-e vagy sem, erre 
nézve tehát a kereskedelmi miniszter a tör-
vényhatóságokhoz intézett rendeletében kimon-
dotta. hogy miután az országos vásárokat nem-
csak iparosok és kereskedők, hanem mások is 
árusítás végett rendszeresen fel  szokták keresni 
s az ipartörvény rendelkezése szerint pedig a 
vásárok rendszeres látogatása csakis az iparo-
sokat és kereskedőket (kikhez a jogosult ván-
dor iparosok és vándor kereskedők is tartoz-
nak) illetheti meg: az elárusító vásározók 
ebbeli minőségüknek igazolását a hatóságok 
mindenkor megkövetelhetik. Kötelesek ennél-
fogva  az ilyen vásározók iparigazolványaikat 
kívánatra mindenkor előmutatni és az e nélkül 
megjelenők az árusítástól eltiltamlók. 

— Érdekes iparművészeti pályázat-
ról számol be a Magyar iparművészet most meg-
jelent száma. Karácsonykor indul meg ugyanis 
a Magyar Remekírók egyöntetű nagy kiadása, 
mely az összes jeles magyar írók munkáit fogja 
tartalmazni. Hogy a nagyfontosságú  hazafias  és 
irodalmi esemény külsőleg is méltóképpen jelen-
jék meg a magyar közönség elótt, a Révai Test-
vérek irodalmi intézet páljázatot hirdetett mű-
vészi bekötési táblára. A pályázatra 12ti pálya-
mű érkezett be. A 200 koronás első dijat Bugát 
Imre pályamüvének ítélte oda a jury, a 100 
koronás második dijat Förk Krnó tanárnak. A 
pályázatot hirdető intézet ezeken kivül megvásá-
rolta Helbing Ferencznek három, Rintel Gézá-
nak és Szalmásy Jánosnak egy-egy rajzát. A 
szép rajzokat most pompás reprodukezióban 
közli az Iparművészeti társaság szép havi folyó-
irata. Örvendetes, hogy immár nálunk is kez-
denek divatba jönni a művészi könyvtáblák s 
a könyv a művészek ráfordult  figyelme  révén 
újra művészi alkotás számba megy, mint a nagy-
művészi korszakokban. Még örvendetesebb, 
hogy a beérkezett rajzok közt ennyi valóban 
szép és számottevő akadt. .Nagyou szépek van-
nak a modern stilüek is. A Magyar Remek 
irók megjelenésének nagy irodalmi eseménye 
igy úttörő művészeti esemény is lesz. 

— Műkedvelők kiállítása. A kolozs 
vári egyetemi kör által deczember lő—20-án 
br. Bánify  Zoltánné, Szvacsina Uézáné, grof 
Béldy Ákos főispán,  dr. Lőte József  egyetemi 
rektor és l'alkovics József  altábornagy védnök-
sége alatt rendezendő műkedvelő kiállítás iránt 
országszerte igen nagy érdeklődéssel viseltetnek 
az amátörök ugy, hogy a művészeti tekintetben 
is esemény számba menü kiállítás előre lát-
hatólag fényesen  fog  sikerülni. A festészeti, 
fényképészeti  és iparművészeti csoportban egy-
aránt a legkiválóbb amátörök jelentették be 
részvételeiket. A biráló bizottság br. Feilitzseh 
Arthur orsz. képviselő elnöklete alatt Pál Anna 
nóipar isk. igazgatónő, Asztalos Károly tanár, 
Pákey Lajos főmérnök,  dr. Posta Béla és dr. 
Szádeczky Gyula egyetemi tanárokból fog  állani. 
A jelenkezések nagy számára való tekintettel 
ajánlatos, hogy nzok, kik a kiállításban részt 
akarnak venni, közreműködésüket a rendező 
bizottságnak mielóbb jelentsék be. Bejelentések 
és megkeresések dr. Bodor Antal kiállítási elnök 
czimére (Egyetemi kör, Kossuth Lajos u. 10 sz.) 
intézendók. 

— Karácsonyi vásár deczember hó 
24-ig. Tisztelettel értesítem a n. é. városi és 
vidéki közönséget, hogy üzletemben megérkez 
tek és dus választékban kaplmtök, mindennemű 
KARÁCSONYI AJANDÉKOK és GYERMEKJÁTÉKOK 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb  kivitelig, fel 
tünó jutáayos árak mailéit. Ugy szintén ruha 
szövetekben tetemesen lesiállított árak, kitűnő 
alkalmi vételek. A u. é. közönség szíves pártfo-
gását kérve, kiváló tisztelettől: MERZA REZSŐ, 
női- és férfi-divat  üzlete Csíkszeredában. 

A nagy emberek társasága. Kalph 
Waldo Emerson írja egy helyütt, hogy ha az em 
berek meggondolnák, mi van a közelükben egy 
jó könyvtárban! A legelmésebb és legbölcsebb 
emberek egész társasága, a kiket egy ezredév 
minden czivilizált országokban produkált, lerakta 
tanulmányainak és bölcseségének eredményeit 
a legjobb rendben. Az emberek maguk rejte-
kezók, megközelithetetlenek voltak, türelmet-
lenek, ha zavarták óket, körülbástyázva az 
etikettel, de a gondolat, melyet legjobb barátjuk 
elótt sem lepleztek le, itt le van irva világos 
szavakkal a mi számunkra, más korszak idegen 
emberi számára. Egy köny vtárban sok száz jó 
barát vesz körül bennünket, de mindnyájukat 
lekötve tartja ezekbe a papír- és bőrczafat'okba 
valami varázslat és bárha bennünket ismernek 

s közülük egy-kettó tiz vagy husz századon át 
várt ránk és azóta vágyakozik kiönteni a szi-
vét előttünk, mégis az ó tisztító helyűk törvénye 
az, liogy ne beszélhessenek, n míg őket meg 
nem szólították és minthogy a varázsló, mint 
valami tüzérezredet, mindnyájukat uniformisba 
öltöztette, azért az igazira ráakadnunk rendkívül 
nehéz. Nem három szekrényből kell itt válasz-
tani, mint a Yelenczei Kalmárban, hanem fél-
millióból, melyek külsőleg mind egyformák.  Es 
mi tudjuk tapasztalásból, hogy ebben a lutriálian 
50 vagy 100 tételre jut egy nyereség. így kínál-
ják némán, varázszsal lekötve életük tapasztalá-
sait a holtak is, hogy hasznunkra fordítsuk.  De 
ez az egész lutrizás sok és keserves gondot 
ad, sót lehetetlenné tenné megismerésüket. De 
ím. megjelenik a történetíró s tapasztalásait 
könnyen, világosan, készen adja elénk. Persze 
sok függ  attól, lioiy ki az, a ki ezeket a tapasz-
talásokat megrostálta s nekünk idekinálta. Dr. 
Marczali Henrik bizonyára az a tudós a ki erre 
magyar földön  a leghivatottabb. Azért ö szer-
kesztője a N'ajy Képes Világtörténetnek s egy-
szersmind írója az Újkor történetének. 

Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
félbőrkötésben  16 korona. Füzetenkint is kap-
ható 60 fillérjével.  A 14!). füzet  most hagyta el 
a sajtót. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. Ollöi-
ut J8. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre  is. 

