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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Ünnepek előtt, 
Régeu volt, ugy hat esztendővel 

ezelótt oly karácsonyi Ünnepünk, u inely 
oly sok idegzetet tartott volna lázas 
izgatottságban, minta mostani. Az Ünnep 
szentsége, komolysága, méltósága mindig 
egy s ugyanaz volt s mégis sok, nagyon 
sok család imája most talán forróbban 
száll az Egek Uráboz, liogy töltse el a 
választók lelkét és ne hagyja elveszni 
hosszú évek munkálkodásának jól kiér-
demelt gyümölcsét. Országos érdeküek 
voltak s jobban (elzavarták a nép nyu-
galmát az októberben lefolyt  képviselő 
választások, de azért következményeiben 
mégis messze kihatóbbak lesznek a uiost 
elkövetkezendő megyei s városi tiszt-
ujitások. Mert mig amott a jelölt bukása 
esetleg csupán szép, ambicziózus remény 
rombadöltét jelentette, vagy legrosszabb 
esetben is s legideálísabban felfogva, 
egy pártnak a bukását, mig amaz csak 
a pártoknak küzdelme volt, addig itt 
az egyes egyének existeueziái harczol-
uak egymás ellen. 

Létkérdésről van szó. Az a megyei 
tisztviselő, a ki pl. államtudományi állam-
vizsgával ezelőtt 6 évvel szolgabiróvá 
választatott s ezeii állásában családot is 
alapított, nem existencziáját vesziti-e el, 
ha elejti ót a választók kegye s kény-
telen pár száz forint  végkielégítéssel 
más pálya után nézni? Vájjon talál e? 
Hiszen ma már minden egyes pályához 
más és más kvalifikáczió  kell s az em-
bernek oly rosszul esik, oly nehezen 
megy idősebb korában vizsgára készülni! 
Vagy mondjuk, hogy már több mint 10 
eszteudeje szolgál s nyugdíjra van igénye, 
megél-e abból a 40"'° ból, melyet ily 
esetben kap? S megegyezik-e a büro-
kratikus elvekkel az, hogy java korában, 
erőinek s tehetségének teljében levő, 
minden kifogástól  ment, szakavatott szor-
galmas tisztviselő csak azért helyeztes-
sék nyugalomba, mert a választók kegye 
X. Y-t akarja arra a pólezra helyezni 
s amannak meg uincs kedve a hivatal-
nokság létráján egy fokkal  lefelé  sétálni, 
inkább levonja belőle a jogos konzek-
vencziát ? 

Valljuk meg őszíutén elavult rend 
szer ez a inai. Jó volt régen, mikor a 
megyei tisztviselőség csak nobile officium 
volt s az alispán, főszolgabíró,  táblabíró 
jelöltek ép ugy csak pártkérdésböl s 
ambiczióból küzdöttek egymás ellen, 
mint ma a különböző képviselőjelöltek 
s a mikor egyik vagy másik bukása 
csorbát csupán a párton vagy a jelölt 
ambiczióján ejtett, annak lételére azon-
ban kihatással nem volt; de nem helyes 
ma, a mikor a megyei pálya is teljes 
mértékben keresetforrás  s az alispáni 
hivatal ép ugy megélhetési mód, mint 
az állami tisztviselőé. Itt már a válasz-
tások eredménye existencziákat tehet 
tönkre s bizonyára magok a megyei 
hivatalnokok várják első sorban epedve 
azt a jobb kort, mely után nem lesznek 
kitéve a választói akarat ingadozó hul-
lámzásának, hanem kötelességüket híven 
s pontosan elvégezve, nyugodt szívvel, 
lélekkel nézhetik az idők folyását. 

Hogy ez minő alakban fog  bekövet-
kezni, azt még nein tudjuk s mellékes 
is. Kinevezés vagy élethossziglani vá-

lasztás, mind a kettő radikális módja 
lenne ezen inai korban már 11011 szensz 
állapot javításának és sok lelket nyug-
tatna meg, melyet <1 tisztújítás kimene-
tele oly félelmetes  aggodalomban tart. 

Annyi azonban bizonyos, liogy ez 
lesz a legutolsó tisztújítás, mely a régi 
mintára történik. A legközelebbi már 
— legyen az kinevezés vagy válasz-
tás — stabil törvényhatósági tisztvise-
lőket fog  rendszeresíteni, kik ha nyu-
galomba vonulnak, ezt nem azért teszik, 
inert a választásnál kisebbségben ma-
radtak, hanem a jól megérdemelt pihe-
nésért a fáradságos  munka jutalmául. 
S a tömeges elejtés nem fogja  veszé-
lyeztetni a törvényhatóság nyugdíj alap-
ját, mely egy-egy 11011 putarem kimene-
telű tisztujitásnál ugy találna járni, mint 
a szinészegyesület nyugdíj alapja; kény-
telen lenne kiegyezkedni perczentre a 
hitelező akarom mondani jogosultjaival... 

Aggodalomteljes, nyugtalan Kará-
csony lesz tehát ez a mostani, különösen 
nálunk, Csikvármegyében hol az év utol-
jára hivatott egybe a tisztújító közgyűlés. 
SS még eddig minden csendes. Csupán 
egy főszolgabírói  s a betöltetlen álla-
soknál mutatkozik némi kis bonyodalom. 
S ez igy van helyén. A páriviszálkodá-
sok, egyéni versengések személyes gyű-
löletet szítanak s leginkább felkavarják 
egy vármegye társadalmának békéjét. 
Ha valakinek, ugy magának a megye 
tisztviselői karának kell belátnia, hogy 
az, a ki már évek óta foglalja  el állását 
s a szerint rendezkedett be, ha még 
munkabíró ember, első sorban bir igény 
jogosultsággal ama poziezióra s mikéin 
várhat méltányosságot a választóktól az. 
a ki maga is teljes erejéből igyekszik 
csak azért, hogy ö egy fokkai  maga 
sabbra jusson, a másikat hivatalahói 
kiütni s talán a létet adó kényéitől 
megfosztani!  Mert addig is, mig megszil-
uik törvény által ezen rendszertelenség, 
a méltányosságnak kell vezetni a válasz 
tásokat. Méltányosságnak a választók 
részéről, hogy a megye napszámosait 
jogos indok nélkül egyéni vagy pártér-
dektől el ue ejtsék s méltányosságnak 
a tisztviselők részéről, hogy egymás 
hivatalára ne áhítozzanak s várják meg 
nyugodt lélekkel míg a sor reájuk ke-
rül, a mint várni kell arra az állami 
tisztviselőknek is. 

A ki .ellát a karácsonyi ünnepek 
alatt azért imádkozik, hogy a szentlélek 
szállja meg a választók lelkét, imád-
kozzék azért is, hogy hasonlóan csele-
kedjék a tisztviselők lelkével is, és azok 
ne használják fel  a korteskedésnek min-
den eszközét csak azért, liogy a mási-
kat, talán érdemesebbet, talán kevésbbé 
érdemeset hivatalától, állásától fosszák 
meg. S ha ezen utolsó tisztujitásnál a 
méltányosság fogja  vezetni a választókat, 
mikor szavazataikat leadják, az a leg-
helyesebb megértése, felfogása  lesz a 
kor szellemeinek, legkedvesebb újévi 
ajándék a megye tisztviselőinek !... 

= Lázár Menyhért, a gy.-sztmiklósi 
kerület országgyűlési képviselőjének mandá-
tuma ellen bjadott peticzió tárgyalására a kir. 
Kúria határidőül 1902. óv április hó 15-ik nap-
ját tűzte ki. Előadó: Losonczy Ödön királyi 
kúriai bíró. 

M a g y a r n a g y k ö v e t a V a t i k a n b a u . 
Iv-vertera grof  helyebe a papai szeiit.-zekhez 
rendkívüli es niegliaialniazoit 11:1 ii\ kiivriic a ki-
rály lenierini Széesen Mikius grof  külügymi-
niszteri első oszlalyl'ot nevezte ki. 

— M c g s e i n m i s i i e t t v a l a s z t á s . Uigern 
Miksa képviselőnők ina.idatumat. kit (ialimv.ua 
választónak meg néppárti programmal. a kir. 
Kúria megsemmisiietie s egyben arra is köte-
lezte. L><)ii_v a felmerült  költségek lej.-Inai IIKKI 
koronát 1"> na|> alatt végrehajtás terhe mellett 
megtizessen. (iágern Miksa báró a magyar 
állampolgársagot lívl'.l. november lm lö én 
kiállított honosítási okirattal szerezte ilH'í es 
l'.MM. január hó "Jl'-en tette le a honpolgari 
esküi, toliat az 1S71I. L. t.- zikk lö. S á «lap-
ján csak 10 év elteitevei lehet a törvényhozás 
tagja es e szerint képviselővé megválasztható 
nem volt. 

