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mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

A nemzetiségi kérdés. 
Mint mindenhez, ugy a nemzetiségi 

kérdéshez is első sorban székely nemzeti 
szempontból szólunk hozzá. 8/őnyegen 
forgó  théma ez ma, mert az uj képvise-
lőházban bekerUlt s különálló pártot ké-
pező úgynevezett nemzetiségi képviselők 
elérkezettnek látták az időt, hogy a nem-
zetiségek Ügyét a parlament elé hozzák. 
Lindner, a kolozsvári egyetem volt köz-
jogi professzora  kezdte meg a sort, az ő 
nyomán haladt — bár gyengédebb húro-
kat penget — Weszelovszky, a tót nemze-
tiségi s követték őket hosszú sorban Ra-
bár, Wertán, Hódossy, Hollaky, kik ré-
szint a két előbbi czáfolatára  szorítkoztak, 
részint igyekeztek komolyan íeltárni s 
megvilágítani hazánknak ezen existencziális 
kérdését magyar nemzeti, faji,  kulturai 
szempontból. 

Nekflnk  inkább a szász Lindner kitö-
réséhez van szavunk. A tótok messze es-
nek tőlünk, kevés közünk van hozzájuk, 
de a szászok körülvesznek bennünket. 
Itt élnek közöttünk, élnek s fejlődnek, 
haladnak a magyar állam jóvoltából, mig 
mi magunk kipusztulunk mellettük. 

Uit is mondott Lindner? Azt, hogy 
a szászok elismerik a magyar állam egy-
aégát, ezt a földet  ők ia hazájuknak tekin-
tik, de nem ismerik el a magyar faj 
supremacziáját. Lindner ur nagyon kegyes 
s ugy látszik a közjog mellett a büntető 
joggal is foglalkozott,  mert tudja s nem 
állit olyat, a mi a büntető törvénykönyvbe 
ütköznék. Oh! ő nem akarja a magyar 
állam egységét megbontani, nem izgat 
annak fennállása  ellen, hanem csupán a 
magyar faj  supremácziáját nem ismeri el 

s ehhez teljes joga van, mert hisz vala-
mely faj  supremácziájának el nem isme-
rése nem törvénybe ütköző cselekedet. 
De hát akkor tulajdonképeii mit is akar 
a mi kedves szomszédunk és sógorunk ? 
Mert feltételezzük  róla, hogy foglalkozott 
egyetemi professzor  korában a közjog s 
büntetőjog mellett a politika studiumával 
is a tudja, hogy minél egységesebb vala-
mely állam nemzetiségi, nyelvi sőt vallási 
tekintetben, annál erősebb az s nem létez-
hetik, el sem képzelhető oly állaui — ha 
több nemzetiség van benne — melyben 
valamelyik nemzetiség fölényre  ne emel-
kedjék s magához ne ragadja a politikai, 
állami vezető szerepet. Ausztriában vezető 
elem a német, Oroszországban az orosz, 
az Egyesült-Államokban a yankee, nz 
amerikai nemzetiségek ezen sajátságos s 
az egysége? államfejlődésre  visszavezethető 
alakulata. 

Azt hittük eddig, hogy sokféle  nem-
zetiségeink közepette hazánkban ezen ve-
zető szerep a magyarnak jutott, mert hi-
szen még Magyarországnak is liivják azt 
s most Lindner ur felszólalásából  arról 
kell meggyőződnünk, hogy tévedtünk. A 
szászok elismerik, hogy létezik Magyar-
ország, d6 tagadják, hogy abban a ma-
gyarok supremálnának, hanem bizonyára 
a szászok. Mert ha Lindner ur tudja, hogy 
valamelyiknek vezetnie kell s tagadja az 
egyiket, ipso fakto  állítania kell a másikat. 

S ez nagyon jó leczke nekünk. 
Mindenütt e világon ugy van, hogy az 
állam törvényei által meghatározza a maga 
jellegét, megállapítja az egységességéhez, 
szuvérenitásához, fejlődéséhez  szükséges 
eszközöket s módokat ugy bel- mint kül-
politikai szempontokból s azután ezen tör-

vényeket egyformán  alkalmazza minden 
polgárára, tekintet nélkül annak nemzeti 
Bégére. Igy kellett volna, hogy ez legyen 
nálunk is a magyar állam egységes ma-
gyar jellegének megállapítása mellett. 

De nem ugy van. Már maga ezen 
jelleg is oly hiányosan állapíttatott meg, 
oly tág tér engedtetett a nemzetiségek 
elszakadó törekvéseinek nemzetiségi tör-
vényünkben, hogy csakis eliben találhat-
juk magyarázatát azon vakmerőségnek, 
hogy egy magyar országgyűlési képviselő 
a magyar országgyűlés alsóházában ugy 
mer beszélni, mint a hogy azt Lindner s 
utána Weszelovszky tette. 

Pedig ez még nem minden. Alkot-
mányunk kiegészítő részét képező ezen 
törvényünk a mellett, hogy saját állami-
ságunk rovására oly atyáskodó a nemze-
tiségek irányában alkotmányjogi, nyelvi 
s más alapjogi tekintetekben, még spe-
czifikus  kivételeket is állapit meg azok 
előnyére, áthágván azon sarkalatos poli-
tikai elvet, hogy a törvények minden pol-
gárra egyforma  mértékkel méretnek. A 
magyar állam magyar jellegének fenntar-
tása mellett nehogy a nemzetiségek arról 
panaszkodjanak, hogy mint polgárok is 
elnyomatnak a magyar faj  érdekében, sok 
helyen specziel meghatározza, hogy itt s 
itt, ezen s ezen állásokban meghatározott 
arányban vagy kizárólag, másutt általá-
nosságban a különböző nemzetiségek 

egyének — előnyben részesitendők 
illetve csak olyanok alkalmazandók, kik 
valamely meghatározott belföldön  divó 
nyelvet beszélnek s ez által épen a ma-
gyarság rovására a nemzetiségeknek nyújt 
killönös kedvezményt, mert ha az alap-
törvényben meghatároztatott, hogy pld. 

bizonyos tisztviselő az lehet, a ki a ma-
gyar nyelvet Írásban s szóban birja s 
magyar állampolgár, ezen szabály alól 
egy nemzetiség kedvéért sem volna szabad 
kivételt engedni s valakit csak azért előny-
ben részesíteni, mert az szász, román 
vagy tót. 