— Hirdetmény. A pénzügyminiszter ur 
ö nagyméltósága az 1901. évi november 2-án 
kelt 63094. sz. rendeletével a gyergyó-békás 
és pricskctői pénzügyőrségi laktanyák és azok 
mellék épületének újra építését 2:1307 korona 
78 fillér,  illetve 14292 korona összeg erejéig 
engedélyezte. A fent  említett munkák kivite-
lének biztositilsa czéljából az 1902. évi január 
hó 4-ik napjának délelőtt 10 órájára a csík-
szeredai m kir. építészeti hivatal helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdet-
tetik. A versenyezni óhajtók felhívatnak,  liogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvál-
alására vonatkozó zárt ajánlataikat (az ajánlati 

költségvetéssel együtt) a kitűzött nap d. e. 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a líésóbben érkezet-
tek figyelembe  nem fognak  vétetni. Az aján 
lathoz az általános feltételekben  előirt, az enge-
délyezett költségösszeg (illetve az ajánlati költ-
ségvetés végösszege) 5°/0-ának megfelelő  bánat 
pénz (vagy a bánatpénznek az állampénztárnál 
(adóhivatalok, vámhivatalok, sóhivatalok stb.) 
történt letételét igazoló pénztári nyugta csato 
laiuló. A szóban forgó  munkálatokra vonatkozó 
műszaki müveletek és részletes feltételek  a 
nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a 
rendes hivatalos órákban naponkint megtekint 
hetók. Kelt Csíkszeredán 1901. évi november 
hó 26-án. A in. kir. államépitészeti hivatal 

— Karáosonyi és újévi ajándéknak 
alkalmas órákat öt évi jótállás mellett, diva-
tos és elegáns arany-ezüst ékszereket, kina 
ezüst dísztárgyakat hitelképes egyéneknek rész-
letfizetésre  is szállít Polgár Kálmán, müórás 
és ékszerész Budapest V'II., ker. Erzsébet 
körűt 29. szám. E régi és hírneves czég 2000 
illusztráozióval ellátott árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi. Vidéki megrende-
lésekre különös figyelem  fordittatik. 

— Sem a német, sem a franczia, 
sem az angol nemzetnek nincsen egy ahoz 
fogható  olcsó zenemű folyóirata  mint a magyar 
nak a „Zenélő magyarország," melyben zon-
gorázó, dalos, hegedűs egyaránt megtalálja a 
legjobb előadó, szórakoztató divattermékeket. 
Leleményes, ügyes megválasztásban, minden 
ízlést kielégitőleg jelennek meg kéthetenként 
a „Zenélő Magyarország" mindenütt ismert füze-
tei, melyek ezután kéthétre gazdag tápot nyújta-
nak a jó zenére vágyó közönségnek. A „Zenélő 
Magyarország" most megjelent november 1-ső 
füzete  közli. 1. Stoll Károlytól a „Miért is 
szeretlek oly nagyon téged" népszerű dal szer-
zőjétől. „Madár se jár, felhő  se száll" hasonló 
szép magyar dalt. 2. Szent Gály Gyulától" „Ka 
czér Panna dalát" III. Angelotti Vilmostól", 
„Zsófia"  keringőt. Egy negyedévben hat hasonló 
gazdag tartalmú füzet  jelenik meg 62 zeneol-
dal tartalommal 3 korona előfizetésért  — s 
előfizethetni  a „Zenélő Magyarország" kiadó-
hivatala zenemükereskedésében Budapesten 
VIII. József-körut  24. sz., mely egyúttal minden 
zenemüvek beszerzésére a legolcsóbb bevásár 
lási forrás. 

— A ki a karácsonyi szent ünne-
pekre jó és olcsó bort akar szerezni, annak 
ügyeimét felhívjuk  a lapunk mai számában meg 
jelent hirdetésre, melyben mindenki megtalálja 
az ízlésének és erszényének megfelelő  valódi 
szölló borok árjegyzékét. 

— Irodainál esemény, l^en, nz! líscményszáinba 
mi'íryn magyar irodiilomlmn a „Magyar Humoriszlikus 
Naptár- megjelenési-. A közönsó;; évről-évre úhitattul 
i'si u/.t u napol, melyen c naptár A sajtót elliiiiryjiii 

m a k'inywsboltoklian ez idúlájl nem is i^.-n keres-
nek más könyvi , mint a/. eííúszséíres lunilor e kin-
sesházát. — Az I'l'tl I link f.-kvii  Vll-ik évíolyiiill n^y 
ir-llartaloii:. mini külalak leki ni etél>en vulóluin lne^-

pelöst. ki-Ilii. Ti/.enkilenrz szinlien nvoinott boriték-
ké|io llirsérelére válnék CLTV Mnnkái-sv ersetének is. 
líelturtulmát olvasva pcli*; nem is «-sodálko/.liutiink 
azon. c naplár ki>zkinc-;évé váll olvasóközön-
ségünknek s a nyoinilavállnlul. inelv kizárólag e miptár 
lkészitésére alakult, öt nagv szed<"î é|H-t s néi;v óriási 
:yorssujlö1 voll kénytelen beszerezni, Im-ry o naptár 
P'NÍ^'V^ példányszámát akclló időre elkészíteni képes 

igven. a mire 100,000 korona kötbér kötelezi. A 
legjelenés napján máris .">0.000 példány íoirvolt el 
a még megmaradt csekély készlet liO lillér bolti 

áron megrendelhető a naptár kiadóhivatalában liu-1 u-
pest. V.. lTonvéd-uteza 10 

— Szeged és népe cziinü munkára, 
mely Szeged etnográfiái  történetét foglalja  ma-
iiban a .Dugovics Társaság" előfizetési  fel-

hívást tesz közzé. A müvet, melyet a nevezett 
társaság 1200 koronával jutalmazott Kovács 
•lános irta. A nagyszabású munka a tiszaparti 
nagy magyar város és ősi népe ezer éves küz-
delmes történetét ós változatos sajátságokban 
gazdag szép rajzát ismerteti, 3.~> nyomtatott 
ívre terjed és gazdagon vau illusztrálva. A 
munka előfizetési  ára (űzve: 10 korona, kötött 
példánvért 12 korona. Megrendelhető: a „Du-
govies-Társaság" elnökségénél, Szegeden. 

— Mindenkinek, ki az illatszer készít-
mények iránt érdeklődik, szíves ügyeimét felliiv-
ink lapunk inai számában megjelent és a Meltzcr 
télé joiievü illatszerekről szóló hirdetésre. 

— Csikmegyei füzetek.  A Vitos Mó-
zes által szerkesztett és Györgyjakab Márton 
ntóda, Dresznándt Viktor kiadásában megjelent 
Csikmegyei füzetek  cziinü folyóirat  összes szá-
mai kaphatók Györgyjakab Márton utóda Dresz 
námlt Viktor könyvkereskedésében 12 koronáért, 
díszes vászonkötésben pedig 14 koronáéit. A 
jeles müvet, mely Csikiuegye mindennemű vi 
szonyaira vonatkozólag igen becses adatokat 
tartalmaz, melegen ajánljuk lapunk olvasóinak 
szíves figyelmébe,  olyan munka ez, melynek 
nem szabad egyetlen csikmegyei ember könyv 
tárából sem hiányoznia. 

N V I I i T T É « . * ) 
Nagyságos szerkesztő ur I 

Tisztelettel kérem, méltóztassék becseB lapja 
legközelebbi számában alábbi igóuyteleu soraim, 
nak egy kis helyet juttatni. 