— A m a r o s v a s á r h e l y i S z e k e l y T a r -
s a s á g akeziojanak largyava telte azt a külö-
löuöseu Csikmegyeben nagy lábra kapott kótya-
vetyél. melyet szegeny nepiink most mar talan 
egyedüli vagyonkájával. a/. erdojogokkal Űznek, 
l gyanazeri Csikvarmegye alispánjához a követ-
kezei kerelmet intézte: Nagyságos Alispán ur! 
Napról-napra halljuk a nieg-megujiilo panaszt, 
liogy (ivergyóban. különösen Szeutniiklóson es 
kornyéken a birtok aranyjogok. vagyis az erdő-
illetmények potom áron való összeharácsolása 
nagyban folyik.  Hogy ezen Üzelmek a szegé-
nyebb neposztalvnak mily kiszámithallau ká-
rára szolgainak s mily nagy mertekben hozzá-
járulnák végképen való tiinkrejulasahoz. azt 
Na._\ ^ágod előtt nem kel! fejtegessük  ISIII-T-
jük Nagyságodnak amaz iiduis intezkedeset is. 
melyben ezen üzelmek megakadályozására mar 
tóbb. mint egy eve fólhivta  a foszolgabirok  es 
községi elöljáróságok Ügyeimet. Mindazonáltal 
ezen jogfosztás  meg ma is napirenden van. 
Kpen ezért mely tisztelettel es bizalommal for-
dulunk Nagyságodhoz, azon kéressél, hogy 
előbbi, e tárgyra vonatkozó, rendeletet megis-
mételni s a járások luszoigabirait es a közsé-
gek elöljáróit szigoruan utasilaa1 szive>kedjek. 

ogy népszerű eloadasok lartasaval vagy bár-
mely mas alkalmas módon világosítsak tol a 
népet nagymérvű károsodásáról, s ha ily vasar 
kötése tudomasukra jut azt lehetőleg 
akadalyozzak meg. Nagy bet-sii s eredményeiben 
a székelység halajat maga utau \ unandó iute/, 
kedéseiert előre is őszinte köszönetünket fe-
jezve ki. vagyunk Nagyságodnak Marosvasar-
nelyen, a „Székely Tarsasag"-nak IÜIJ1. augusz-
tus hó i;J-an tartott ö.-szejóvetelchol: Ha/alias 
tisztelettel dr. Kómóesy József  s. k.. einok. 
Szentgyörgyi Dénes s. k. titkár. 

— A k e p v i s e l ö h a z ü l e s e i . A képvi-
selőház deczember .'(-iki gyiileseljeil kezdték 
meg az iudeinniti vita targyalasai. A javasla-
tot elfogadásra  Nenienyi Ambrus ajanlotia. A 
javaslat ellen ezen ülesb-n hárman beszellek : 
nevezetesen Komjáthy Béla a Kossuili-part, 
Zichy János grof  a néppárt es l.ovaszy Marton 
az L'gron-párt nevében. Az iilublii sziiz beszéd 
volt. A deezeinber 4 iki ülésben folytattak  és 
általánosságban be is fejezlek  az indemniti 
vitat. Csávolszky Lajos hevesen lániadia a kor-
mányt s a felhatalmazást  nem szavazta meg. 
Nagyobb feltűnési  keltelt Vázsonyi Vilmos be-
széde, ki szinten ellenezte a javaslatot. Szeli 
Kalman miniszterelnök a szahadelvüparl lelkes 
éljenzése es tapsai között Védelmezte a javas-
latot, melyet általánosságban el is fogadtak. 
A deczember 5-iki ülesben az iudeinniti javas-
latot megszavazták részleteiben is, ugyancsak 
megszavazták a horvát sziavon provizóriumról 
szóló javaslatot altalanossagban es részleteiben 
is. A deezeniber li-iki ülésben kérvényekét tar-
gyaltak, nevezetesen a tisztviselők lizetés ja-
vítása, az amerikai kivándorlás, a határ ido 
üzlet megtiltása, a katonai beszállasolasok es 
elófogatok,  a végrehajtási törvény módosítása, 
a borital adó, a vármegyei alkalmazottak fize-
tés javí tása ügyében. A kérvényeket kiadták 
a szakminisztereknek. A deezeinber T-iki ülés-
ben folytatták  a kérvények tárgyalását ; sorra 
kerültek: a nemzetiségi türveny módosítása, 
a kóbor ezigányok letelepítése, a tanítói nyug-
díj törvény módosítása ügyében beadott kerel-
mek, melyeket szintén kiadtak a szakminisz-
tereknek. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
lt. 1 a-ik nap. 

Ket napig foglalkoztatta  az esküdtbirósá-
g"t egy halait okozó súlyos testisértés bűnténye 
részint a vadlottak többségé, részint pedig a 
tanuk sokasaga miatt. 

Deczoniher J-an kerülték a vádlottak pali-
jára esik-sztsimoni t 'seke Lajos, tíergely István 
es liiide l'i'ieiiez. kiket azon vád terhelt, liogy 
odavalo Holló Jánost folyó  évi márczius hó 17-en 
a kozseg közólt elvonuló országúton oly súlyosan 
bántalmaztak, hogy ez legott mégis "halt. 

Sajnos, .hogy eniiel az esetnel is, mint a 
legtöbbnél fokep  a pálinka volt a telt indító 
rugója, melynek szertelen élvezetebe minden 
szegenysege mellett is népünk oly melyensüiyeilt 
s a mely aztaii a feklelen  indulatok gerjesztésére 
meggondolatlan tettek véghezvitelére a legalkal-
masabb szernek bizonyult. 

A nevezett napon is. mely egyúttal Vasár-
nap leven, délután nagyon sokan jöttek össze 
a Landau felé  korcsmában s többek között 
egy asztalhoz kerültek Holló János és kereszt-
lia liergely lst\ án is. lvasközben közömbös 
dolgok feleit  szovitaba vegyültek, a mi odafajult, 
liogy (iergely István az öregebb Holló Jánosnak 
üveget vágott a fejéhez,  sót meg bicskát is 
fogott  ra, mit a közbélepó Lalidat! korcsmáros-
nak sikerült zsebredugatni s a czivákodókat szét-
választani. 

Holló ekkor elment Veress József  birólioz, 
ennek előadta a sertést s kéne . hogy (Jergely 
Istvánt csendőrökkel fogassa  el mii a biró meg-
tagadott. de megígérte, hogy az esetet a bíró-
ságnak feljelenti. 

Hollo János ebbe bele nyugodott s ugy 
este 7 ora tájban haza indult,a mire ugy látszott, 
liogy (iergely István számított, mert ket lepaliu-
kazolt tarsal veven maga mellé a C'seke Lajos 
es (íode Kerencz szemelyeben s ezekkel együtt 
Unitul ulkozhcn megragadtuk, ököllel ütlegelni 
kezdették, ugy, hogy egyik szeme is kifolyt, 
majd liergely lsivan bicskát vett elo s azzal 
hasba szúrta, de meg Holloban volt annyi eró, 
liogy fölkelvén,  neliany lepest tovább ment, 
azonban a támadok újból neki estek s C'seke 
egyik udvarról egy hasábfát  kerítvén, azzal 
oiy ütést inert a lejere, hogy Holló orrára bu-
kói t,ezen leslresze osszeszakadt, koponyaja pedig 
megrepedvén, sebeibe ott belehall. 

A cseudor.-egi jaror az esetről nyomban 
erlesülvell. tetteseket összefogdosta  s a község-
házához kísérte. Kikerdezesiik ekkor nem sike-
rüli. mert teljes részegnek tevén magukat, a 
lelteit kérdésekre uem teleltek; ínasiiap azonban 
s kesobb a vizsgálóbíró előtt is Gergely István 
es liöde Kerencz leltüket tagadtak, mig Cseke 
Lajos töredelmesen bevallotta, hogy egy faval 
Hollonak egyet a lejehez ütött, kel társa pedig 
a lettnek mind végig reszese volt. 

Azesküdlszéki tárgyalásra elővezetett vád-
lónak közül Cseke most is megvallotta tettét, 
larsai azonban a részükróli kemeuyebb bántal-
mazást következetesen tagadtak s csak aunyit 
ismertek be, hogy Hollót meglökdösték. 

Tanuk kihallgatása után a bizonyítási eljá-
rás veget erven, Sztupjar Samu közvádló szépen 
megokolt beszédében annak koustatalasa után, 
liogy a lenyelkóvetesének a Gergely István és 
Holló kö/.ott fölmerült  korcsmai osszeszólal-
kozas volt az indító oka s világosán kimutatta, 
hogy összebeszélés folytán  mindhárom az elhal-
tat együttesen teperte földre  s együttesen bán-
talmaztak: tehát az akarat elhatarozás is közös 
leven, mindhárman egy formau  felelősök  a halált 
okozó súlyos testisertés büntényébeu s azért 
okét elmarasztalni is kérte. 

Dr. Csiky József  ügyvéd Cseke Lajos 
védenczérol kimutatni igyekezett, hogy tette 
uem öntudatos volt, vagy ha az is, azt nem a 
sajat elhatározásából, hanem társai felbujtása 
következteben bcszauiitliatlan állapotban csele-
kedte. minthogy elhaltnak haragosa sem volt. 
Kifogásolta  továbbá a szakértő orvosoknak azt a 
feltevését  is, mintha a halál egyedül a védencze 
által fával  eszközölt ütése folytán  állott volna be, 
mint liogy mar addig, míg Cseke fára  tett szert 
Hollón a súlyos testi sértések megvoltak; miért 
is mindhárommal szemben egy enlő mérték alkal-
mazását kérte a büntető törvénykönyv 308. §-sa 
alapján. 

Dr. Nagy Béni a t íergely István vedoje 
védenczével szemben a közös elhatározást, vala-
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mint azt. hogy ennek bántalmazásából szárma-
zott volna a halál, bebizonyitottnak nem turtváu 
és azért is. mert teljesen beszámithatlnn állapota 
igazolva lelt, védenczének felmentését  kérte. 

Nagy Sándor ügyvéd a Gödé Eerencz vé-
dője csatlakozva azelóbbi által kifejtett  érvekhez, 
de azért is, mert védenczére. sem bicskázás 
sem meg üklözódés sem bizonyult, Göde Feren-
ezet a neki tulajdonított bűntényben é])pen nem 
s legrosszabb esetben csupáncsak :i büntető 
törvény 2<il $-sába ütköző becsület sértés vétsé-
gében tartotta elmarasztalliatóiiak. 