De mi e miatt nem panaszkodunk. 
Saját nyomorúságunk inkább azt az előnyt 
juttatja eszünkbe, melyet a körülöttünk 
fekvő  szászok által lakott vármegyék s 
városok gazdasági tekintetben élveznek a 
magyar állam jóvoltából s a székely nem-
zet rovására. 

Az erdélyi szászok kevés kivétellel 
rossz, nagyon rossz gyermekei a közös 
édes anyának, a magyar hazának s az 
mégis őket beczézgeti legjobban. Vessünk 
csak egy pillantást Erdély vasúti térké-
pére. Látni fogjuk,  hogy a vasúti fővo-
nalok mind a szászok által lakott várme-
gyéket szelik keresztül, csomópontok az 
ő városaik, mig a székely vármegyéknek 
meg kell elégedniök a viczinálisokkal s 
azok is csak legújabban épültek s oly 
rossz csatlakozásuak, hogy Brassóból ha-
marább felérünk  Budapestre, mint Csík-
szeredából az alig 100 kilométernyire 
fekvő  Szász-Régcnbe. S mennyi utánjá-
rásba, kérésbe, deputáczióba kerül, mig 
ezeket is ki tudjuk eszközölni vagy ka-
punk egy Ígéretet, hogy a régóta igért 
madéfalva—szászrégeni  vonal épitését meg-
kezdik I Amazoknak az állam által dúsan 
felépített  s berendezett középületeik van-
nak, van állami támogatást élvező virágzó 
iparuk, kereskedelmük, mig mi bizony 
heten alig tudunk egy csőszt fogadni.  És 
a szász, a rossz gyermek emelkedik va-
gyonban, anyagi s szellemi jólétben, a 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Qazda bácsi. 

Bolond tánezát ez az élet 
Be hamar eljárja.... 
Hej, jó pap volt Oazda bácsi 1 
Nem Is akadt párja. 
Ilink a haja, olyan fehér, 
Tiszta volt a lelke: 
Borban fi  az igazságot 
Mindig ia meglelte. 
S tOrtéot: — szene előtt a mely 
Addig nem volt hibái: 
Egyszerre csak mind Összefolyt 
A zsoltár, szentírás. 
Mi lelhette, mi az oka? — 
Hozatott hát doktort; 
S ez váltig azt hajtogatta, 
Hogy ne innék sok bort. 
„Tfibb  vizet; bort kevesebbet, 
— Megárthat a szeszi — 
Jobbik szemét immár ii a 
Guta környékezi*. 
Gazda bácsi kOzbe vágóit: 
.Hát jó, jó, barátom I 
De mi' bizony, két ablakér' 
A bázat nem bántom". 

Zsőgön  Zoltán. 

Falusi történet. 
Irta: Qaál fémut.  (Folytatás éa  vége). 

Elbámulva néz a füst  után, éazre sem veaii, 
hogy a veranda lépcsőjén valaki feljó. 

— AdjoS az Ur Isten BiereDCséa jó napot 
• tekintetes arunk. 

— Isten áldjon édaa fiam  András I Ml já-
ratban vagy. 

— Bej nagyot kérnék tekintete* aram, nem 
b tadom, bol kesdjem. 

— A kául akarod megvenni Andris ? 
— Oh u Isten órUzen, nem as, máiért 

jöttea ife 

— Vagy talán azt a kevés földet,  a miből 
éldegélek. Már csak várjatok fiam  a mig megha-
lok, majd azután tietek lesz ai is többivel. Apád 
vette meg a többi birtokot is, de azért nem ha-
ragszom hisz árverésen jutott hozzá. 

— Nem asért jöttem tekintetes uram, nem 
•karom én meg venni se bálát, se földjét,  még 
én sieretném, ba a tekintetei uraik odaahatnám az 
apámét li. 

— Mi jóért jöttél hát öoaém ? 
— Nem hlmeiem, hámoiom a dolgot meg-

mondom, éo a tekintetes ur leányát, Erzsike kis-
asszonyt keresem, ha a tekintetes ur éa az Isten 
ii ugy akarja feleiégül  kérném. 

Bokáig nem uólott Csákay nr, csak nézett 
maga elé, mintha onnan kérne tanácsot. Hosszú 
idő mult el, a n>ig Áron ur végre megszólalt: 

Én öcsém nem haragszom reád, pedig meg-
érdemelnéd, de nem teszem. Hauem arra kérlek, 
verd ki azt a leányt a fejedből,  nem neked való, 
nemei leány » . 

— Én ia nemei vagyok tekintetes uram. 
Nemei Biró Mihály Apaffytól  kapta a nemességet, 
de hát az most ugy lem uámlt. 

— Nem uámlt, de mégis. Meg tudod, ai én 
lányom ha uegény is, de uri lány. 

— Meglássa milyen gondját viselem, nem 
fog  nálam aemmit ae dolgozni, osak paranosolni. 
Ugy óriiem, mint a szemem fényét,  ugy elké-
nyeitetem, hogy még a fuvó  uél sem éri, meg-
lásia tekintetei ur. 

— Éo elbiuem édei András öcsém, de ki-
mondom kereken, bogy nem adom. Uri leány, 
menjen urhoi. 

Ne haragudjék eiért reám a tekintetei ur, 
a miért alkalmatlan voltam, Iiten áldja megl 

Lehorgasitott fővel  ment Andris, olyan 
nehéi volt a saive, mintha a világ nyomta volna. 
Egyenesen a korcsmába ment s három napon át 
felejtette  a baját. 

j e r e ozak Emiként, iióhtá meg Aron 
nr lánykáját. D „ 

Tessék idei apám, mondá Emiké, nem 
la sejtve miről leu uó. 

— Ma itt volt Andris, a Biró Márton fia, 
megkért téged feleségül. 