Több oldalról uyert értesüléseimbAI arról 
eyózödtem meg. hogy egy valaki engem a lefolyt 
képviselő választások alkalmából érdemeimen felül 
kezd szerepeltetni, nevezetesen a vármegye ve-
zetősége- ós hivatalnoki kara elolt széllében azon 
híreket költi, hogy éli a néppárt legtevékenyebb 
vezeló embero voltam, a néppárti képviselőjelölt 
prograinmbeszédcit éu szerkesztettem, a néppárt 
vezetőségét tettekkel segítettem, eszmékkel és 
észszel ón láttam el. az állítólag peticzióra adott 
31)00 korona  után személyesen ért mentem s a 
ó ég tudná, hogy ínég mi mindent nem csele-

kedtem. Még igazán elég szerény azt nem Állí-
tani. hogy u 3000 koronát is éu adtam, termé-
szetesen lóle kérve kölcsön I 

Alkalmam nem lévén mindenkit — kik a 
fennebh  dióhéjba szorított s hasonló, talán kokusz-
liéjba sem szorítható hírekkel fertőzve  vannak — 
az ellenkezőről felvilágoaitani,  a midóu köszönet-
lel adózom ezen valakinek részemre előlegezett 
vegteleu o|iMiiiisinusáért, hogy csekélységemben 
anynyi tehetséget lát s e vízióit per longum el 
latum hirdeti is, a való igazság érdekébon köte-
lességemnek tartóin uyilváuosan kijelenteni, hogy 
érdemtelenül ráin halmozott dicséreteiből egy szó 
setn igaz s azért azok mindeniket, a legelsilől a 
legutólsnig a legsötétebb bátterü hazug rágalom-
nani ininósitem. 

A nagys. szerkesztő urnák alázatos szolgája 
Csik-Szelillllárton, 1001. uovember 21-én. 

Dr. Bardócz Oyula 
járásorvos. 

*) Az e rovatban küzlöltekórL uz aláíró felelős. 
Szert. 

KÖZÖNSÉG KOREBOL. 
Mindazon igen tisztelt jó ismerőseim ésba 

rálaiin kik boldogult anyám temetéséit részt venni 
szívesek voltuk, fogadják  ez utou hálás köszö 
netemet. 

Csíkszereda, 1001. deczember 2. 
Kertész  István. 

Felhívás  előfizetésre. 
.4 „Csiki  Lapok" már majdnem 

13 éve  munkálkodik  városunknak és 
vármegyénknek  előhaladásán,  13 éve 
teljesít  önzetlen  és  hazafias  szolgála-
tot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A „CsikiLapok",  a mióta  politikai 
lappá lett,  folyton  és  kitartóan  a sza-
budelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban síkra  szállott  bárkitől 
származott  minden  olyan ügyért 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo 
gatni  szíveskedjenek. 

Előfizetési  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtuk  a régiek,  azaz 

Eyé*z évre S korona  (4f'rt). 
FéU-rre  . 4 korona  01 /rtj. 
Xt't/i/etlérre  '1 korona  (l/H). 
hi>i/VMre  . l't  korona  (Hfrt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAPOK" 
Hzri'kesctőnft/e  én kimióhirotalu. 

Luptulujdouos: 
GYÖRGY.ÍAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. H287/90I. 
llkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. Irvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sikó Béla 
végrehajtalónak Sikó Lajosné szül. Ördög Ju-
liánná végrehajtást szenvedő elleni 800 korona, 
tőkekőveleles és jáiulékai iránti végrohajtási 
iigyébeo a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő csik-madar»si község haláran fekvő  a csík-
madarasi I. K. 132. sz. Ijkvben A f  1. rendsz. 
241., 245 , 246. hisz. kertre 320 kor., 2. rendsz. 
311. hisz. Iirrtre 52 korona, 3. rendsz. 1100., 
1101. hisz. szántóra 33 kor., 4. rendsz. 1117., 
1118. h t s / . 37 korona, 5. rendsz. 1120. hrsz. 
szántóra 10 kon na, 6. leudsz. 1122. hr-zám 
szántóra 10 korona, 7. rendsz. 149». Iirszám 
szántóra <J korona, 8. rendsz. 1566,. 1567. hrsz. 
kaszálóra 9 korona. 9. rendsz. 1711 /i. hrsz. 
szántóra 12 koroua, 10. rendsz. 1758. hrsz. 
Hz»ntóra 7 koiona, 11. ívnilsz. 1950. hrsz. szán-
lóra 3 korona, 12. rendsz. 2026. hisz. szántóra 
6 korona, 13. rendsz. 3148., 3149. hrsz. ka-
szálóra 184 korona, 14. rendsz. 4319. brszám 
szántóra 23 korona, 15. reodsz. 5616. brszám 
szántóra 9 korona. 16. rendsz. 5686. hrsz. száu-
tóra 7 kurona. 17. rendsz. 5739., 6740. brsz. 
szántóra 5 korona. 18. rendsz. 6964., 6965., 6966. 
hrsz. kaszálóra 31 kor., 19. rendsz. 7116. hrsz. 
kaszálóra 34 korona, 20. reudsz. 7222. brsz. 
szántóra 34 korona. 21. rendsz. 7232., 7233. 
hrsz. szánUra 13 korona, 22. rendsz. 7235., 
7236. hrsz. szántóra 20 korona, árában meg-
allapiloll kikiáltási árban Juhász Ferenczné szttl. 
Ördög Urzébet, ifj.  Ördög Péter, ifi.  ÖrdOg Pé-
ter (Angi Antal Katalin) Boló Katalin, Bodó 
Erzsébet társtulajdonosnak jutalékára is az ár-
verést elrendelte és hoay a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1901. évi deczember hó 7-ik napján 
délelőtt 9 órakor CsikMadaias község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/,-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
száiniloll és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kikttldőll kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni . 
A kir . törvényszék, mint telekkönyvi hatosig. 

Gsik-Szereda, 1901. évi október 21-én. 
Gecző Béla, 

[206] 1 — 1 kir. tvszéki bíró. 

8—10 vasúti kocsi 
török buza 

jutányos áron eladandó. Hol? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye magán javainak kezelő hi-

vatalánál alkalmazott tisztviselők közül az igaz-
gatónak, pénztárnoknak, ellenőrnek, számvevő-
nek és gazdatisztnek megbízatása folyó  év vé-
gén lejár, miért is ezen állásoknak újra leendő 
betöltése érdekében ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak Csikvármegyében illetékes 
és lakós székely honpolgárok, ha az alapsza-
bályokban előirt minősítéssel bírtuk. 

A képzettségre megkívántatik : 
a) az igazgatónál: jogtudományokbaní el-

méleti képzettség és gyakorlati jártasság; a 
gazdászat, erdészet és számvitelben! gyakorlati 
és az adminisztráczió terén kellő jártasság ; 

b) a pénztárnok és ellenőrnél középisko-
lai végzettség, a pénztári kezelésben és szám-
vitelben kellő gyakorlati jártasság, vagy szak-
képzettség ; 

c) a gazdatisztnél gazdásági szakképzettség 
vagy legalább középiskolai végzettség, avagy 
a gazdászat és erdőkezeléshen. valamint a szám-
vitelben kellő gyakorlati jártasság; 

d) a számvevő az 1883. évi I. t.-cz. 17. 
§-ában előirt minősitéssel kell hogy birjon. 