Közvádló és védók rövid replikája után 
a második nap este <1 órakor került az ügy 
Ítélet hozatalra, mikor az esküdtek mindhárom 
vádlottra nézve a halált okozó súlyos testisértés-
beni bűnösséget kimondották s arra aztán a 
bíróság számba véve a részegségből eredett 
beszámithatlan állapotot, Cseke Lajost 4, Ger-
gely Istvánt 3 és Ciöde Eereticzet évi börtön-
büntetésre ítélte. 

]ií. és H-ik nnp. 
A deczember 4-én megkezdett és 5-én 

befejezett  főtárgyalás  az érdeklődésben túlszár-
nyalta valamennyi addigit. Egy igen nevezetes 
és legsúlyosabb beszámítás ala eső biinper: 
anyagyilkosság képezte a tárgyalás anyagát, 
mely bűntény a ritkábbak közzé tartozik. 

Az elórevárhutó nagy érdeklődés az es-
küdtbíróság elnökét is kivételes intézkedésre 
indította, mennyiben czélszerünek tartotta a 
tárgyaló teremben a hallgatóság részére fentar-
tott helyekre belépő czédulák kiosztásával a 
túlzsúfoltságot  elhárítani, a terem karzatát pedig 
ez alkalomra nyitva tartani. 

Kijárása helyességét a következmények 
igazolták is. mert a tárgyaló teremben fenntartót 
szabad hely előkelő hölgyek és urak által tel-
jesen elfoglaltatott,  a karzat pedig csaknem 
roskadozott a női és férti  közönségtől, mely a 
tárgyalás egész folyama  alatt számban alig 
csökkent. 

A tárgyalás reggeli 9 órakor vette kezdetét. 
Az esküdtbíróság Dr. I'erjéssy Mihály elnöklete 
alatt Éltes Zsigmond táblabíró, Csipkés Árpád 
törvényszéki birákból és Bocskor Antal jegyzőből 
alakult meg. 

A vádat Sztupjár Samu kir. ügyész és 
a védelmet Bartha Ignácz ügyvéd képviselte. 

Az esküdtek többnyire a fótárgyalások 
kezdetétói fogva  működő személyekből lévén 
választva, csaknem a már többször emiitet-
tek voltak. 

Orvos szakértókül dr. Veress Sándor tiszti 
és törvényszéki főorvos,  dr. Színi János szár-
hegyi és dr. Dobribán Antal gyergyói járás-
orvos; fegyver  szakértükül Almássy Zsigmond 
csendőr főhadnagy  és Szentgyörgyi Miklós hon-
véd puskamüves voltak jelen. 

A szenzáeziós bünper hőse Székely Endre 
gyergyó-szentmiklósi telekkönyvi átalakító díj-
nok volt, ki nem kisebb bűnnel volt vadulva, 
mint azzal, hogy édes anyját, özvegy Székely 
Dénesoét a folyó  évi junius hó 3-án hajnalban 
közös lakásukon forgópisztollyal  agyonlőtte s 
az nyomban meghalt. 

Bár az eset akkoriban nemcsak Gyergyó-
Szentmiklóson hanem vármegyeszerte is nagy 
feltlinést  okozott, alig tetszett hihetőnek, hogy 
egy az intelligens osztályhoz tartozó tiu épen 
édes anyját, annál az erkölcsi kapocsnál fogva 
is, mely a szülő és gyermek között meg kell 
hogy legyen, meggyilkolni képes lett volna s 
éppen azért egyelőre letartóztatása nem is tör-
tént meg. A gyanuokok azonban kis idő múlva 
szaporodván és a csendőrség a bűntény szálait 
némi részben meglelvén, a tiu letartóztatása 
ténynyé vált s az esküdtszéki tárgyalások idejé-
nek bekövetkeztéig, tehát 5 hónapig kellett 
várói a rejtély megoldására, a mi ezúttal be 
is következett. 

Az elég csinosan öltözött, alig liusz éves 
és egy kissé sápadt vádlottnak a terembe ve-
zetésekor a közönség körében élénk mozgás 
keletkezett, mindenki látni akarta a nagy bűn-
nel terhelt egyént, ki azonban a szimpátiának 
kevés jelével találkozott daezos magaviselete 
miatt és a megbánásnak legkisebb látható jele 
hiányában. 

Az esküdtbíróság elnöke elsőbben is azon 
kérdést tette fel,  hogy bűnösnek érzi-e magát ? 
Mire a vádlott teljes nyugodtsággal azt felelte, 
hogy nem. Megmaradt ezúttal is, mint korábbi 
kihallgatásai rendén, ainaz állit-sa mellett, hogy 
anyja a forgó  pisztoly lyal. maga követte el az 
öngyilkosságot, anélkül, hogy vádlott a gyil-
kosság körülményeit plauzibillissé tette volna, 
a mi vele szemben igen kedvezőtlen impressziót 
gyakorolt a hallgatóságra. 

Tagadásával szemben a bizonyítás termé-
szetesen igen nehéz volt, mert a tény elköve-
tésekor a háznál esak hárman voltak, t. i. ó, 
édes anyja és egy kis unokája a 12 éves Deák 
Anna, a ki külön szobában aludt. 

Vádlott, vallomása szerint junius 2-ik és 
3-ika közötti éjjelen hajnali 3 óra után érke-
zett haza a mulatóból, s édes anyját ágyban 
fekve  ébren találta, a ki ót azon kijelentéssel 
fogadta  volna, hogy: ,haza láttál-e már jönni". 

Erre ó mit sem szólott, hanem levetke-
zett, a nála volt forgó  pisztolyt az anyja ágya 
előtti a9ztalra helyezte és lefeküdt.  Kis idó-
mulva hánjási inger jelentkezvén nála, a szo-
bából kiindult s még ki sem érvén a szabadba, 
dörrenést hallott, visszatért a szobába s édes 
anyját egy utolsó hörgés után átlőtt kopo-

nyával az ágyban halva találta, még pedig ugy, 
hogy jobb karja az ágyról lelógott, s a pisz-
toly annak irányában a padláson hevert s mi-
után ezt onnan felvette,  anyját betakarta és 
fejére  kendőt tett. 

További vallomásai rendén ugy korábban, 
mint most az öngyilkosságot abból következ-
tette, mert anyja folytonos  főfájásról,  csúzos 
bántalmakról és életuntságról panaszkodott; 
meg hogy sokat foglalkozván  a spiritizmussal 
s ilyen irányú szaklapot is járatván, mintegy 
rögeszméje volt a halál gondolata. Kzek az 
állítások aztán a védelemnek is alkalmas té-
mául szolgállak. 

A tanuk vallomásából azonban emez álli-
tások más szint nyertek. Nevezetesen I)r. Eejér 
Dávid községi orvos eskii alatti vallomásában 
beigazolta azt, hogy az asszonyt bár gyéren 
látogatta meg, de csekélyebb mérvű gyomor-
bajnál sebből' eredett kissebb főfájásnál  egyéb-
ről nem szólt. Ezen orvos beigazolta azt, hogy 
a haláleset napján Székely Endre csakis dél-
előtt 11 órakor ment hozzá azon kéréssel, hogy 
anyját látogatná meg, mert .rosszul van", s 
ezzel a tiu haza menvén, midőn ö a házba be-
lépett azt egyik sarokban asztal mellett szu-
nyailva találta, az anyja ágya előtt véres nyo-
mokat látott a padláson, melyek frissen  elvol-
tak vizes rongyai súrolva s azon kérdésére, hogy 
,itt mi történt" a tiu azt felelte,  hogy a tör-
téntekről sokat tud, de a további feleletet  meg-
tagadta. Beerte tehát az orvos azzal, hogy a 
papiamul rendesen betakart nőt megszemlélte 
a iövést és a halált konstatálta s azzal eltá-
vozott. 

Az ezután kihallgatott Koluiiibán János 
vallomásából, a ki nekik rendes favágójuk 
volt s a kit az özvegy havonkint a nyugdija 
felvételével  is megbízott, kitűnt, hogy midőn 
épen e c/.élból az elhalt kívánságára reggel a 
hafcnál  megjelent, az ajtók zárva voltak, be né-
zett a konyhába s látta, hogy a kenieneze szá-
dábau s nem az azzal összefüggő  plattenban 
tüz ég, melynél a liu kávét melegít, de később 
ismét vissza ment, zörgetett s kevés idő múlva 
az ajtó kinyílt s a között megjelent Székely 
Andor felig  öltözve s szájában szivarat tartva 
mosolygás mellett, kijelentvén, hogy ó a fize-
tési könyvért ment a nyugdijat felveendő,  mire 
a tiu azt felelte,  hogy „nem szükség, mert már 
édes anyja azt elintézte". Ekkor a szobába 
lépett s látta az asszonyt az agyban liahafe-
künni; látta a véruyomok feldörgöléset,  egy 
vizes, véres rongynak a sarokba lieveréséts a 
külső szobában egy véres vízzel telt edényt. 

Kitűnt a közvetlen szomszéd, Drótos Mari 
vallomásából, hogy midőn a lövést követő na-
pon, nem tudva arról, be ment Székelynéékhez, 
a tiut az asztalnál ülve s fejét  tenyerébe hajtva 
találta, azon kérdésére, hogy mi baja, a tiu 
roszullétról panaszkodott. Benyitván a más 
szobába az asszonyt szólította, de feleletet  nem 
kopván ismét kérdezte a fiút,  hogy tni történt, 
a ki erre kijelentette, hogy anyja meglőtte 
magát s azon további kérdésére, hogy orvost 
miért nem hívott? a tiu kitéróleg felelt.  Látta 
pedig ó is az edényben a véres vizet. 