— S apám beleegyezett ugy-e kérdé élénken. 
— Mit gondolBZ leányom, csak nem ad luk 

egy paraszthoz I 
— Oh Istenem, hisz engem más ugy sem 

szeret, a csaknem könybe lábadt, alig tudta eltit-
kolni előtörni akaró könyeit. 

— Ott a jegyző segédje, ma holnap állás-
hoz jut s majd el vess az. 

— Azt hiszi atyám ? Ne féljen,  nem lesz 
abból semmi, de még én sem mennék el ahoz. 

— Miért? 
—- Nem szeretem, csak nem leszek olyan 

ember feleaége,  a kit nem szeretek. 
— S inkább azt a parasztot ? 
— Igen, én Andrist szeretem, a miért pa-

raszt, azért derék ember. 
— Menj előlem, nem is akarlak ismerni. 

Egy paraszt legéuyl többre becsülni, mint egy uri 
embert. 

Könyezve hagyta el a Bzobát Erzsike s annyi 
síép, kedveB órát, mennyi szép ábrándot taposott 
össze ez as egyetlen óra. 

* 

• * 
Csendes ünnepély folyt  a Csákay házban, 

feltűnt  még egyszer olt is a vigalom napja, hej 
de nem ugy, mint régen. Csak olyan volt az, mint 
ai élő arcz árnyképe, a mit fekete  papíron ábrá 
zolnak meg van az alak, de hiányzik róla a szin 
az élet. A miért nem volt oly nagyszerű, mint 
18 év előtt, azért folyt  a mulatság javában. 

Az öreg Csákay még egyszer elővette a régi 
mulató kedvét s ciak azon boazankodott, hogy 
miért lehet ezeket az embereket oly hamar leinni. 
A vékony jegyző segéd hatalmas toasitokat ter-
vesett, hanem a mig elmondta legalább 4—ö-ször 
belevétett. Hauem azért folyt  a bor ós jókedv. 

Csak egy volt. a kinek a síine halvány, 
aieme köuybe lábadt volt, ez a Bzép menyasszony, 
a uóke Csákay Erisike. Birt, zokogott keservesen. 
De hát ki is ügyel reá, az apja azt mondja reá, 
hogy ei igy szokott lenni, liritja a leány kort. 
Alt pedig, hogy a iilv fenekén  mi van, ki vizsgálja? 

Ai öreg Caákay örül hogy a leányát férj-
hei adhatja • leu magának ii, hová iiniódnia. 
Annak még jobban örttlt, hogy nem a szeleburdi 

jegyző lesz a veje, hanem a gazdag Bajáni Gás-
pár, a kinek 400 hold földje,  cserepes háza van, 
azzal, hogy a lánya nem szereti vőlegényét, mit 
törődött, majd ös9ze Bzoknak. 

Folyt a bor, folyt  a mulatság, a síép meny-
asszony egyre könnyezett. 

A korcsmából meg egy vad éneksió hal-
latszott messzire ; 

.Megéred még azt ai időt, 
Sirva mész el kapum előtt".... « 

* • 

Évek teltek el, a fák  lombjai többször ujul-
tak és hulltak el. Andris legény ls vén legény 
számba ment már. A leáuyok, a kik ugy eped-
tek érte már mind-mind férjhei  mentek régen. 
Csak ő maradt egyedül legény sorba Eleget oao-
dálkozott az apja ezen, pedig keresett a jó öreg 
neki gazdag, szép leányokat, de neki nem kel-
lett egy ae. Azt mondta, hogy nem tudja szeretni 
egjiket sem. Bolond besaéd, hisi majd megszereti, 
majd megjó az évekkel aa ia. Hanem Andrison 
mindez nem fogott. 

Vállára vett kaszával haladt a berek felé 
Andris, mélyen lehorgaaitott fejjel  ballagott, lát-
szott rajta, hogy valami baja van. A mint a 
Csákayné sírjánál elhaladt, megállott, sokáig bá-
mult a sirra, a melyen most is oly népen nyíl-
tak a virágok, mint régen, bár látaiott, 'hogy rég 
nem gyomláltak rajta. Leszakított egy lárga ró-
zsát, tovább akart menni, de hirtelen báattWa 
állott ott, Erzsikét, Bajániné asszonyt látta Jönni. 
Szeretett volna tovább menni, de ai asszony 
megszólította. 

— Hol jár itt Andris. 
És ó elmondta, hogy kaszálni megy. A fiatal 

nő meg elpanaszolta, hogy mennyit uenved tttje 
oldalán, a kivel nem szeretik egymást. Majd töfck-
ről "csevegtek í Andris újra átéreite a régi'szen-
vedélyt. Megragadta a hölgy keiét, fofró  eiókot 
lehelt reá i azzal elváltok. 

A mint tovább ment, halkan mormogta: 
— Még most ia sieret. Hej de uerettem 

volna caókot lopni, osak egyet, de nem, nem vitt 
reá a lelkiismeretem. •.• .-.i. • 

A másé, becsülni kell I 
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saékely, a nemzetnek hü fia,  a maga vér-
rel áztatott földjén  pusztul a talán el is 
pontul, ha meg. nem hallják jajkiáltását 
odafönn  • nem jönnek ideje korán segít-
ségére. 

Hozzunk még fel  több példát? Tu-
dunk, fájdalom,  eleget. Lindner ur s tárnái 
aaonban est nem akarják belátni • pana-
szaikkal betöltik az égéaz müveit Európát, 
melynek a tényekkel ismeretlen része még 
ssánakozást is érez irántuk s nem látja 
be, hogy a szászok olyanok, mint a rosuz-
gxivf]  ember: ők kezdenek el sirni, nehogy 
a másik kérhessen tőlük valamit. S e 
közben lassan igyekeznek elérni czéljaikat, 
hogy a magyar államban a magyarság 
keséból kiragadják a hegemóniát s a ma-
gok részére szerezzék meg azt. 

De ez talán még sem fog  sikerülni 
nekik! 