Megjegyzem, hogy a magánjavak kezelő 
hivatalára vonatkozó szervezeti és nyugdij sza-
bályzat 25. §-a szerint a jelenleg működő tiszt-
viselőket azon állásra, melyet most betöltenek 
eddigi szolgálatuk minden más kvalitikáczió 
nélkül is minősíti. 

Az igazgató 0 évre. a pénztárnok, ellenőr, 
gazdatiszt és számvevő pedig élethossziglan 
választatik. 

Ha oly egyének lesznek megválasztva, 
kik a magánjavak szolgálatában már 3 évet 
eltöltöttek, akkor azokat a szervezeti és nyug-
dijszabályznt 28. §-ában megállapított első fo-
kozatú fizetés  és lakpénz. minden mást az ugyan-
ott megállapított második fokozatú  fizetés  és 
lakpénz illeti meg. A gazdatisztet lakpénz he-
lyett természetbeni lakás illeti meg. 

Az igazgató, pénztárnok, ellenőr és szám-
vevő Csíkszeredában, a gazdatiszt pedig Gyó-
Tölgyesen köteles lakni. 

A pénztárnok, ellenőr és gazdatiszt évi 
fizetésük  kétharmadával felérő  tiszti biztosíté-
kot kötelesek letenni és pedig akár készpénz-
ben, akár óvndékképes értékpapírban, akár 
pedig háromszoros becsértékü fekvőkben. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állások 
egyikét vagy másikát elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  kérvényüket folyó 
évi deczember hó 15-ik napjaig bezárólag 
hozzám annál is inkább adják be, mert a ké-
sőbb érkező folyamodványok  nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választást Csikvármegye törvényható-
sági bizottsága a rendes tisztújítással egyide-
jűleg fogja  megejteni. 

Csíkszereda, 1901. november hó 14-én. 
Becze Antal, 

(253) 3—3 ulispân. 

S». 6665/901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmárloni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ur. Mol-
nár László hagyatéka végreliajtatóiiak Nyirö 
Zsnzsánna férj.  Nyirö végrehajtást szenvedett 
elleni 74 korona tőkekövetelés s jár. iránti végre-
hajtási Sgyében a csíkszeredai kir. törvényszék, 
a csik-8>.entmártnni kir. járásbíróság teittletén 
lévő Csik-Szentgyorgy I. r. 657. számú tjkvben 
Nyiró Juliánná, Nyirö Zsu/sána, Nyirö Ágnes, 
Nyirő Erzsébet. Nyirö Károlina, Nyirö ltozália, 
Nyirő Imre tulajdonát képező A f  1. rendsz. 
9>I0., 9411. brsz. ingatlanra 33 korona, 2416., 
2418 hrsz. ingatlanra 28 korona, 2424, 2427., 
8428/,. hrsz. ingatlanra 68 kor., 243ÍÍ/,, 2434 
brsz. ingatlanra 44 korona, 3218. hrs/.. ingat-
lanra 24 korona, 3266. hrsz. 5 koronr., 3758, 
3759. hrsz. ingatlanra 16 korona, 6874. hrsz. 
ingatlanra 102 korona, 7109. hrsz. ingatlanra 
131 korona, 9379. hrsz. ingatlanra 13 korona, 
9384. hrsz. ingatlanra 137 korona. A Csik 
Szentgyörgyi I. r. 981. tjkvben Gergely József, 
Nyirő Imre és neje Nyirő Zsuzsáua tulajdonát 
képező A f  9390., 9391. hrsz. ingatlanra 33 ko-
ronában az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az i902. évi február  hó 
4-ik napján délelőtti 8 órakor Csík-Szent 
György község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10%-át vagy is hatvan-
három koronát készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és 1881. évi november hó l én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-áhan 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Cwk-Szentmárton, 1901. október 29-én. 

Dr. Szabó, 
[S74J l - l kir. albiri. 

3z. 6231-901. 
tlkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a tasnádi 
takarékpénztár egyesület végrehajtatónak Hellei 
János s társai végrehajtást szenvedők elleni 
9300 korona, tökekövetelés és jáiulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir tör-
zényszék területén lévő Csik-Taplocza, Csik-
C>obolfalvaés  Csik-Várdotfalva  községek Irat árain 
fekvő  a Csik-Taplocza 263. számú tjkvben A f 
1. rendsz. 236. hrsz. keilre 27 korona, 2. rendsz. 
548. hrsz. pnszta leiekre 37 korona, 3. rendsz. 
1271. hrse. szántóra 102 kor., 4. rendsz. 2416. 
hrs/. szántóra 96 korona, 5. rendsz. 2518. hrsz 
szántóra 31) korona, 6. rendsz. ?557. hrsz. szán-
lóra 163 koroua, 7. rdndsz. 3303. hrsz. szántóra 
222 korona, 8. rendsz. 3568., 3569. hrsz. szán-
tóra 38 korona, 9. rendsz. 3909. hrs'. szántóra 
32 korona, 10. rendsz. 4629., 3030. hrsz. szán-
lóra 18 korona, 11. rendsz. 4856., 4857. hrsz. 
szántóra 54 korona, 12. rendsz. 4874. hrsz. ka-
szálóra 36R korona, 13. rendsz. 5698. hrsz. 
szántóra 12 korona, 14. rendsz. 6398. hisz. 
szántóra 40 korona, 15. rendsz. 4855J,2 hrsz 
udvar területre 54 korom, 16. rendsz. 3570., 
3571. hrsz. szánlóra 16 korona, 17. rendsz. 
3572. hrsz. szántóra 8 korona, a csik-csobot-
falvi  I. rész 365. számú tjkvben A f  1. rendsz. 
581. hrsz. kertre 160 korona, 2. rendsz. 834. 
hrsz. szántóra 212 korona, 4. zendsz. 3181 2. 
hrsz. szántóra 46 korona, 5. rendsz. 3174 ,. 
3182/,. hrsz. szánlóra 20 korona, kikiáltási ár-
ban és pedig az 1881. évi LX. t.-cz. 15G. §-ának 
a) pontja értelmében az ezen ingatlanokból Ha-
lasi Józsel, Balási fiorbála  .;s Balási Ilona férj. 
S/.abó Gáborné nevén álló járandó*. gokra is 
s igy az egész iugatlanokra elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi januar 
hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor Csik-Taplocza, 
s folytatólag  Csik-Várdotfalva  és Csik Csobol 
falva  községek házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10",o-át készpénzben, vagy 
a/. 1881: LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árlolyain-
111 aI számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságügyniinisteri reutle-
lel 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, 1901. szeptember hó 23-án 
-Geczö Béla, 

|2(i5J 1—1 kir. tvszki biró. 