Buján Antalué, ki az elhaltnak jó liarát-
néja s gyakori látogatója volt, egy igen életre-
való s ügyes .gazdasszonynak vallotta az asz-
szouyţ, megezátőiván gyakori betegeskedéséi 
s az állított gyenge elmüséget és a halál gon-
dolatával! veszodest, sőt kijelentette, hogy sok-
szor elitélöleg nyilatkozott az öngyilkosokról, 
kik lelküket az örök kárhozatra dontik s pa-
naszkodott elégszer fiáról  is, hogy sokat lum-
pol s éppen az utolsó napon mondotta el neki, 
hogy junius 1-én is fia  addig nem ment haza. 
mig fizetését  el nem költötte, a miért neki 
szemre hányást tett s a szobából is kilökte. 

Ezzel kapcsolatoson beigazolást nyert az 
is. hogy a fiu  uz anyja általi kilökés után új-
ból eltávozott, a bordély házat kereste fel  s 
másnap azaz másodikán Merza (iyula dijnokot 
felkérte,  hogy ránduljanak át Szárhegyre, hová 
el is mentek, ott kugliztak s néhány üveg sört 
megittak. Innen tiyergyő-Szentmiklósra vissza-
térve este 11 órakor a Csillag vendéglőbe men-
tek, ott fekete  kávét és bort ittak, majd a nép-
kertbe rándultak, hol a pisztolyból lövöldözött 
is, később pedig egy háznál adott éjjeli zené-
ben vett részt s midőn innen 3 órakor haza 
ment. azután következett be a fenn  vázolt állí-
tólagos öngyilkosság, a mely bizonyára nem 
ugy történt, mint a fiu  elmesélte, hanem az 
anyának ujabbi szemrehányása a 48 óráig egy 
végben dorbézolt és exáltált fiúnak  adta a ke-
zébe azt a fegyvert,  melylyel anyján megbo-
szulta magát s a mely feltevés  az előbbi kö-
rülmények s az által is bizonyítva lett,. hogy a 
kis leánykának sem szólott az esetről, hanem 
reggel iskolába küldötte, ő maga pedig sem 
szomszédnak, sem orvosnak délfeléig  liirt nem 
adott, hanem a bűnjelek eltüntetésével fog-
lalkozott, 

A bizonyítási eljárás befejeztével  elnök 
azt a kérdést intézte vádlotthoz „van-e vala-
mi észrevétele a tauu vallomásokra", mire ki-
jelentette, hogy az egész hajszát Dr. Dobribán 
járásorvosnak tulajdonítja, ki nem szűnt meg 
ót folyton  gyanúsítani és zaklattatni és hogy 
továbbá Almássy főhadnagy  fegyverszakértó 
s utána a puskamüves is helytelenül magya-
rázták az öngyilkosság lehetőségének kizárását. 

Ezután a vád és védbeszédek következ-
tek, melyek mintegy két órát vettek igénybe. 

Sztupjár kir. ügyész meggyőző beszédben 
mutatta ki annak lehetetlenségét, hogy jelen 
esetben öngyilkosságról lehetne szó, nein csak 
a lövés irányából Ítélve, mely a koponya hátsó 
részén hatolt a főbe  a gerincz oszlopig, hanem 
a fiu  viselkedéséből és a fennforgott  körülmé-
nyekből. valamint az orvos szakértők azon vé-
leményéből is, hogy valószínűbbnek tartották 
az idegen kéz általi halál előidézést, mint az 
öngyikosság elkövetését. Rámutatott továbbá 
a vádlott állal az egész tárgyalás rendén mu-
tatott közönyös magaviseletre, ki egyes vallo-
másokat még gúnyos mosolylyal is kisért anél-
kül. hogy az anya sokszori említésére bánatos 
érzést mutatott volna s kérte az esküdteket, 
a tapasztaltak és hallottak után saját meggyö 
zódésük szerint hozni Ítéletet. 

Bartha Ignácz védő hosszasan és igen 
szép beszédben igyekezett a vád teljes alap-
talanságát és a bizonyítékok semmisségét és 
elégtelenségét kimutatni s a végén mintegy 
imaszerű zsolozsmával akart az esküdtekre 
hatni védeneze érdekében a vád aluli felmen-
tést kérve, melynek szép képletekbelli kifeje-
zései ót magát és sokat a hallgatóság közül 
meghatottak. 

Mindennek daczára az esküdtek Székely 
Andort az édes anyján elkövetett szándékos 
emberölés bűntettében vétkesnek mondották ki, 
mihez képest a bíróság 12 évi fegyház  bün-
tetésre, politikai jogainak 10 évi felfüggesz 
tésére és 301) korona ügyvédi költség megfi-
zetésére ítélte, beszámítván a büntetésbe 5 havi 
vizsgálati fogságot.  Az elitélt, valamint védője 
az itelet ellen seinmiségi panaszt jelentettek 
be. A nagy közönségre pedig az ítélet jó be-
nyomást tett s alig akadt egy-kettő, ki a fiu 
iránt szánalmat érzett volna. 

Iá. imp. 
A főtárgyalás  15. napjára ismét egy szán 

dékos emberölés bűntényével vádolt egyén ke-
rült az esküdtek elé. 

Ez az ember csik-csekefalvi  Kömény Dávid 
volt, a ki folyó  évi junius hó ö-én szomszédját, 
Bodó Lázárt egy rúddal agyonütötte. A bűn-
cselekmény indító oka az leit volna, hogy Bodó 
Lázár vádlottat egy temetés utáni torban ke-
letkezett összeszólalkozás folytáu  a sokaság 
előtt arczul ütötte s ez által vele szemben 
nemcsak bántalmat, hanem becsületsértest is 
követett el; továbbá haza menet is ótet fenye 
getóleg nyomban követte, s az ez által okozott 
felindulás  következtében midőn előre menve 
a saját kapujához ért, udvarára beugrott, egy 
cseberrudat kapott kezébe s a kapu előtt el-
haladni akaró Bodót azzal kétszer főbe  ütötte, 
majd midőn az ütések folytán  a közeli patakba 
esett s mar meg is volt halva, még a hátát is 
megrudalta. 

Ezen tárgyaláson a vádhatóságot Kuörr 
Eerencz alügyész, a vádlottat pedig Eröss Vilmos 
ügyvéd képviselte. 

Bár csak hat tanú volt beidézve, de mert 
ezek közül egy a katonaságnál volt s kellő 
időben nem jellentetett meg. a tárgyalást az 
első napon befejezni  nem lehetett s így az eljárás 
másnapon, 7-én fejeződött  be. 

Vádlott az elkövetett cselekmény után a 
bíróságnál önként jelentkezvén, valamint akkor, 
ugy most sem tagadta tettét, de igen azt, hogy 
ó Bodót megölési szándékból támadta meg s 
Ivalalát akarta volna előidézni. 

Mindazonáltal a vád képviselője ragasz-
kodott vádbeszédjében a szándékosság tényéhez 
s igyekezett is ezt valószínűvé tenni, mig a 
védő nem csak a szándékosság fogalmát  igye-
kezett meggyózóleg kimutatni, hanem a jogos 
önvédelmet, s a védeneze becsületében nyílt 
helyen és többek előtt ejtett sérelmet s ebből 
jogosan származott erős felindulást,  mely ittas-
sággal is párosult, teljesen fennforgni  látta, s 
így védenezének felmentését  annyival inkább 
kerte, minthogy az sem lett kellőleg bizonyítva, 
vájjon a halál a Kömény által véghezvitt ütések 
folytán  állott-e be, avagy a patakba esett Bodó 
avizbefult,  mert a szakértő orvosok véleménye 
szerint a halál a leütés után 20—25 perez 
múlva következhetett be. 

Délután 1 órakor hirdette ki az esküdtek 
főnöke  Szokolai István mérnők a verdiktet, 
mely szerint az esküdtek Kömény Dávidot a 
a szándékos embevölés bűntényében nem, ha-
nem csak a halált okozó súlyos testisértés bűn-
tényében találták bűnösnek, kizárva azt, hogy 
ezen cselekményét jogos önvédelemből, vagy 
erős felindulásban  követhette volna el. 

Eunek folytán  az esküdtbíróság Kömény-
Dávidot a halált okozó súlyos testisértésért 
5 évi fogház  büntetésre, a kincstárnak 17ti kor. 
82 fillér,  az özvegynek 80 korona temetési és 
400 korona élelmezési költség megtérítésére 
ítélte. 

Vádlott az ítéletben megnyugodott, mig 
védője semmiségi panaszt jelentett be főkép  az 
ítéletnek a költségekre vonatkozó része ellen. 

Utolsó nap. 
Ugyancsak deczember 7-én délután vette 

elő az esküdtbíróság csik-csobotfalvi  Bartalis 
Balázs és Gergely Károly ellen halált okozó 
súlyos testisértés miatt fennforgó  ügyet, melyet 
a mostani eBküdtszéki tárgyalások során a be-
idézett tanuk közül kettőnek meg nem jelenése 
miatt ezen napra elhalasztott volt. Minthogy 
pedig a tauuk neveinek szólitásakor kitűnik, 
hogy eme két fótanu  ezúttal sem jelent meg, 

vagyis az egyik Romániában a konzulátus 
értesítése szerint feltalálható  nem volt, a másik 
pedig a katonaságtól el nem bocsáttatott, a 
tárgyalást a védelem részéről előterjesztett in-
dítványok folytán  az esküdtbíróság a jövő év-
február  havában előveendő esküdtszéki tárgya-
lások idéjéig elnapolni határozta s egyúttal 
elvetette védőknek abbeli előterjesztését, hogy 
azon időig védenczeik szabadlábra helyeztes-
senek; mi ellen Dr. Zakariás Manó a Gergely 
Károly védője felebbezést  jelentett be. 