= .Tagosítás! n j törvény előkészí-
tése" ezim alatt lapunk mólt heti, 6-iki BZA 
mában a tagositó mérnOkOk megajándékozása 
említetik azon kőzbefurt  megjegyzéssel: „mini 
n pld. Tsploezán tOrténik*. E kifejezés  téren 
volt, mert ezikkiri ezzel nem határozott állítást 
akart megkoezkástatai, hanem csupán a mende-
mondának kifejezést  adni a tollhib&bAI irt „hír-
lik" helyett „történik"-et. Keresztszeghy Andor 
caik-taploczai tagositó mérnök nr ez ügyben 
sserkeestöaégünkbea járt a az ö kijelentése 
beaatak is azon meggyőződést kellette, hogy 
agy featemlitett  köziem ényűak mint az annak 
alapját képező hírek téres informácziAn  alapul-
nak, minél fogva  kívánsága szériát készséggel 
rektÜkáljak azt s jeleatjtk ki, hogy az a tap-
loezai tagosításra is Keresztszeghy Andor tago-
iM méraök nr személyére nem voaatkozhatík. 

Osikmegyei múzeum. 
Dr. Wiiiimsnn 'i""*» 

IU. 
Második esikkemben röviden érintettem a 

masenm tartalmát «s a létesítés fA  mAdosataiL 
Ezt akarom még a következőkkel kiegészíteni. 

A mnieom tárgyköreinél egyelőre csak a 
megyebeli dolgokat emiitettem meg. Természetes 
azonban, hogy az általános irányúnak tervezett 
mnsenm nem azoritkozhatik kizárólagosan a me 
gyéből azármazA és a megyére vonatkozó tár-
gyakra, hanem fel  kell ölelnie a tulajdonképeni 
mnzeomi gyűjtés egész anyagát. Szükséges ez, 
hogy teljesíthesse általános népmivelő, ismeret-
terjesztő feladatát,  hogy szemléltető szertárni szol 
gál hasson a tannlA ifjúságnak,  hogy laboratóriuma 
lehessen a tndományos munkálkodásnak. De a 
megyei anyag megértése, tanulmányozása is meg-
kívánja az összehasonlítást, különösen azt, hogy a 
asomazédoa területek természeti és knlturai jel 
lemzö jelenségeivel öasae lehessen vetni. 

És még  agy tárgykört tartottam fenn  a kfi-
lön megemlítés számára: a izépmüvésieteket. Fő-
képen két állandó és két időleges körülmény teszi 
idésaerfivé  aa erről való elmélkedést A székely 
népnek kétaigkivBI van művészi vénája, tehet-
sége. elkötő és élvező képessége. 8 s Székely-
földén,  kiváltképen Csíkban a művészetre sok 
anyag, sikálom, inspiráesié vsn. Van itt művé-
ssileg formálható  márvány Btb., a képírásnak a 
természet és a népélet végtelen változatossága 
meglepd eredeti jellegű mintát év témát nynjt; 
a menayl alkalom vsa művészek tartózkodására, 
kftlöaöeea  nyaralésárai A muzeum vezetősége a 
megye intézőivel egyetértve milyen könnyen léte-
síthetne a számos kiaebb fürdőhely  némelyikében 
művész telepet, hol a művészeknek családostul 
üdítő kellemes tartéskodást, ingyen hajlékot és 
nagyon ölesé ellátást nyújthatna. Eteknek fejében 
a mflvéssek  szívesen festenének  vngy rajzolnának 
egy-egy kisebb képet vagy formálnának  valami 
esobiássati munkát a mnsenm számára. De a me-
gyebeli fürdők  tehetősebb vendégei la szívesen 
szereznének egy-egy művészi emléket fürdőzé-
sük helyéről. írók és zsnéasek is csatlakoznának 
t társaságból, voazóvá tennék a megyei fürdőket, 
melyeknek egyike-másika nagyon alkalmsa volna 
arra. hegy igazán kedélyes, kellemes bohém-élet 
alintere legyen. Cslkmegye lehetne a msgysr, sőt 
a külföldi  müvéasekaek is. nyári eldorádója. Kű-
löatsea ha a saékely vasutak halaszthatatlan fej-
leazlésével könnyebben hozsá lehet majd férni. 

Két momestán körülmény nagyon hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy a művészet Csikmegyében la 
fellendüljön.  As na általános érdeklődés, mely a 
ssékely kérdésnek tágkörfl  is nyomatikos felve-
tésével fokozottan  irányul a Székelyföld  relé, eb-
ben a pontban taereneaéaen találkozhatnék a köz-
oktatási kormánynak a a többi illetékes tinyezö. 
aek assal ss épen mast alkotáaokban ia tettekben 
nyilvánuló lateaezléjával, hogy a vidéki lakosság-
haa is ébressze, fejlessse  a művészi ériéket és 
képseUséget B faktorok  köireműködéaével a osik-
megyei museumnak csakhamar ssámottevó képző-
művészeti osztálya lehetne. Ennek jelsntős égéről 
még less alkalmunk bővebben értekezni, valamint 
arrél ia, hogy n esi km egy el mnsenm mit tehetne 
majdaa a ttbU művéaseti ágaknak Is as érdekében. 

á maiamnak as ipana és gasdssdgra való 
Hfb  hatása is kűlöa elmilkedéa tárgya lehet. 

Hegemlikeztűnk a megyei muzeum elhelye 
léséről. Kissé költségesebb, de igasáu ideális el-
helyeskedée volna, ha a Saereda éa Somlyó köaé 
tervezett uj gimnázinm épületével kaposolstosan 
oldsnák meg a helyiség kérdését. A legozélszerübb 
volna, ha a gimnáziumnak olyan épületet emel-
nének, a melyben a jövő fejlődést  is icem előtt 
tsrtva kényelmesen elférnének  a osikmegyei tnu 
zeum gyűjteményei. Ezeket ez esetben össze le-
hetne kötni as intézet azertáraival, a mi mind a 
két intézménynek nagy haasnára volna. Vannak 
ilyen egyezmények; a kolozsvári egyetem és az 
erdélyi muzeum közt ia hasonló paktum van. 