Szám 8254—1901. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csiszér Lajos 
végrehajtatónak Gábor Erzsébet, Gábor Anna és 
Gábor Mári végrehajtást szenvedők elleni 300 ko-
rona tökekövetelés és járuléka iránti végrehaj-
tási ügyben a csíkszeredai kir. törvényszék te-
rületén levő Csik-Zsögöd község határán fekvő 
a csik-zsögődi 167. szániu likvben loglalt A f 
I. rendsz. 248/,. hrsz. belsőségre 360 korona, 
3. rendsz. 1464. hrsz. szánlóra 3 kor., 4. rendsz. 
1478/,., 1479., 1483. hrsz. szántóra G korona. 
5. rendsz. 1486., 1494., 1495. hrsz. 5 korona. 
6. rendsz. 1652. hrsz. szántóra 2 kor. 7. rendsz. 
I618/2., 1679. szántóra 7 korona, 8. rendsz. 
2713. hrsz. kaszálóra 11 korona, 9. rendsz. 
3175., 3476/,. brszám kaszálóra 103 korona, 
10. rendsz. 4121., 4122. hrsz. kaszálóra 22 kor. 
II. rendsz. 4224., 425. hrsz. 24 kor., 12. rendsz. 
4231/,. hrsz. ö korona, 13. rendsz. 4302. hrsz. 
14 korona, 14. rendsz. 4343. hrsz., 15. rendsz. 
5966. hrsz. szántóra 38 korona, 16. rendszám 
6579. hrsz. 6 korona, 18. n ndsz. 8196. hrsz. 
szántóra 3 korona, 19. rendsz 8262., 8263. hrsz. 
12 korona, 20. rendsz. 8261/,, 8265. Iirszám 
10 korona, 21. rendsz. 8851. hrsz. szántóra 
4 korona, 22. rendsz. 8865. hrsz. 13 korona, 
23. rendsz. 8868. hrsz. 7 koronában m-gálla-
pilolt kikiáltási árban az 1881. évi 60. t.-cz. 
156. §-a alapján Gábor János, Gábor Jánosné 
szül. Kóka Kózália társtulajdonosok jutalékára 
is elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1902. évi január hó 8-ik napján délelőtt 
9 órakor Csik-Zsögöd község házánál megtar-
tandó nyilvános árve: ésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10"/o-ál készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számítolt és az 1681. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítón 
szabályszerű elismervényt átszolgáltalni. 

Csik-Szereda 1901. október 21. napján. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság: 

Geczö Béla, 
[269] 1—1 kir. trvszéki bíró. 

1021. szám [263] 1—1 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldőlt bírósági végrehajtó ezen-

nel közhirré teszi, hogy a budapesti VII. kor. 
kir. járásbíróságnak 1901. évi Pp. 1905/,. sz. 
végzése folytán  Dr. CsiWy József  ügyvéd által 
képviselt Konhineister Frigyes utóda budapesti 
czég végrehajtató részére Pőlsa Sándor csik-
gyímesi lakós végrehajtást szenvedő ellen 900 
korona 15 fillér  követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás lolytán alperestől lefoglalt 
és 1133 koronára becsült ingóságokra a csik-
szeredai kir. járásbíróság 1901. évi V. 917. sz. 
végzésével a továoábbi eljárás elren'letltetvén, 
annak az alap- és lelülfoglaltatók  követelése 
erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, végrehajtási szenvedő lakásán 
leendő megtartása határidőül 1901. évi deciember 
hó 27-ik napjának délután 3 órája kitüzetik, a 
mikor a bíróilag lefoglalt  ingők és pedig vert-
lieim szekrény, pallas lexikon könyvek, pudlik, 
dívány stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
melleit, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végiehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen 
tésriket az árverés megkezdéséig alulirt kikül 
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelen 
teni el ne mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1901. november hó 24-ik napján. 
Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrchujló 

1226 szám [2Ü4] l - l 
190U 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1900. évi S. p. II. 754 ,. sz. végzése 
folytán  Ur. Csiky József  ügyvéd által képviselt 
Barcsay K. volt csíkszeredai czég végrehajtó 
részére id. Kánya József  csik-delnei lakós végre-
hajtást szenvedő ellen 868 kor. 46 fill.  követelés 
s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestől lefoglalt  és 1380 kor. bec-tilt 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi V. 234/,. sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap- és felülfoglaltntók 
követelése erejéig is, a mennyiben azok kielé-
gítési jogot nyerlek volna, végrehajtást szenvedő 
lakásáu leendő magtartása határidőül 1900. évi 
deczember hó 24-ik napjának délelőtt 
9 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt 
ingók és pedig: szekér, széna, eke, taliga és 
lovak 115 kor. 29 fill.  tőkehátralék s jár. erejéig 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el lógnak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi jelen 
léseiket 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 november hó 
30-ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. bírósági végrehajtó, 

39 -1901. 
vb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
évi 7431- 901. polg. száma végzése következ-
tében Dr. Csiky József  csíkszeredai ügyvéd áital 
képviselt Uarcsay Károly |avára Balázs Lajos 
kászoii-allizi lakós ellen 746 kor. 52 fill.  s jár. 
erejéig 1901. évi október hó 18-án loganatosilott 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 855 kor. 
becsüli következő ingoságok,u. m.: lovak, juhok, 
szekér, lószerszám, gaboun, szobabútorok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszenfmártoní  kir. 
járásbíróság 1901. évi V. 414/2. számú végzése 
folytán  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Kászoii-Allizben alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1901. évi deczember hó 14-ik napjának 
délelőtti 10 érája határidőül kitüzelik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el foguak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Sztmártooon, 1901. deczember hó 
16-ik napján. Zöldy Lajos, 

[273J 1—1 kir. bírósági végrehajtó. 

178. vh. szám. [OTJ 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
ézi 9169—polg. számú végzése következtében 
ifj.  Molnár József  ügyvéd által képviselt alcsiki 
bank javára Bodó Sándor és társai ellen 600 
korona s jár. erejéig 1901. évi november hó 
11-éu foganatosított  biztosítási végrehajtás ntján 
lefoglalt  és 2050 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. I. Bodó Sándornál lovak, bor-
juk, szekér. II. Csűrös Sándornál tehenek, sze-
kerek. III. Kolumbán Jánosnál ökrök, lovak, 
jnhék, lovak, szekerek. IV. Mihály Józsefnél 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. jbi-
róság 1901. évi V. 446/2. számú végzése foly-
tán biróilagmár megállapított költségek erejéig 
Kászon-Allizen és Fellizen a/, alperesek lakásán 
leendő eszközlésére 1901. évi deciember hó 13-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is el fognak  adatui. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltalták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kell Csik-Szentmártonon. 1901. deczember 
hó 2 ik napján. Zöldy Lajos, 

kir. bir. végrehajt). 
Szám 780,1901. |2(i7] 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrelia|ló ezennel 