Ezzel tehát a kevés szüneteléssel csaknem 
19 napon át folytatott  s főként  az elnöknek 
igen nagy és fárasztó  munkát adott és leg-
nagyobb tapintatossággal vezetett esküdtszéki 
tárgyaliisok bezáródtak. 

Gyergyó-Szentmiklós és a magyar ipar. 
Ezen a czimen vehemens támadást olva-

sunk Gyergyó-Szentmiklós közönsége ellen a 
Magyarország egyik mult heti számában. 

Gyergyó-Szentmiklós nagyközség képvi-
selő testülete ugyanis a nyáron elhatározta, 
hogy az eladásra kerülő községi erdők árán 
elektromos világító s munkaátvivő telepet lé-
tesít fürészszel  kapcsolatosan. A kiküldött bi-
zottság nem régiben fennjárt  a fővárosban  s 

gyezségre lépett a Siemens czéggel az elek-
tromos berendezés és a Langfelder  czéggel a 
kazánok, gőzgépek és fürészberendezés  szállí-
tása iránt. 

Hogy a Siemensnek adott pénz az utolsó 
krajezárig külföldre  megy — mondja a Magyar-
ország — azt tudja mindenki. Langfelder  pe-
dig 10,000 kor. értékű fürész  berendezését itt 
fogja  gyártani angyalföldi  gyárában, de a négy-
ötszür akkora értékű kazán és gózgéptelepet 
Angliából szállítja, a mint ezt a bizottsággal 
közölte is. Nem vetheti azonban senki a bizott-
ság szemére, hogy magyar czégekkel nem tár-
gyalt. Tárgyalt bizony, sőt megnézték az urak 
a Kongó műhelyeket is, hol a munka hiányá-
ban nyugvó gépek között itt-ott lézeng egy-
két munkás. De még tovább is ment a bizott-
ság, a mennyiben egyik elsőrangú magyar ezég-
nek megígérte, hogy a szállítást külföldi  vál-
lalkozónak nem adja előbb, mig a hazai czég 
ki nem jelenti, hogy ugyanazon feltételek  mel-
lett nem képes a munkát, elvállalni. Az Ígéret-
nél azonban tovább nem jutott az iparpártolási 
buzgalom, mert a bizottság a pályázó hazai 
czégekkel a tárgyalásokat be sem fejezve,  a 
fönt  említett egyességet megkötötte és haza-
utazott. 

Eddig a Magyarország. Mi szeretjük re-
mélni, hogy a czikk írója rosszul van értesülve. 
Nem hisszük, hogy Gyergyó-Szentmiklós ha-
zafias  közönsége ezt cselekedte volna, neiu 
hisszük, hogy kiküldött bizottsága a magyar 
czégek ajánlatait mellőzte, mellőzni merte volna. 
Most, a mikor minden oldalról megindult a 
mozgalom a hazai ipar pártolása érdekében, 
a mikor a székely kérdés megoldása, a szé-
kely nyomorúság enyhítése a minden oldalról 
fennen  hangoztatott jelszó, épen* egyik tekin-
télyes székely község, Gyergyó-Szentmiklós le-
gyen az, mely irott malasztnak jelentve ki 
minden törekvést, szükségleteit külföldi  czé-
gektól szerzi be s a helyett, hogy saját hazá-
janak iparat fejleszteni  elősegítené, nagyban 
hozzájárul a külföldi  jobbára selejtes import 
előmozdításához V! Az a Gyergyó, a mely ta-
lán első áldását fogja  élvezni a székely akczió-
nak a szászrégeni vasút kiépítése által I 

Nem, ezt nem akarjuk elhinni. Hiszen 
hogy várhatjuk akkor mi véreink érdeklődését, 
pártfogását,  ha mi magunk ily egyszerű kér-
désnél oldalba rugjuk sarkalatos alapigénket s 
ki tudja mi okból, elle ikezójét cselekesszük 
annak, a mit oly fennen  hirdetüuk I Nemcsak 
irányunkban van kötelessége a hazának, hanem 
nekünk is a haza iránt s ebben legkevesebb 
az, hogy legalább magunk tegyük meg azt, a 
mire mást is rábírni akarunk. 

Tévedés lesz a dologban s nem csalódunk, 
ha bízunk, hogy Gyergyó-Szentmiklós közön-
sége nemsokára meg fogja  adni ekklatáns czá-
folatát  a Magyarország czikkére. 

De ha a község uem tenué, ha csakugyan 
igaz lenne mind az, a mi azon czikkben meg-
íratott, Csikvármegye törvényhatósága bizo-
nyára tudni fogja  kötelességét!... 

ási bizottság öleséről 
Csíkszereda, deczember hó 9. 

A ina megtartott havi bizottsági ülés, 
melyen Mikó Bálint főispán  ur elnökölt, elég 
látogatott volt, csupán 4 tag nem volt jelen és 
mentette ki távol maradását. 

A gyűlésnek egjéb iránt nevezetes tárgya 
alig volt s az előadói jelentések sem tartal-
maztak fontosabb  mozzanatokat, csupán a fő-
orvosi jelentés keltett nagyobb figyelmet,  mint-
hogy a szerint megyénk területén a közegész-
ségi állapot november havában nagyon kedve-
zőtlenre vált, főkép  azért, mert számos köz-
segben különféle  heveiiyfertözo  hetegségek lép-
tek fel,  részint szórványosan, részint tömegesen 
s igy nemcsak az általános egészségi állapot 
mondható önmagában kedvezőtlenebbnek, ha-
nem a jelen hóra is hasonló kedvezőtlen kilá-
tásokat nyújt. 
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A tömegesen előadott különböző adóügye-
ket mellőzve, a folyó  ügyek közül a követke-
zők felemlitésére  szorítkozunk: 

A karezfalvi  közbirtokosaágnak azon ha-
tározata, hogy az .Erdélyi" erdóipar részvény-
társaság által n község területén összevásárolt 
arányrészekért a község tulajdonát képező 
„Susuj" nevü erdórész összes fatötnege  cse-
rébe adassék azon feltétellel,  hogy az arány-
részek és a .Susuj" erdő fatümege  közötti kü-
lönbség pótlásául a részvénytársaság 121**) 
koronát fizessen  a hirtokosságnak, a közigaz-
gatási bizottság az 1898. évi XIX. t.-cz. 54. 
§-ában nyert jogánál fogva  feloldotta  s annak 
végrehajtásától eltiltotta, utasítván a birtokos-
ságot, hogy ha akár fedezendő  kiadásainak, 
akár pedig az elidegenített arányrészek vissza 
szerzesének czélj.'hól leune pénzre szUksége, 
mennyiben azt csak rendkívüli fahasználatitól 
véli elóteremthetőnek, annak engedélyezéseért 
indokoltan folyamodjék  az erdészeti bizottság 
közbejöttével a földmivelési  kormányhoz. 

Helyben hagyta a bizottság a szeredai 
főszolgabírónak  esik-szentmiklósi Szócs György 
s társai, továbbá pálfulvi  Bottyán Lászióné 
mezórendóri kiliágaíos ügyében hozott és feleb-
bezés tárgyává tett határozatait, az utóbbira 
kiszabott bíróságok mérséklésével. 

Keloldotta a bélbori képviselő testületnek 
Smilovics lezig és Mózes ^ron Jósipovicsra 
kimért települési dijakra vonatkozólag hozott 
határozatát s ujabb határozat hozatalt ren-
delt el. 

Javaslatba hozza a belügyminiszternél 
madéfalvi  László Dénes anyakönyvvezető he-
lyettes felmentését  és helyébe Sárosi Gergely 
kinevezését. 

Ugyancsak a belügyminiszternél ajánlatba 
hozta (jyergyó-Szentmiklóson egy elkerülhet-
lenül szükségessé vált segédjegyzói, mint egy-
úttal anyakönyv-vezetői állásnak 800 korona 
államsegélylyel s a helyettes részére megálla-
pított tiszteletdíj levonásával való rendszere-
sítését. 

Jóváhagyatott Csik-Szentgyörgy község 
képviselő testületének a rótn. kath. elemi nép-
iskola községivé nyilvánítása tárgyában hozott 
határozata, minthogy a telek és épületek is a 
község tulajdonai s azoknak minden terhét a 
község viselte s a tanítókat is ő fizette  és azon 
terhekhez a felekezeti  főhatóság  soha semmi-
vel sem járult. 

Végül a menasági róm. kath. elemi nép-
iskolának államosítása iránt a községben meg-
indult mozgalom folytán  maga a bizottság sem 
zárkózván el azon felfogás  elől, hogy eme nép-
iskola csakis államosítással nyerhetne kclló 
fellendülést,  kijelentette, hogy ez irányban a 
szükséges lépések megtételére készséggel vál-
kozik, ha a felekezeti  népiskola államosítását 
a községi elöljáróság vallás- és közoktatási 
miniszter urnái egy indokolt folyamodásban 
kérni fogja. 