Azonban ha egyelőre nem lehetne is a két 
intézményt ilyen benső szorves kspcsolatba hozni, 
akkor is Igeo ezéltzerü volna, hogy as uj gim-
názium mellett épüljön fel  a megyei muzeum; 
kezdetben taláu csak szerényebb méretekben, a 
jövő fejlődésére  számítva. A vármegyének ez sí 
igazi kulturális centruma lehetne az a közös muzsa-
ssentély, az a szellemi kapocs, a mely mind kö-
zelebb hozná egymáshoz a négy esomsiéd köz-
séget és összes hatásaival kösremüködnék abban, 
hogy azokat egy hatalmas, virágzé székely várossá, 
jövőben talán sz egész székelység főhelyévé  for-
rassza össze. 

Mindehhez persze nem elegendő a kedvező 
helyzet, az éss és munka; ehhez pénz is kell, még 
pedig nem kevés. Minden egyéb tervezgetést meg-
előzőleg tehát azt a kérdést kellene felvetni,  hon-
nan volna előteremthető a szükséges pénz ? Aunsk 
idején majd előterjesztjük a részletes költségve-
tést, megjelölvén a főbb  szükségleteket és fede-
zeti forrásokat.  Mosi csak érintjük ez utóbbiakat. 

A muzeum ügyeit az e czélra alakulandó 
muieumi egyesület intézi. Első sorban ennek tag-
dijai lesznek a muzeum czéljaira fordítandók.  A 
vármegye és a város közönségével nem leBz nehéz 
megértetni, hogy milyen megbecsülhetetlen érté-
ket, közkineeet nyerend ez intézetben; bizonyára 
nem fognak  visszariadni tetemesebb áldozattol, a 
mely ez esetben gyümölcsöző befektetés,  mely 
nemcsak erkölcsileg, hanem közvetlenül anyagilag 
ia busásan fog  kamatozoi. Kétségtelen, hogy a 
muzeumnak országos főfelügyelősége  ai e czélra 
rendelkezésre álló tetemea dotáozióból állandóan 
jelentékenyebb összegeket fog  ez egészen rendkí-
vüli fontosságú  muzeumnak juttani. Alapos a re-
mény, hogy országos gyűjtések, előadások, kiad-
ványok a effélék  folyton  gyarapítani fogják  a mu-
zeum vagyonát. Nem less csíki ember, a ki ne 
tenné le fillérét  erre as oltárra. A nagylelkűen 
bőkezű nemzet, a minden nemes ügy iránt lelke 
sirhetd magyar társadalom fel  fogja  karolni az állam 
jótéteményeiben eddig oly feltűuAen  mostoháu 
részesült szegény csíki népnek e nagyhivatásu köz-
ügyét. 

A pénz inkább csak az épületre, a gyűjte-
mények elhelyeiésére, megőrzésére éa feldolgo-
zására fog  kelleui. Magukhoz a tárgyakhoz a mu-
zeum minden valéazinüség szerint jórészt ingyeu 
fog  jutni. De errAI külön szAluok. 

Hegyei közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda, február  10. 

A közigazgatási bizottságának Miké Bálint 
főispán  elnöklete alatt ma tartott gyűlése rövid 
tartamú volt as előadott ügyek csekélyebb szama 
miatt. A azakelőadók jelentéaein kívül alig néhány 
érdemleges dolog került elintézésre a az is nagy 
részt a pénzűgyigazgatőság részéről. 

A főorvos  jelentéeéből sajnálattal érteaülta 
bizottság arről, hogy az általáoos egészségügyi 
állapot jannár havában a megelAzA havinál is 
kedvezőtlenebb volt, mennyiben a hevenyfertAzA 
kórok nagyobb számmal fordultak  elő s még sze-
rencsének lehet mondani, hogy közülök játvány-
szerüleg csak ia a kanyaró uralkodott a flazon-
aloaiki járás bárom községében, u. m.: Tusnádon, 
Szrntsimonon és CsatAszegen. 

A szeredai kórház betegforgalma  következő 
volt: maradi deoiemberről 62 beteg, januárban 
felvétetett  7b, ápoltatott tehát összesen 127, kik 
közül gyógyulva elbocsáttatott 61, meghalt 2, 
maradt gyógykezelés alatt 64. 

A kir. építészeti hivataifAnök  referálása  alap 
ján megállapította s bizottság a törvényhatósági 
utakra ez évben szükséges kavics szükségletet 
s azt 8466 halommal éa si arra azűkaéges 31X40 
korona pénzösszeggel irányozta elő. 

Ezzel egyidejűleg a közutakon ez évben 
teljeaitendA munkálatok éa azállitandé kavicsok 
felülvizsgálata  és átvételére a mérnöki szakférflak 
mellé kiküldötte 

s) a késdivásárhely—szentkirályi útvonalra 
Nagy Józsefet  s akadályoztatása eaetére Mihály 
Ferenoz főjegyzőt; 

b) a mindszent—szentmártoni szakaszra Mi-
hály Ferenozet; 

c) a héjásfalva—gylmeai  állami közutnak 
szereda—tolvajosi réssére Nagy Imrét, szereda— 
gylmeai részére dr. Fejér Antalt; 

d) a brassé—osikazereda—ó-topliozai állami 
köantra az 68—87 kilométer aaskasahoz Nagy 
Sándort, a 87—127 kilométer szakaszra Böjlhy 
Endrét éa a 127 klmtr. szakasstól Msrostords-
megye határáig, valamint s ditrA-tölgyesi törvény-
hatósági közútra dr. Lázár János főssolgabirót; 

e) a msrosvásárhely—gyergyő-ssentmikiósi 
állami közútra,iQ. dr. Tlltseher Edét; 

0 n kolozsvár—szászrégen—tölgyesi állami 
közútra Bogidy Oyula tölgyééi fészolgabirét. 

Csíkszeredai Lux Sándor megfelebbezvéa 
aa nlispán nsen határozatát, melylyel as általa tűz-

mentes anyagú háza pincielakásának egyik eso-
bájában felállítandó  ipari sütdkeinenozére az első-
fokú  hatéság által kapott építési eniedély meg-
semmisíttetett, a bizottság az alispán határozatát 
változatlanul fentartotta. 