közhirré leszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1900. évi V. 2697,',. p. számú végzése 
folytán  Dr. Kejér Antal ügyvéd által képviselt 
Csik-Szenlmihály község végrehajtató részére 
Sípos Péter csik-szenlmihályi lakós végrehajtást 
szenvedő ellen 1557 kor. 62 fillér  követelés és 
jár.erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  és 1205 korona becsült ingó-
ságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1900. 
évi V. 363/,. sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap- és felülfoglaltalúk 
követelése erejéig is, a mennyiben azok kielégí-
tési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő megtartása halát időül 1901. évi 
deczember hó 12. napján délután 2 óraja 
kitözetik, a ntikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: gazdasági eszközök, borjú, ökrök és ta-
karmány a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el foguak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
léseiket az árverés inegkezdéseig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, meit különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1901. évi uovember hó 
21 -ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. bir vŐ£rebnjtó. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Fejér 
Antal ügyvéd Miklós Márton végrehajtatónak 
végrehajtást szenvedő elleni 202 korona töke-
követelés és járulékai iránti végrehatási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
Csik-Síépviz község határán fekvő  a szépvizi 
1054. sz. tjkvben A f  I. rendsz. 2188, 2189. 
hrsz. kaszálóra 104 korona, 2. rendsz. 2317., 
2318., 2349., 2350 hrsz. kaszálóra 202 koro-
nában megállapitattoll kikiáltási árban Miklós 
Gergely az Alberté és neje Mihály Rozália társ-
tulajdonosok jutalékára is a csik-szépvizi 2279. 
sz. tjkvben A -j- 1. rendsz. 844. hrsz. belsőségre 
320 koronában megállapított kikiáltási árban 
Miklós Jakab társtulajdonos jutalékára is a csik-
szépvizi 2393. sz. tjkvben A f  2. rendsz. 2909., 
2911. hrsz. kaszálóra 106 koronaban megálla-
pított kikiáltási árban cstk-szépvizi 314. számú 
tjkvben A f  1. rendsz. 1088. hrsz. szántóra 
6 koronában megállapított kikiáltási árban végre-
hajtást szenvedőnek 2/,s rész zálog birtoklási 
jogára az át verést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1902. évi január hó ll-ik 
napján délelőtt 9 órakor Csik-Szépviz község 
házánál megtarlaudó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartozuak az in-
gatlanok becsárának lO°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszleri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1901. évi október hó 22. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Gecző Béla, 
[269] l - l kir. trvszéki biró. 
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Sz. 2200—1901. 
ki. 

Felhívás. 
Csíkszereda városnak a magas kincstár a 

bor és hus fogyasztási  adók, valamint az ezek 
után engedélyezett városi adó pótlékok házi 
kezelését az 1ÍK)2 évre feltétlenül  az 1903. és 
11MI4, évekre feltételesen  engedélyezvén, felhi-
vatnak mindazok, kik a megváltási szerződés-
ben foglalt  feltételek  betartása mellett a ke-
zelést elvállalni óhajtják, ajánlataikat a város 
polgármesteréhez ezimezve folyó  év deczem-
ber 12-én délután 5 óráig annál is in-
kább adják be, mert a később érkezett aján-
latok Hgyelenibe nem vétetnek. 

F e l t é t e l e k : 
1. a kezelő köteles biztosítékul itOOO ko-

ronát készpénzben vagy elfogadható  óvadék-
képes értékpapírokban a kezelési feltételek  alá-
írásakor az általa beszedett összegek biztosí-
tása fejében  a város pénztárába befizetni. 

2. Köteles továbbá a havonkint besze-
dendő fogyasztási  adókat és adópótlékokat min-
den hónap 2.">-ik napján szintén a város pénz-
tárába befizetni. 

Csíkszereda, 1901. deczember 3-án. 
TamáB Béla. 

li. polpirnu'strr. 
Hz. 1108á— 190L 

tik vi. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. törvényszék mint telrk-
kiinyvi liHló-ág közhírré leszi, hogy C«ik-Szent 
Mihály község végrehaitatAnak SzakAlli Bertalan 
s táis elleni végrehajtási ügyében kibocsátott 
Árverési Ilii dehnc'nybt-n foglalt  ingnilamik Csík 
S/entmihAly község li;izánál neui 1901 november 
liíi '29-én. hanem 1901. deczember hó 14-ik napján 
délelőtt 9 óratói kezdüdóleg Arvercztetnek el. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1901. november hc'I I6-AD. 
Gecző Béla, 

['JTl| t—1 kir. trvs/t;ki liirö 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott birtokossági elnök ezennel küz-
hirré teszi, hogy Csik-C'somortán közbirtokosság 
tulajdonát képező. .Horda* erdőrészből lî)î-î 1 tö-
mör köbméter gömbölyű luezfenyó  haszonl'a 
22S -!K)1. számú közigazgatási erdészeti bizott-
sági határozattal zárt Írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli árverésen egyszerre 
való eladására engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár :t'.KÜ korona azaz háromezer 
kilenezszázhatvankét korona. A versenytárgya-
lás 1901. évi deczember 12 én délelőtt 1 ilO órakor Csik-Csomortan község házánál 
tartatík meg. 

Árverezni kívánók felhivatnak,  hogy a ki-
kiáltási ár HC/o-át készpénz gyanánt az árverező 
bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zártaján-
latokhoz pedig, melyek a szóbeli árverés meg-
kezdése előtt szintén fenti  összegű bánatpénz 
vagy megfelelő  értékű ovadékkepes értékpapír 
melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelölendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. Az árverési és szer-
ződési feltételektől  eltérő kikötéseket tartal-
mazó, bánatpénzzel el nem látott valamint utó-
ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

A/. árverési és szerződési feltételek  alul-
írott birtokossági elnöknél és a csíkszeredai m. 
kir. járási eidógondnokságnál megtekinthetők. 

t'sik-Csomortán, 1901. évi november 2fi-án. 
Antal József, 

[2<i11 2—2 iJ- lúrtokossápi L'lnük li. 

Nagyérdemű közönség tudo-
mására kívánom hozni, hogy az 

1902-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 
naptárak, a melyek nemcsak kedvelt olvasmá-
nyokkal, hanem kitűnő adomákkal is megle-
hetősen elvannak látva, közülök a következők : 

Athenaeum Naptára 2 kor. 

Képes Családi Xaaptár 1 k. 20 lill. 
Kegélő Bácsi Naptar 80 ffll. 
István bácsi „ . (50 
Protestáns l 'j Képes Naptár W) 
Lidérez Naptár 80 
Honvéd „ 0 0 » 
Magyar Nép Naptár (10 „ 
Képes Kossuth , . . . (H) „ 
Magyar Képes Nép Naptár (10 
I'etoti Xaptár . . (10 
Magyar Kmber Naptára (10 
Szent Család „ (10 
Vig Czimbora „ .. (H) 
Székely ügyleti Képes Xaptár liO 
Kis Képes Laptár . . 40 
Keresztény Képes Naptár. -10 
Kis Képes Kossuth 40 
Budapest Kis Képes „ 40 
Magyar Mesemondó 40 
Kis Bold. Sz. Mária 40 
Magyar Gazda 40 
Tárcza . 40 „ 
Heti Klójegyzési 1 k. 50 
Kaliabrosz nagy (JO „ 

kicsi 40 till. 
Továbbá ar országos vásárokat látogató 

kereskedő urak ügyeimébe a legmelegeb-
ben ajánlom a Stein János féle 

„Erdélyi Képes Naptár" 
darabját IK) fillérért,  a mely az országos vá-
sárok előjegyzésében pontosságra nézve eddig-
elé a legelső helyen áll. 

Magamat b. pártfogásueba  ajánlva marad-
tam kész tisztelettel 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor 

Csil£szeied.á"bari . . 

Legszebb, legalkalmasabb 
karácsonyi és újévi ajándék 

e o é le tnapsáp arczkép, 
mert örökbecsű és egyszersmind szobadíszül 
szolgál. Kzen örökös emlék kréta, platin, pastel 
és olajfestmény  kivitelben, bármely régi fény-
kép után készül. A nálam kész/tett arczkép 
élethű hasonlatosságáért kezeskedem. 