Orgona-vizsgálat Szentegyházas-
Olahfaluban.*) 

Szentegyházas-Oláhfalu  nemes hitközsége 
a hívek buzgó adakozásából templomában 
Boda József  fiatal  orgonaepito-müvész által 
egy uj orgonát építtetett s ennek megvizsgá-
lására plchanosa I' a p A l b e r t kicsinysé-
gemet kérte fel.  KII a vizsgálatot folyó  évi no-
vember hó 10-én Jung Cseke Lajos apát-ple-
bános és többek jelenlétében megejtettem, s 
szerény észrevételeimet a következőkben va-
gyok szerencsés megtenni. 

1. Az orgona tervezete. 
1. I'rincipál 8, C—P négy és félnyolczad-

dal (J dugott i'a és 48—75 és 85c/o angol czin-
ból készített síppal, jellegének megfelelő  erő-
teljes zöngéssel. 

2. Octáv 4', fenti  ezinanyagból, 54 síppal, 
a principal hangját támogató, vidám, erőteljes 
zöngéBsel. Mindkét változat ugy van mérsékelve, 
hogy a népének vezetésére teljesen alkalmas. 

'3. Gamba 8', alsó nyolczad dugott fa  a 
felső  nyolczadok 75 °/0 czinből, 54 sippal a 
gordonka hangját utánozó igen kellemes zön-
géssel. 

4. Kzilvesztrina 8', alsó nyolczad dugott 
fa,  felső  nyolczadok 75 °/o czinből. 54 sippal. 
a hegedű alsó hangjait utánozó susogásszerii 
igen kellemes zöngéssel, 

5. Fugara 4'.—75 °/0 czinből, 54 sippal, a 
hegedű hangját utánozó kellemes zöngéssel. 

(i. Fuvola 4', 42 nyitott fa  és 12 czin 
síppal, kellemes fuvolaszerü  hanggal. 

7. Bourdon 8',—54 dugott fa  sippal és kel-
lemes tömör hanggal. 

8. Mixtur G, c, g 2 s / , \ 1G2, 75 »/, czin 
sippal, ünnepélyességet kölcsönző erőteljes zön-
géssel. 

9. Violin 8',—12 tágméretü nyitott sippal 
s komolyságra intő tömör hanggal. 

10. Subbas 1(5',—12 tágméretü dugott fa 
sippal, az öregek tanácsára emlékeztető mély 
zöngéssel. 

K két utóbbi pedál-változat 12 rendes és 10 
ismétlő biliével a játszás megkönnyítése végett. 

11. Az orgona test éB ennek kicsinyített 
alakját mutató játék asztal homlokzata román 
stílben van épitve s három tornyával, domború 

*) Lapunk műit számára későn érkezett. 
Szerk. 

oszlopok által öt mezőre osztott csnrnokaival, 
aranyozott és bronzirozott oszlop fejeivel,  ro-
zettáival és más ékítményeivel az oszlop csar-
nokokban elhelyezett, szóló czin, és néma ezüs-
tözött fasipjaivaival  igen kellemes hatást gya-
korol a nezóre és az újonnan átalakított osz-
lopcsarnokos gyönyörű karzat kü/epén uralja 
a helyzetet. 

III. A fuvó.  mint az orgona lelke hely-
szűke miatt az orgonatest aijahan van elhe-
lyezve. kettős redőjii négy szabályozó karvas-
sal. biztosító szeleppel, légsüriiségi jelzővel, 
könnyen mozgatható emelő rúddal s akkora 
szélerővel, mennyi a teljes orgonáláshuz szük-
séges ; anyaga olajjal és enyvvel bevont fa  es 
puhára érlelt juhbör, háromszorosan bórozve. 
gordon húrral kötözve és többszörös szélme-
ritóvel ellátva. 

IV. Az ogona szélládája, mely az orgona-
test közepén van elhelyezve, golyó rendszerű, 
a változatok számához képest szakaszokra osz-
tott C és C'is oldalokkal ugy alkotva, hogy 
benne nem rugók, hanem a levegő nyomása 
és a nehézkedés viszik a főszerepet.  Klónye a 
csuszka es rugós golyórendszer fölött  az. hogy 
a rá alkalmazott gépezet mozgása könnyű s a 
függőlegesen  mozgó golyók biztosan nyitnak 
és zárnak ; a sípok közvetlen kapván a szelet, 
tiszta hangot adnak s az időváltozáskor elö-
állani szokott sípolás ki van zárva. A széllada 
és a rája alkalmazott széltókék anyaga enyv-
vel és olajjál bevont vörös fenyő,  biztosítva 
az idő viszontagsága ellen, valamint a fasipok  is. 

V. A játékasztal, melynek homlokzata az 
orgouatest kicsinyített alakja, bükkfából  van 
készítve, ízlésesen csiszolva 54 czelulezzal és 
ébenfával  borított biliével, két oldalt 5—5. a 
billézet fölött  szintén 5 ujjal érinthető kombi-
nált csinos változat huronyokkal és tolható 
redőny fedélzettel  ellátva, Iliig az aljában a 22 
kemény fából  készült, kiinyen mozgatható pedál 
bille foglal  helyet, mellette a esizmataip alakú 
készülékkel, mely az orgonában elhelyezett 
salu rendszerű kreszcendó gépezettel van össze-
köttetésben. A szél nyomásra alkalmazott kom-
bináló készülék a nevezett mester találmánya 
s nagyon alkalmas arra, hogy játszás közben 
a kombináló gombok érintése által az orgona 
hanggereje teljessé, erőssé felelőssé,  igen sze-
líddé és rezgővé és a kreszcendó által fokoza-
tos eróssé es szelíddé váljék, a mi minden esetre 
az orgona építés terén nagy vívmány. 

Általában véve a sipok és az egész gé-
pezet. fuvó  szélláda pontos és szakszerű össze-
állítása, anyagának szilárdsága s jövőre való 
biztosítása, sok évtizeden át használható orgo-
nára nyújt reményt s bár hangolásában, mely 
a párisi A. szerint történt a vizsgálat alkalmával 
néhány lényegtelen kívánni való találtatott, 
mester mentségéül szolgál azon körülmény, 
hogy igen rövid idő alatt kellett a müvet el-
készíteni, s az orgona, mely a fiatal  mesternek 
már harmadik müve, tanúskodik építője szak-
képzettségéi ól ; s varázs liangjá\ al igen sok 
iilon át kepi s lesz a jótevők buzgóságát hir-
detni. a hívek vallásosságát emelni és így Isten 
dicsőségét előmozdítani. 

Ailja Isten ! P. T ima Dones, 
Inuilóki'ipzö inti'/.t'ti litnár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Fapválasz tás . Csiesó egyházközsége 

a folyó  hó ll-én tartott teljes megyegy ülésében 
egynangu felkiáltás  utján 1. helyre lncze Do-
mokos kükiilló-kcniényfalvi;  2. helyre. C'siszér 
Ádám apa-nagyfalusi  lelkészeket; 3. helyre 
Kovács Mihály 11 évig közszeretetben álló, volt 
plébánosát választotta meg. 

— Az al ispáni felévi  je lentés vissz-
hangja . Tudvalevőleg az alispának az októberi 
gyűlés elé terjesztett jelentése, mely közgaz 
dasági helyzetünknek szomorú képét festette, 
a gazdasági szakegyleteknek is a gyűlés hatá-
rozatából folyólag  meg lett küldve. Krtesülé-
seink szerint az erdélyi gazdasági egylet kö-
szönettel vette a jelentést s kilátásba helyezte, 
hogy annak alapján még e hó folyamán  vagy 
igazgatósági választmányi üléséhen, vagy szak-
lapjában a kérdésekkel foglalkozni  fog,  mert a 
vármegye lakosságának szomorú anyagi viszo-
nyairól festett  kép az egyesületnek őszinte 
érdeklődését birja. 

— Budapest fejlődése.  Székesfőváro-
sunk haladasa valóban rohamos, melyhez hozzá 
járul egyes hazafias  kereskedők áldozatkészsége 
is. Láthatjuk ezt ha betekintünk a Népszínházzal 
szemben levő palotába, hol a néző elé mesés 
látnivaló tárul. Kgy áruház, a hol minden, mi 
az embernek szükséges, kapható. Csodálatos 
ügyességgel van itt felhalmozva  a modern ke-
reskedelem és ipar majdnem összes terméke. 
Van itt czipó, ruha, vászon, fehérnemű,  sző-
nyeg, divat-, diszmü-, játék-áruk, könyvek és 
más ezer meg ezerféle  tárgy, csemege, ezu-
korkák, sót még egy külön huffet  is, a hol a 
vásárlók magukat fel  is frissíthetik.  Ajánljuk 
t. olvasóinknak, hogy Budapestre való utazá-
sok alkalmával el ne mulasszák ezen újonnan 
teljesen átalakított és megnagyobbított l'ARISI 
NAGY ÁKUHÁZAT (Kerepesi-ut 38) megláto-
gatni, a honnan megelégedéssel és felejthetet-
len jó benyomással távozik minden látogató. 
Kívánatra képes nagy árjegyzéket mindenkinek 
ingyen ós bérmentve küld e világhírű áruház. 

— Törvényha tóság i közgyűlés. Az 
1895. évi deczember havában megválasztott 
vármegyei közigazgatási és magán tisztviselők 
megbízatása folyó  hó 31-én lejárván, az ál-
talános tisztújítás megtartása jelen hó 23-ik 
napján délelőtt 9 órakor kezdetét veendő tiszt-
újító közgyűlésen fog  eszközöltetni, melyre a 
tagok már meghivattak. 

— Miniszteri jóváhagyás . A vnllás-
és közoktatási miniszter a csik-somlyói főgim-
náziumnál a franczia  nyelv, zene- és ének ta-
nításra a jelen tanévre megszavazott 400—100 
korona, az internátus költsegeire megszavazott 
740 korona, valamint a tanuló ifjúságnak  ki-
rándulásra adott (>00 korona segély iránt ho-
zott torvényhatósági határozatot jóváhagyta. 