A pénsUgyigazgatő azon javaslata, hogy a 
káazon-impéri néhai Balázsi Lsjos örökőseinél 
hátralékban lévő 32,910 kor. 08 fillér  adó- és 
illeték tartozás behozatala végeit azok ingatla-
naira a kielégítési végrehajtás fngauatosittassék, 
elfogadtatott  s annak eszközlésével a megyei tiszti-
iigyész bízatott meg. 

Elfogadtatott  ugyanosak a pénzügyigazgató 
nak azon javaslata, hogy a Pénzügyi Közlöny 1902. 
évi folyama  azon községeknek, melyek arra rá 
vannak szorulva kedvezményes áron, rendeltessék 
meg. illetve eszközöltessék ki. 

A csik-szentgjörgyi róni. kalh. elemi nép 
iskolának közttégivé lett ii)ilvánitását kimondó 
közigazgatási bizottsági határozat ellen Imre Ká 
roly azentgyörgyi plébános által beadott felébbe-
zés a vallás- és közoktatási miuiszterhei felter-
jesztetni határoztatvtt 

Végül miután még több adóügyi felszv'em-
láa elintéztetett, a gyűlés már Jl órakor véget 
ért a később a bizottság tagjai a főispáu  urnái 
jöttek össze ebédre. 

Az ijHiro*  IfjiMáffi  önképzőkör  tánex-
mnlttt»áffn. 

A nóta szerint: „Szidják, átkozzák a púpot, 
mért szabott rövid farsangot",  do csak uzok, kik urm 
vettek részt a „Csíkszeredai iparos ifjúsági  önképző-
kör11 báljában, melyet folyó  évi február  hó 8-án tur-
tottuk meg a „Csiuai^-vemleglu szépen és csinosan 
feldíszített  helyiségóljen. 

Azért inondoin, hogy csak azok a kik urm vet-
tek részt, inert a kik ott voltak, nzok olyan feszte-
lenül, olyan kitüuóen mulattak, hogy fesztelenebből, 
jobban és többet akkor scin mulathattuk volna, 
ha egy igen bosszú fursuug  egymást kővető minden 
mulatságát átélvezték volna. 

Bánhatják tehát, a kik a mulatságon nem vet-
tek részt, azoubau ínég sein bagyhutjuk szó nél-
kül, liogy épen azok, a kikuek uz öuképzökflr  jóra 
való törekvéséit a leginkább kellene pártfogolni  és 
előmozdítani, távollétükkel tündököltek. 

Értem ezek alatt a csíkszeredai előkelő iparoso-
kat, kiknek mindenek felett  érdekükben állanu, hogy 
azokat, az ifjakat,  kik műhelyeikben dolgoznak, a kik 
az iparosok boldogulásához a tulajdonképeni muiiku-
ernt szolgáltatják, a szépre, jóra és nemesre való tö-
rekvésükben minél nagyobb mértékben támogassák, 
hiszen nyilván való dolog, hogy minél képzettebb, 
minél jobb érzésű, minél kötelesség tudóbb és telje-
sitőbb az iparos ifjúság,  annál több hasznát veszik 
azoknak a munkaadók. 

Az ipuros ifjúsági  önképzőkör ilyen iiánybau 
működik, ilyen irányban igyekszik fejleszteni  és nö-
veli,i az iparos ifjúságot,  nem kell tehát nagy tudo-
mány annak megértéséhez, hogy az Önképzőkör tá-
mogatása és pártfogása  a munkaadóknak nemcsak 
erkölcsi dc Baját maguk jól felfogott  érdekében álló 
kötelessége is. 

De térjünk vissza a bálra. 
A ki ugy kilenc* óra tájban a nevezett napon 

belépett a „Csillag" nagytermébe, anoyi Ode arczot, 
annyi feslő  és fakadó  bimbót, annyi kinyílt rózsát 
pillanthatott ineg, hogy méltán és jogosan belekép-
zelhette magát az eleven tavasz kellős közepébe. 

Ebez hozzászámítva azon igazán aranyos jóked-
vet, fesztclenséget  és kiváló kedély hangulatot, mely 
a mulatság elejétől végéig nemcsak kitartott, hanem 
folyton  fokozódott,  állíthatjuk, hogy az Önképzőkör 
bálja egyike volt a farsang  legsikerültebb mulat-
ságainak. 

Nugy érdeme van ebben a fáradhatlon  rendező-
ségnek, melynek szintén érdeméül tudható be, liogy 
a bál anyagilag Is szépen gyarapította az Úuképzúkör 
pénztárát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Batta György csíkszeredai 

kir. törvényszéki joggyakornokot Temesvármegye 
főispánja  azon megye törvényhatóságához köz-
igazgatási joggyakornokká nevezte ki. 

— A oslkszeradai takarékpénztár 
részvénytársaság elnökéül, mely állás a Lázár 
Domokos halálával megüresedett, az idei köz-
gyűlésen T. Nagy Imre gazdasági iskolai igaz-
gató, eddigi alelnök, alelnökül Nagy Sándor ügy 
véd, igazgátósági tag választatott meg. Az ekként 
megürült igazgatósági tagságra Pototzky Alajos 
eddigi felügyel®  bizottsági tagot, felügyelő  bi-
zottsági taggá pedig Kovács Antál árvaszéki 
ülnököt választotta meg a közgyűlés. T Nagy 
Imre, a takarékpénztár nj elnöke e hé 9 én va-
sárnap délben n takarékpénztár tisztviselői, igaz-
gatósági s felügyelő  bizottsági tagjai részére 
ebédet adott, melyen azok csaknem teljes szám-
ban jelentek meg t számos felköszöntőben  üd-
vözölték ugy aznjonnan megválasztott elnököt, 
mint annak vendég szerető családját. 

— Gyáurovat . Egy közismert alakja 
halt meg hirtelen sz elmalt héten Csik-Karcz-
fslva  községnek. Gegö István vendéglősnek neje, 
szül. Kozma Krisztina, kiknek tulajdonát képezi 
amaz egészen modernül felépített  a berendezett 
nagy épület, mely Csik-Karezfalva  piacz terét 
diaziti. Hatodikán este vendéglőjükben bál volt 
s agy éjfél  után Qegőné visszavonult s lefeküdt 
s mikor reggel megnézték, a nagy erős, egész-
séges asszony meg volt halva. Szívszélhűdés érte. 
Temetése e hé 9-én volt általános részvét mellett. 