Mint különlegességet ajánlom a most di-
vatban levő fotó-emailból  készített kis arcz 
k é p e k e t , melyek mint nyakékek (broehes). 
melltük, lánezfüggök.  amulettek, kézelő és ing-
gombok aranyból és doupla aranyból való fog-
lalatban szállíttatnak 1 írt 50 kr-tól kezdve. 
Kzekhez mint színes képekhez teljes arezszint 
kérek. Az arczképeket sérületlen állapotban 
küldöm vissza. 

Árak : 45 öO cmt. nagyság platin 7 fi  t, 
pastel 11 frt,  olajfestmény  25 írt, legfinomabb 
55—liO cint. teljes hü mellkép platin 8 frt, 
pastel l;{ frt,  olajfestmény  30 frt,  kréta rajz 
;) írttól kezdve. 

K e g y v & U i s s t é k k é p i á m á l f e a a . 

Becses pártfogást  kérve teljes tisztelettel 

Redlinger I. 
[202] 1 - 4 

Sz. 2100-901. [27(i] 1 -2 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa által 1801. óv 

d e c z e m b e r hó 12-én délelőtt 9 órakor a 
város tanácsház nagytermében megtartandó 
nyilvános árverésen vagy írásbeli zárt ajánlatok 
mellett a többet Ígérőnek az 1002. év január 
hó 1-től ugyanezen év deczember .'H-ig bezá-
rólag vagyis egy évi időtartamra haszonbérbe 
adatnak : 

1. A belpiacz vámjövedelme (>400 korona. 
2. A kompona vámjövedelme 00 korona 

kikiáltási, ár mellett. 
:t. Árverezni szándékozók tartoznak az 

árverezés napján a kikiáltási ár 10"/n-át bánat-
pénzül letenni. 

4. A bérletek után járó minden terheket 
u. m. állami adók, bélyeg és kincstári illetéke-
ket a bérlő hordozza. 

5. Bővebb felvilágosítás  a polgármester-
nél szerezhető. 

Csíkszereda, 1!K)I. deczember 3-án. 
Tamás Béla, li. polgármester. 

Sz. 5024-1901. 
ki. 

1254] 3 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szentdoinokos községben az újonnan 

rendszeresített, illetve rendszeresítés alatt álló 
segédjegyzó anyakönyvvezető helyettesi állásra, 
mely az állam és község által meg ajánlott 
500 korona tiszteletdíjjal van egybekötve, ezen-
nel pályázatott hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy eddigi 
alkalmaztatásukat és képesítésüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám a 
folyó  évi deczember hó 20-ig annyival 
is inkább adják be, mert a később érkezó kér-
vények figyelembe  vétetni nem fognak. 

Felcsiki  főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1!K)1. november 13-án. 

t 

Fejér Sándor, 
ioszoljrubiro. 

KÖN Y V K Ö T É S Z  E T 
O S I K S Z E E E D Á B A N , 

VÁ1M TCZA 2114. HÁZSZÁM ALATT. AZ KV. UKK. TKMI'I.OM UDVARÁN. 

Vau szerencsém a városi és vidóki közönség figyelmét  fel-
hívni három év óta fennálló  s jól berendeze t t 

Könyvkötészetemre. 
Elvállalok minden e szakmába vágó munkalatokat a legegy-

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

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

[2 ,5i, Szemerjay Ferencz, 
könyvkötő. 

Ak i b i r t o k á r a " f e d  r e n d k í -
v ü l k e d v e z ő f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet" jelige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához. _„, 
•

W W V W W W V W W W V A 

f-  F. S. WEBSTER COMPANY BOSTON 
vilúftliirii 

IíKMINdTOX 
irógépkellékeinek, n. m.: festék-
szalag. festékpárna,  szénpapíricar-
bonpapir) továbbá bélyegzi) lesték-
pánia gyártmányainak kizárólagos 

elárusítói. 

5?> 

Kv 

S* 
«£ 

K-& 
& * 

s * . 

I 

A S Z A H A D A 1 . M . I T A T O S K 0 
s/.ul>inhi lolill llllljiionosai 

A WASlIIXIiT'OX MfLTYrol'IST 
HliKM'ikai sokszoiosilókúsziilék ri.'vnl-

árusítói 
Az _AI TOMATIK-CYI'I.OSTYI.K' 

önlliiiköjo sokszoriló kész ii lük IRNIK.ita 
A ...MIMKOCIiAI'll-

Kilison rendszerű sokszoi'ositóki'sziilék 
lcrakalii. 

Az uincrikui ..STA lt" iral kapcsoló 
lerukaiu. 

A sziil'ailjilnuizol t 
..IMYKItSAI.' 

Initsolóliipok i'^veilárusitói. 
A szul»a<lalll)azoU 

rKKi;oUI>-
luvélromlczö- rs liMiikóina|>ii;ik círvcil-

árusi l ói. 
A szitlulilalinazolt 

SZABÁLYI IZHATÓ TIXTATA UTÓK 
l.TilkiltU. 

Állandó na^y r'ilkt;'ir: 
C Y C L O S T Y L K ÓS M I M K O G H A I ' K 

"!r: (<;. st.tiiLM--r.-i.- i.) 
íjjí vinszpapir (stencil! és Icslékckliól. 
j!̂ .! lKÓIiKI'ASCTALOKIÍÓL. 
i i CYCLOSTYLK XYOMATÓ I'AI'IU-
Ş?, nói,. 
5ÍR ' M Á S O L Ó N O | . I , - I I K Ö X Y K K H Ó I , . 

H A J L Í T H A T Ó A C Z K L Y O X A L Z Ó K . 
iaV Különleges irodai felszerelés  és 
^ ' czikk.'kliől. 

VILLANYLÁMPÁK 
ff*'  niiii.lif:  ki-szl'-tln-ji. 
ü í Mind ezen csikkeket raktáron tar-

tom ÓB a budapesti árak eze 
nálam mindig kaphatók. 

í t j Teljes lis-zli'k'llcl 
«&• GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 
S y Dresznándt Viktor, Csíkszereda. 

MELTZER ŢLLATSZERESZETE 
N A G V - S Z E B E N , 

DISZNÓDI-UTCZA. HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNÓDI-UTCZA. 
AJÁNLJA LKtiJOKIi MlSŐSKtiCXKK KLISMKUT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 
FOQ^Í R A J - t j S ^ Ü S Z - ég EITII&EEEÉI®1» 

I-'Olil'OKAlT, SZÁ.IVIZK1T, KOlil'.ÍSZTÁlT. HA.K ILA.IAIT, HAJKKNŐCSE1T 
— B A J l I S Z K Ö T ü l T , B l i l L L A N T I N T , 

HAJSÜTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, AHCZFESTŐ és FÜSTÖLŐSZEEEIT stb. stb. 