— Karácsonyi vásá r deczember hó 
24-ig. Tisziulullul órtuüiiL'iii ii II. é. városi és 
vidéki küzünségei. lioay üzletemben megerkez-
tok én ilus váliixztékh ni knpleitnk, luinileiinemii 
KARÁCSONYI A1ANDÉK0K és GYERMEKJÁTÉKOK 
a leiíeinszeriibbliil u k'̂ titimnuljb kiwtelii: fel 
tiinó jutányos árak mellen. l'irv szintén ruha. 
szövetekben tetemesen leszállított árak, kitiimí 
ulkiilnii vételek. A ti közüiiseu szíves |iárifii 
«•*»! kérve, kiváló tiszteletiéi: MERZA RÉZSŰ, 
néi- és férti  divat iizlete C'siUzereihilMiii. 

— Önképzökör i disz üles. A helybeli 
iparos iljusági önképzőkör f.  évi deczember 
hó 15-én azaz Vasárnap délután 3 ólától saját 
helyiségében kezi'iiiloleg felolvasással  és sza-
valatokkal egybekötött disz ülést tart, melyre 
vendégek is szívesen láttatnak. 

Malaczpörköl t es kür töskalács . 
Kzek az Ínycsiklandozó eledelek kerülnek elfo-
gyasztásra a legközelebbi társas összejövete-
len, mely folyó  hó 14-ún az .Arany-Csillag" 
vendéglő nagytermében és mellek helyiségeiben 
fog  rendeztetni. A terem egy része tanezra lesz 
berendezve, a zenét a csíkszeredai elsó zene-
kar szolgáltatja. Asztalok fentartását  és szer-
virozásat délután 5 óráig lehet megrendelni. 
A társas összejövetelre so\an készülnek. 

— A vasú t i közlekedés gyorsí tása 
megyeokben . A vármegyénk területén köz-
lekedő lassú járatú vasúti vonatok gyorsítása, 
erdekében a megyei közigazgatási bizottság 
augusztus havi gyűléséből felirattal  járult volt 
a kereskedelmi miniszterhez. A mint értesül-
tünk a kereskedelmi miniszter sem a brassó— 
sepsiszentgyörgyi helyiérdekű, sem a Sepsi-
szentgyörgy— szereda es szereda—gyimesi ál 
laiuvasut menetellek gyorsítását vasút forgalmi 
szempontból ez idoszerint megengedhetőnek 
nem talalta. A sepsi-szenlgyörgy csíkszeredai 
vonalon azonban a kedvezőbb lejtési viszo-
nyokra való tekintettel gyorsabb járatú moz-
donyok odahelyezese által a 7911. és 7!ll(i. 
szamu vegyes vonatok menet tartamát ineg-
rövidilhetonek tartvan, egyidejűleg utasította 
az államvasutak igazgatósagat, hogy a kérdést 
ez irányban tanulinanyoztatva, ez alapon ja-
vaslatai a jövő nyári menetrend felterjesztése 
alkalmaval tegye meg. Ugyancsak a közigaz-
gatási bizottság felterjesztésére  intézkedett a 
miniszter, hogy a Zsogöd-fiirdoi  megálló liely-
nel átvezető útátjárótól Sepsi-Szenigyörgy fele 
eso anyagarok mint egy 50 meter bosszúság 
ban betöltessek, hogy a megálló lógatok fel-
ahlta.-ara megfeleli)  In-ly legyen. 

— Egy rogi megflgyeles.  I-'.gy szor-
galmas ujr-agolvasó inegligyolte. hogy az or-
szágos meterologiai intézetnék és Falbnak az 
nlo jóslata többnyire ellenkezők. Így a folyó 
lietre is az egyik esőt, a tnasik száraz hideget 
jelez. Bármelyik következzek is be. meghűlés-
nek kivagyunk téve s ilyenkor jó a valódi, 
de csakis a valódi Kéthy-féle  pemetelu-czukorka. 

— Karácsonyi es ú j é v i a jándéknak 
alkalmas órákat öt évi jótállás mellett, diva-
tos és elegáns arany-ezüst ékszereket, kina 
ezüst dísztárgyakat hitelképes egyéneknek rész-
letfizetésre  is szállít I'olgár Kálmán, miiórás 
és ékszerész Budapest VII., ker. Krzsébet-
kürut 29. szam. K regi és hírneves czég 2000 
illusztrászióval ellátott árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi. Vidéki megrende-
lesekre különös figyelem  fonlittatik. 

S z e r k e s z t ő i - ü z e n e t e l s . 
Tisztelettel kérjük ason munkatársainkat, 

kik a karácsonyi számra alkalmi csikkeket szán-
dékoznak küldeni, hogy azokat legalább e hó 18-ig 
kezünkhöz juttaini szíveskedjenek. 

JjuptuliljdouOS: 
GYÖHGY.I AKAB ÖRÖKÖSE. 

8». 00721 - i)01. ^ 
tlkvi. 

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

lekkönyvi batósáK közhírré leszi, hogy Z-ikariás 
K. Lakács és társa végrehajtalAnak Píeifer  Jó 
zsefné  szál. Sípos Anna, végrehajtást szenvedő 
elleni 672 korona tőkekövetelés és járulekai iránti 
végrehajtási Qgyélieu a rsik-szeredai kir. tör-
vényx/.ék területén lévő Csik-Szépviz kOzség ha 
lArAn fekvő  a csik-*zépvizi 2864. sz. tjkvben 
A f  3 rendxz. alatt loglalt 853',. 8&I/,. hisz. 
belsőségre 622 koronában ezennel megállapított 

kikiáltási árban az Árverést elrendelte és hngy 
a fennebb  meejelídi ineaiinnnk a/. 1002. évi Január 
hó 10-ik napJan délelőtt 0 Arakor Csik-Sz*pviz 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a mfgAlUiiitoll  kikiáltási áron alul iseladatni 
fogunk. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanuk becsArának IO"/o At készpénzben, vagy 
az. 1681: LX t -cz. 42. § átian jelzett Árfolyam-
mal számítolt é* nz 1881. évi november bó 1-én 
3333. «/.. a. kelt m.kir. igaznAgügyministeri rende-
lei 8. jj-ában kijelöli, óvadékképes értékpapírban a 
kiküldőit kezébe/, lelenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a liAnalpénznek á biró-
sámiál előlegei elhelyezéséről kiállítóit szabály-
szerű elismervényt Atszolgáltatni. 
A kir. Iörvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, l»OI. október bó 30-An 
Gecző Béla, 

[iSli] l - l kir. tvazki bíró. 

ZABOT 
előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [287] i-« 

A d l e r J ó z s e f ,  C s í k s z e r e d a . 

Sz. 2200-1901. 1275] 2—a 
ki. 

Felhívás. 
Csíkszereda városnak a magas kincstár a 

bor és lius fogyasztási  adók, valamint az ezek 
után engedélyezett városi adó pótlékok házi 
kezeléset az 1902 évre feltétlenül  az 1903. és 
1904, évekre feltételesen  engedélyezvén, felhí-
vatnák mindazok, kik a megváltási szerződés-
ben foglalt  leltételek betartása mellett a ke-
zelést elvállalni óhajtják, ajánlataikat a város 
polgármesteréhez czimezve folyó  e v deczem-
ber 12-en dé lu tán 5 óráig annál is in-
kább adják be, mert a később érkezett aján-
latok figyelembe  nem vétetnek. 

F e l t é t e l e k : 
1. a kezelő köteles biztosítékul 3000 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 2ö-ik napján szintén a város pénz-
tárába befizetni. 

Csíkszereda, 1901. deczember 3-án. 
T a m á a S á l a 

li. polgármester. 
S - 13(192-1901. 

ii. u ! 
IVi l y á z a t i l i i r d e t m é n y . 

A törvényhatósági választott tiszt-
vist-lök megbízatása a folyó  év végével 
k'járván, az INSO. évi XXI. t.-cz. rendel-
kezései szerint, az általános tisztújítás 
az év vége előtt, még ezen hónapban 
meg fog  ejtetni. 

Ennélfogva  a kormányzatomra bízott 
Csík vármegye központi és járási lut f  ósá-
gainál üresedésbe jövó összes,-választás 
utján betöltendő állásokra pályázatot hir-
detek s felhívom  mindazokat, kik ezen 
állások bármelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy az 1883. évi I. t.-cz. követelmé-
nyeinek megfelelően  felszerelt  folyamod-
ványukat hozzám legkésőbb f.  hó 21-én 
délutáni 5 óráig annál bizonyosabban 
nyújtsák be, minthogy az ezután beérke-
zett pályázatok, mint elkésettek hivatal-
ból visszuutasittatnak. 

Csíkszeredán, 1901. évi deczember 
hó 4-én. 

Mikó Bálint, főispán. 

Sz. 2ICIÍ—901. [27«] 2 "2 
ki7 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Csíkszereda város tanácsa által 1001. ÓV 

deczember ho 12 én délelőtt 9 órakor a 
város tanácsház nagytermében megtartandó 
nyilvános árverésen vagy Írásbeli zárt ajánlatok 
mellett a többet ígérőnek az 1902. év január 
hó 1-tól ugyanezen év deczember 31-ig bezá-
rólag vagyis egy évi időtartamra haszonbérbe 
adatnak : 

1. A belpiacz vámjövedelme &400 korona. 
2. A kompon» vámjövedelme GO korona 

kikiáltási, ár mellett. 
3. Árverezni szándékozók tartoznak az 

árverezés napján a kikiáltási ár 10°/o-át bánat-
pénzül letenni. 