— Kadicsfalvi  Tíbád Antal halála alkal-
mából Udvarhelyről a kővetkező gyászjelentést 
vettük: A székely nép nevében alakult rendeső 
bizottság a legmélyebb megilletődéssel és hazafin 
bánattal tndatja, hogy Ddvsrbelyvármsgye nsgy 
szülöttje, a székelység lángeszű fla,  vesére tá-
masza ia. oszlopa kadicsfalvi  Tíbád Antal közig, 
biró, volt belügyi államtitkár, orszgyűl. képvi-
selő stb.tőrvhatAsági bizottsági tag. f.  évi lebraár 

hő 1-én rövid szenvedés ntán elhnnyt. Kialudt 
a fáklys,  mely világot terjesztett a székely nép 
előtt és meleget árasztott szivünkben, lehullt a 
csillag, mely utmutsténk volt s nehéz küzdelem-
ben. Elvesztettük édes testvérünket, ki büszke-
ségünk, dicsőségünk vala. Aa egész székely nem-
zet gyásza, zokogása kíséri öt utolsó ntján. Hűlt 
tetemeit a fulyó  hó 6-én délelőtt 9 Arakor meg. 
tartaudA szent mise utánfogjnk  a ss.-udvarhelyl 
Szent Frrencz-rendü zárda templomából, hol ideig-
lenesen elhelyezve vsn, a kadicsfalvi  rém. kalh. 
temetőbe örök nyugalomra helyezni. Béke leng-
jen nagy halottunk porai felett  I 

— Scbütz Jenő adóhivatali számliszt nővére 
Matild, Hajdú Szoboszlóu a napokban elhunyt. 
Ugyanott helyeztek örök nyugalomra. 

— Rövid farsang  és sok lakadalom. 
A mai nappal sírjába szállott 36 napos rövid 
farsang  az ínséges esztendő daczára is sok egy-
másért epedő szivei kötött egybe a himen rózsa-
lánczaival. Ezt már csak abbéi is következtetni 
lehet, mert csak a hatósághoz 22 pár folyamodott 
hirdetés alnli felmentésért,  mivel ezeknek a far-
sang rövidsége miatt már nem jutott elég idS 
arra, hogy a törvényben előirt háromszori hirde-
tést bevárhatták volo«, már pedig a böjti napok 
alaiti pompás menyegző tartási az egyházi tör-
vények tiltják. 

— Dr. Herrmann Antal tanár, lapunk 
munkatársa e héten Csíkszeredában járt s tár-
gyalt az illetékes körökkel a „Csíki Lapok" 
hasábjain már részletesen ismertetett terve, a 
Cs'kmegyei Muzeum ügyében s eszméje mindenütt 
rokonszenves mel«g fogadtatásra  talált. Dr. Herr-
mann Antal nr részt vett a főispán  ur ő mél-
tósága állal tizedikén adott közigazgatási ebéden 
is, a hol élénken fejtegette  hazafias  kedvencz 
tervét a felállitaudé  muzeumot illetőleg. 

— Kaszinó vacsora. A farsangi  mulat-
ságok folytatása  képen tekinthető amaz estély, 
melyet a csíkszeredai uri kasziné e bő 8-án 
saját helyiségében tagjai s azok családjai szá-
rára adott. A régi kaszinói vacsora volt ez ke 
délylien, hangulatban sőt még látogatottságban 
is, inert körülbelül 14 hölgy vett raita részt s 
megjelent a kaszinó féri)  tagjainak is egy nagy 
része. Az Ízletes s jól felszolgált  menő ntán 
kezdetét vette a tánc/, s a lehelő legnagyobb 
vígság mellett a késő éjieli Arákig tartott, re-
méih"töleg nem utoljára, mert ezen szűkkörü 
családias estélyek különösen a böjtben szoktak 
kedélyesek lenni a a közönség is akkor keresi 
fel  legszívesebben. A megjelent hölgyek névsorát 
következőkben adjuk: Bec/.e Antalné, dr. Fejér 
Antalné, Fejér Sándorné, Kovács Lajosné, özv. 
Lárencz Albertné, László (iézané, özv. Loyczelné, 
Mihály Ferenc/né, Nagy Gyuláné, T. Nagy Iui-
réné, Nsgy Sándorné, Loyczel Ivánka, Nagy Míczi. 

— Lemondó kórbási orvos, A gyA. 
szentmiklósi kórházhoz a megye löispánja által 
kinevezve volt dr. Nagy Lajos remetei körorvos 
rendelő orvosi állásáról lemondott, körorvosi 
állásának fenntartása  mellett. Az üresedésbe jött 
rendelő orvosi állás pályázat utján fog  betöltetni. 

— Ujabb csapás a népre. Ugy látszik, 
hogy még most tetéződik be igazán a mult 
1901-ik évnek romboló munkája, meri nem elég, 
hogy a rendkívüli sok eső minden terményt 
tönkre telt és a népet kenyér nélkül hagyta, 
mi miatt már ínség fenyeget,  hanem a folyton 
viz alatt állott legelőkről felszedett»már  kifej-
lődött mételykorban nemcsak a juhok, hanem a 
szarvas marhák is minden községben tömegesen 
kezdettek elliullsni, minek megakadályozására 
az állatorvosi tudomány sem rendelkezik haté-
kony óvszerekkel és igy a szegény nép ma-
holnap igazán válságos helyzetbe jut, kifogyván 
életfenntartásának  egyik legtöbb eszközéből, 
minek különben is jelenleg ugy szólva semmi 
ára nincs. El lehetünk készülve rá, hogy a ki-
vándotlás csakugyan komoly jelleget fog  ölteni 
magára. 