M1XI > KX Kí:i.K M1X ÖS K(; H KN. 
A szétküldés lslküemereteaen éa a legnagyott diakreozií mellett tSrtánik. 
KUlünSaen ajánlható k:3ebb helyeken laki ura3igaknak, papiházaknak, 

fíldbirtakDaaknak  3th. etb. etb. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN- ÉS GYERTYAGYÁRA, [>J.il(i 12 

V.vzntbet-11  trxn '.».T. XACY-SZKliEX.  IJrzsébct-iitczo  J~>.  mz. 
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Sz. 6 2 7 1 - 1 9 0 1 . 
ki. 

lááfii  :i - 3 

Pál vázai i li i rdet illón v. 
A csik-szépvizi körjegyzőség és anyakönyvi 

kerületben az újonnan rendszeresítendő segéd-
jegyzó anyakönyvvezető helyettesi állásra, mely 
az állani és községek által kilátásba helyezett 
400 korona tisztelet díjjal lesz egybekötve, ezen-
nel pályázatot hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják. Iiogy eddigi 
alkalmaztatásukat és képesítésüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám f. 
év deczember 20-ig annyival is inkáid* 
adják be, mert a később érkező kérvények 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

Felcsiki  főszolgabíró: 
Csíkszeredán, 1901. november 13-án. 

Pejer Sándor, fószolgabiór. 

ZABOT 
n a g y b a n f n k h r b b  m r n y i ^ e b r i i 
l e g n a g y o b b n a p i á r a k b a n v e n * 

m í P r o p p e r Mózes 
liszt és termény-üzlet, Csíkszereda. 

Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 
A valódi Réthy fele pemetefü-ezukorka csak 
a készítőnél vagy az alabbi gyógyszertárakban 

kapható: 
Csik-Szeredán. Gözsy Árpád, Csik-

Karczfalván:  Hankó Antal gógyszertá-
i-j4l] 7 nikban. 

f 
- ^ - b ^ J J = J U - " s r z E í r 

! VALÓDI ERDÉLYI IKdYI HOHOKIxÓL. 
E e n d e l m é n y e k e t I s ö z ^ e t i t : 

Györgyjakab Márton utóda, Csikszeredában. 
1 "n- í " AnklOO Et- 7 üeci- 3'5ilíCi 

| folram  Fehér borok lüereíkml lolyam Borok üvegekben liler liisr 
t hordókban. Irt iiiMk ü v . W ' l . Irt ki- l'rt kr 

1899 Szászsebesi I S — 1 18!Hl I 'eesenve bor .V> 30 
1897 Szászsebesi |s!l3 Rózsamáli liö -'iö 
189f>  Szászsebesi •2."). - IS.^.1 I.eányka liö 
1895' Szászsebesi 2ö—2(i 

-te. .>7 
I^Ml Tramini • i-» 3."> 
It^lll. l.l'/llltltl 1', , 'i , 1893 Szászsebesi 

! 189;) Házi jegy 
Jl) - 1 í 

2S. 
1V1/1IIliiül . . . 11 > •>•) 

ISÍKi Muskatály legfinoinabb  . i;.i ;>,:, 
j — Régiebb évfolyamok 28 I^!l3 Iinruuiiili . — liö 
! 1898 Küküllu menti I5udai sasliegyi Tl t 3."i 

1890: Csemege bor -M>.— Carbenet noir liö - 3ö 
189(1 Muskatály leglinomabb 40. - \'iiros bor . . -V) 30 
1889 Szászsebesi pecsenye bor 40. ISS'.I Iiáez iirmiis (Wi rnuitbl liö 3"> 

j 1889 Rizling legfinomabb 4 . V - Aszú finom  !I0 öö 
, 1889 Leányka 4."».-
1 1892 Tramini legfinomabb  . 40. 
1 — ! Aszú finom !K). — 
! 1893! Burgundi . •V).— 

1893 Rózsamáli .ft'trtrk  Nxiíhx-Mm'M'H  huri 
Vörös borok ri'iltó  mrUrtt  rrlriitli'l/;.  i'oi/ţi  krs'./trir. 

lionlóklinu. 
— Krdélyi vörös 
— Carbenet noir 

o - /i-Ji'trsclirí  a s'.áml*l  krllrtől  .'10 lltl/i lionlóklinu. 
— Krdélyi vörös 
— Carbenet noir 

.>->.— 
4"i.— uluit  v;» leszámítás  wrllrtt. 

— Uácz ürmiis 

U a i 3 . p t - v o g e l P e r e n e z 
f é r H e z a , t > c - " ü . z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, váruteza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Ki .Ivezö iisszekotteteseim által, melyeket szállítóimnál elél tem, azoil 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olesú árakat még 15—20",o-ul 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny linóm seviot szövetből . 40— .">0 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 48—110 korona. 
1 zakó-öltöny liliom angol szövetből . . . .">(>—liS korona. 
1 zsaket társalgási öltöny linóin kamgarn szövetből 55- 70 korona. 
1 szalon-öltöny tinóm kamgarn szövetből G5—'JO korona. 
1 Ferenez József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből 70—90 korona. 
1 Unom téli kabat . i)5—55 korona. 
1 linóm téli kabát angol szövetből (jO—95 korona. 
1 nadrág linóm szövetből 12—IS korona. 
1 nadrág tinóin angol szövetből 1G—22 korona. 

M f  X ó t á . l l á s l i i f o g - á s t a l a n  k i v i t e l é r t . " M l 
Gyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 
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Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 
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Van szereni-sém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési 
Üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

disztemetkezési, intézetté 
alakítottam át. 

Temetkezési intézetemben elvállalok temetéséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 

: M i n d i g - d u s - s r á l a s z t é l c ~ 

é í C z ó s J a - l c o ] ) o r s o k l ) a n , s i r k o s z o r u k , s z e m f e d e l c k , 

] ) á r í l a k é s s z a l a g o k b a n , 

Xagy  h n p w r x ó k 3 f o r i n l ó l  f ö l f e l é . 

llogy helybeli és vidéki megbizasoknak azonnal eleget tehessek, a ravatalok 
feiallitasara.  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós SZolMIS DOMOKOS urat vettem fel,  ki a gyászoló 

leieknek éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll. 
T e m e t k e z é s i i n t e z e t e m n é l f ö e l v e m  a j u t á n y o s é s p o n t o s k i s z o l g á l á s . 

DÍSZES gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
HHt  iliil  tllt  i/l/ií.f.jrtinlrs  II  l/O  ui /  tr t ni lifsxrn  . . . ."{  J'rl  .70 l.r. 

í  s-.iiln</  felirat.  Itrtlllll  nii/u  fekete  betiirel  I  • >O 
A nagyérdemű közönség nagybeesii bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztidettel 

i•_>:>*] •> ia Merza Rezső, 

1* 

l l t * 
* * 
w 
* 

s * 

w 
w 
w * 
* 

B n W M W » * M W « t H M M » I H * M « W » W M M « H » « W W I M » m M M » H < 5 # 

cllsztemetkezési intézete, Csíkszereda. 

8* 
* 
W * 
* * 

ÍZLÉSES, ALKALMAS ÉS MINDENEK FELETT OLCSÓ 
Karácsonyi és újévi ajándékok 

& Y Ö R O T A E A B E U T Ó D A , D n s s & á i i d t V i k t o r , 
könyv-, papír-, Írószer- és díszműáru kereskedésében Csíkszeredában. 

és 3 s i t < i L 3 r L 0 e a r L í J s á L l t é r c z á - a r u J s : , 
a j á - i E L d - é H s : t â - r g - y a - H s , , j e l e n . l e e i r á L C S o a a . y i ^ ö i ^ r y ^ r -

p i a . c z l e ^ é r t é H s s s e ' b ' b a - l e g ' a a . s u g ' y o T o T o - v s l -
l s L s a t é l c b s L a Q . I c s u p l : L s u t ó l c . 
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Nyomatott Caik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