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

f>.  Bóvebb felvilágosítás  a polgármester-
nél szerezhető. 

Csíkszereda, 1901. deczember 3-án. 
Tamáa Bela, h. polgirmeater. 



Deczember 11. C S Í K I L A P O K 50. szám. 

Sz. 10967— ISO I. 
llkkvi. 

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

könyvi hatáság közhírré 'eszi, hogy Aulai Pál 
végrehajtalAnak Nagy Mihály Józsefné  végre-
hajtást szenvedő elleni 200 korona tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék területén lévő Csík 
Szépviz község határán fekvű  a esikszépvizi 
378. sz. Ijkvben A f  I. idsz. 856.. 8ii0.. 861. 
Iimz. belsőségre 334 kur. megállapított kikiáltási 
árban, végrehajtást szenvedő nevéről időközben 
Bereczki Mózes és Bereczki Lajos nevére átírt 
valamint Sándor Hártonné szül. András Teréz. 
Kooa István (Györgyé), Szász Terézia, Knna 
Anna süketnéma, ifj.  András János, Kana György, 
Knna István, Knna Terézia, Kuna Rózália Deák 
Józsefné,  sz. Nagy Terézia, Nagy József,  András 
Katalin, Nagy István (Istváné), (katona), Nagy 
József  (Istváné), társtulajdonosok jutalékára is, 
a csik-szépvizi 679. sz. tjkvben A f  l.rendsz. 
2968/]., 8371., 9272. hrsz. erdőre és kaszálóra 
végrehajtást szenvedd ellen időközben előjegy-
zést nyert Kovács Lajos, valamint Sándor Már-
tonná, szül. András Terézia, Andris Rózába, 
András Anna, Knna István (Györgyé), Kuna 
Istvánná (György), ezlil. Szász Terézia, Kuna 
Anna süketnéma, András János, Boldizsár Ka-
talin, Kona György, András Katalin kiskorú, 
Nagy István (Istváné) katona, Nagy József  (Ist-
váné), Nagy Terézia tástulajdunosok jutalékára 
is s igy az egész ingatlanokra 292 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1902. évi január hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor 
Csik-Szépviz községbázáuál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási árun 
alól is eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartozuak az in-
gatlanok becsárának IO°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-Aban jelzett árlolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszleri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezébez letenni, avagy az 1841. évi LX. 
t.-ez. 170. §-xa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt át9Zolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1901. évi november bó 13-án. 

Pályázati hirdetmény. 
A Kyimes-felsőloki  községi elemi 

iskolánál ti II ik tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom 800 korona, — 
bele értve a fuáltalányt  is — 3 szobás 
lukás udvarral és pinczével. A kik a róm. 
kath. egyházi szertartásban jártasok, 
előnyben részesülnek. Csak okieves taní-
tók pályázhatnak. Pályázat határideje 
deczember 26. Kérvények Benkc 
János lelkész iskolaszéki elnöknek kül-
dendők, Gyimes-Felsólokra (Csikmegye). 

Benke János, 
(•>81] 1—2 iskuhiszéki elnök 

ZABOT 
n a g y b a n é n k i s e b b m e n y i i i é | r b e n 
l e g n a g y o b b n a p i A r a k b a n v m 

Propper Mózes 
4 1 1 u liszt és terményüllet, Csíkszereda. 

[282] l - l 
Geczö Béla, 

kir. trvszijki bíró. 
Sz. 8287/901. 

tlkvi 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szabó Miklós 
végrrhajtatónak Gegő Istvánné, szül. Kozma 
Krisztina végrehajtást szenvedő elleni 53 korona 
60 fillér  tőkekövetelés és jáiulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
tei eletén lévő Csik-Karc/falva  község halárán 
fekvő,  a csik-karczfelvi  86. sz. tjkvben foglalt 
A f  1. rendsz. 185. Iirsz. kertre 17 korona, 
2. rendsz. 197., 198. hisz. keltre 41 korona, 
6. rendszám 1014. hrsz. szántóra 11 korona, 
7. rendsz. 1286. hrszámu szántó-a 29 korona. 
8. rendszám 1348. brs/ámu szautóra 2 ki.ionn, 
9. rendsz. 2120/a. 9I-J9,'b. hisz. kaszálóra 7 kar., 
10. rendsz. 227«., 2277., 2278. hr>z. kaszálóra 
93 korona, II. rendsz. 2315., 2320. hrsz. ka-
szálóra 66 korona, 12. rendsz. 2326. hrsz. szán-
tóra 8 korona, 13. rendsz. 2768, hrsz. szán-
tóra 8 korona, 14. rendsz. 3017. hrsz. szántóra 
8 korona, 15. rendsz. 3073. hrsz. szántóra 8 
korona, 16. rendsz. 3569. hrsz. szántóra 10 kor , 
17. rendsz. 3643. hrszámu szántóm 12 korona, 
18. rendszám 3742. brsz. szánlóra 12 korona, 
34. rendsz. 7446,2. hrsz. szántóra 83 korona, 
35. rendszám 4671., 4672., 4673. hrsz. kaszá-
lóra 79 korona, 37. rendsz. 1015. hrsz. szán 
tóra 11 korona, 38. rendsz. 5226., 4227. brsz. 
szántóra 8 korona, 39. rendszám 5693 2. hrsz. 
szántóra 11 korona, 40. rendszám 7446/1. hrsz. 
szántóra 83 korona, 41. rendsz. 3018., 3019. 
brsz. szántóra 33 koronában megállapított ki-
kiáltási árban az 1881. évi 60 t.-cz. 156. §. a) 
pontja alapján tíegö István tár-tulajdonos luta-
lékára is, 44. rendsz. 615/2., 616., 615,1., 017, 
hrsz. belsőségből végrehajtást szenvedőt meg 
illetó rész jutalékára 2000 koronában megállá-
pitott kiállási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. 
évi február  hó 15-ik napján délelőtt 9 órakor 
Csik-Katczfalva  községházánál megtartandó nyil-
vános 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. §-Aban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-Abau kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A bír. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csik-Szereda, 1901. évi november 16-án. 
Geczö Béla, 

[283] l - l kir. tvszéki bíró. 

1(181. sz. Csík-Madaras község elöljárósága, 
kj. !K)1. la*»] i - 2 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság részéről köz-

hírré tétetik, hogy a Csik-Madaras község Ilik 
határrészben levő majorsági javak Csik-Mada-
ras községházánál 1901. óv deczember hó 
28-án délelőtt 9 órakor kezdendő nyilvános 
szóbeli árverésen a községi irodában bármikor 
betekinthető feltételek  és az alább felsorolt 
kikiáltási árak mellett 1902. év január hó 
1-töl, deczember lió 31-ig terjedő évi idő-
tartamra haszonbérbe adatik. 

Erre az árverezni szándékozók azon hozzá-
adással hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 10 
/o-a az árverés megkezdése elótt készpénzben 

befizetendő,  mely bánatpénz a haszonbérbe 
mindjárt letartatik. 

Kikiáltási árak: 
1. I'ávás havas — — — 1700 kor. 
± Asszó havas — — — 1000 
3. tíusás és hosszú sarok 800 „ 
4. Yete pataka — - — 200 
5. Dobos (iyörgy féle  kert 80 
G. (iürböliez-féle  kert — 100 
7. Uörböliez-féle  legelő — 100 
8. Butumig karácsony-féle  kert 100 
D. Xaskalat alján : 

a) Tamás István-féle  kert 40 
b) Sinió (iyörgv-féle  kert 100 
e) Antal I'éter-Véle kert 100 
d) Tamás Mihály-I'éle kert 100 . 

Kelt Csík-Madarason, l'JOl. évi november 
hó 30-án. 

Árpa Lajos, 
b. knrjiL'vz,!. 

András Lázár. 
k. l>iró. 

Legszebb, legalkalmasabb 
karácsonyi és újévi ajándék 

ep életnagyságú arczkép, 
mert öriikbeesii és egyszersmind szobadíszül 
szolgál, üzen örökös emlék kréta, platin. pastel 
és olajfestmény  kivitelben, bármely régi fény-
kép után készül. A nálam készített arczkép 
élethű hasonlatosságáért kezeskedem. 

Mint különlegességet ajánlom a most di-
vatban levő l'otó-eniailból készített kis arcz-
képeket, melyek mint nyakékek (broelies). 
inelltük, lánczfüggók,  amulottek. kézelő és ing-
gombok aranyból és iloupla aranyból való fog-
lalatban szállíttatnak 1 frt  öO kr-tól kezdve. 
Kzekhez mint színes képekhez teljes arczszint 
kérek. Az arczképckot sériiletlen állapotban 
küldöm vissza. 

Arak : -l.~i ÖO cmt. nagyság platin 7 frt. 
pastel 11 frt,  olajfestmény  'J5 frt.  legfinomabb 
").")—(JO emt. teljes hü mellkép platin 8 frt, 
pastel 13 frt,  olajfestmény  80 frt,  kréta rajz 
3 frt  tói kezdve. 
í í a g y v a l e s í t é k k é p s á m f t t e f c a a . 

Számos elismerés rendelkezésekre áll. 
Becses pártfogást  kérve teljes tisztelettel 

Redlinger I. 
arcikép featéaseti  vallnlata, New-York ssálloda 

B r a s s ó , 1-21:2] 2 4 

A; ki jMf*  birtokára "flM  rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet" jelige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához. |2M|7_10 
• x * o r a x > o o o » o t Q o o o o * » m Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