— Műkedvelői előadás és tános-estély. A 
cslk-delnei és pálfalvi  műkedvelő-társulat 1902. évi 
február  hó lit-án Csik-Fálfalván  a községi iskolában, 
az iskola alap javára sziníolöadással egybekötött zárt-
körű táncz-estélyt rendes. Ezen alkalommal színre 
kerül: „A ^yiuiesi vadvirág", eredeti népszínmű há-
rom felvonasbau.  Irta Géczi István. A főbb  szerepe-
ket Gál Jakab, Bocskor Antalné, Gál József,  Bnttyáa 
Józéfa,  Sánta Péter, Bocskor Antal, Liaxló Pétarné 
játszák. Belépti-dij-. körszék személyenkiut 1 korona 
tiO fillér,  zártszék személyeukint 1 korona. Felül fize-
tések köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáz-
tatnak. Jó borról és ízletes ételekről gondoskodva 
lesz. Kezdete este 7 órakor. 

— Utmunka megkeadéa tekintettel 
as Ínségesekre. Csak nemrég jeleztük, hogy 
a kereskedelmi miniszter tekintettel a várme-
gyénkben mutatkozó inség részbeni euyhitéae 
czéljából némely útszakaszokon nagyobb szabású 
munkálatok bevezetését helyezte kilátásba. A 
mint értesültünk erre vonatkozólag már az első 
lépést meg is tette az által, hogy a szentkirály— 
kézdivásárhelyi vonal „nyergesi" részinek áthe-
lyezésére 18,000 koronát az állampénztárból 
folyóvá  tett s mihelyt as időjárási tényezők 
megengedik, a munkálat kezdetét is fogja  veani 
s igy egyelőre legalább a közel vidék szegé-
nyebb népének egy risse némi keresethez 
fog  jutni. 

— A BÜTabló. Egy minden emberi neme-
sebb érzésből kivetkőzött valóságos hiéna felett 
Ítélkezett nem régiben'a csíkszeredai kir. törvény-
szék. A büaös cţik-azrattamisi Almási Jáaos 
volt, aki azon párját ritkitó Muhyel volt vádolva, 
hogy 1900. évi deezember bő 22-éa iijel áteme-
lőbe hatolt, olt á kevés Idővel as előtt eKemetett 
Katona Zsigmond sírját kiásta, a koporsót fel-
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tSrte és a fejéra  hozott báránybőr sapkát ellopta, 
• sírt pedig ináét behantolta, de mégis a tett 
után valami lelkifurdalást  érezvén, a sapkát már 
a következő papon az elhunyt feleségének  vissza 
adta. Vádlott ocsmány cselekedetét nem tagadta, 
de azt ittas állapotával mentegette a mely kizárta 
tettének önludatosságát. A törvényszék vádlottat 
lopás vétségében mondotta ki bűnösnek s tekin-
tetbe véve bflntetlen  előéletét és igazolt ittassá-
gát, 9 havi fogház  büntetésre és egy évi hivatal-
vesztésre azaz politikai jogainak felfflggesztésére 
ítélte. 

— Ismeretterjeutö összejövetel- A csíksze-
redai Iparos ifjúsági  Cnképzökör folyó  lió lC-áii (va-
sárnap) délutáu 3 órától kczdódóleg saját helyiségé-
ben ismeretterjesztő összejövetelt tart. Ézeu alkulom-
mal bevezető beszédet raond : Lakatos Mihály t. elnök, 
felolvas:  iíj.  Botár Béla; szaval: Karda Lajos önkép-
zőkör! tag; uionologot ad elő: Simó Ilonka k. a. 
Külön meghívók nem küldetnek szét. A közönség 
szívesen láttatik. Ezeu ismeretterjesztő összejövetelek 
látogatása teljesen díjmentes 

— Tanító gyűlés. A gyergyAi rAm. katli. 
tanítóegyesület érharmados rendes közgyűlését 
1908. évi lebruár hó lB-án, (Kedd) d. e. Tél 
kilencz Arától a gyergyó-tekerőpataki népisko-
lánál fogja  megtartani a kővetkező tárgysoro-
zattal: 1 Béggel fél  kilencz órakor szent-mise 
hallgatás. 9. Gyakorlati tanítást tartanuk jVild 
József  a természetrajzból az V. üa—, Ágoston 
József  beszéd és értelem gyakorlatból a II. vegyes 
osztályban. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mnlt gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása  és hitelesítése 6. 
Jelentések. 6. A gyak. tanítások bírálata. 7. 
Ének próba. 8. László Délies vezértanitA be-
rontatja és ismerteti az ifj.  Both Ferencz által 
feltalált  nj szerkezeti iskolapadot. 9. Önképőköri 
jelentések. 10. Méhészeti ügyek. 11. Indítványok. 
Gyergyó Ditró, 1902. jannár 87. Józsa Sándor 
elnök. Molnár Károly, főjegyző. 

— Közgyűlés. A csíkszeredai iparos ifjú-
ság önképzőköre II. évi rendes közgyűlését Csík-
szeredában 1908. Február 23-án (vasárnap) d. a 
3 órakor kezdődőleg a kör helyigégében fogja 
megtartani, melyre a tagok tisztelettel meg-
hívatnak. Tárgysorozat J. Közgyűlés megnyi-
tása. 2. Titkári és pénztárnoki jelentések a kör 
1901. II. félévi  működéséről. 3. Számadás vizs-
gáló bizottság jelentése. 4. A költségvetés meg-
állapítása. 6. Az alapszabályok keretén belül eső 
indítványok tárgyalása. A csíkszeredai iparon 
ifjúsági  önképzökér választmánya nevében Csík-
szeredán 1902. febiuár  hA 6-án tartóit üléséből 
Jakab József  elnök. Kövér Sándor titkár. 

— A közbiztonság állapota 1901-ben. 
Hogy a kir. csendőrség a közbiztonsági állapot 
megóvása érdekében hivatásszerű kötelességél 
mily mértékben teljesíti a minő fáradtságos  munka-
kört tölt be, azt illusztrálják az alábbi száma-
datok, melyek a csendőrség mult évi tevékeny-
ségéről számolnak be. Az 1901. év folyamán 
Bgyanis megyénk területén a csendőrség által 
2603 bűn és kibágáai eset derittetett ki, még 
pedig a tudomásukra jutott eseteknek 98. száza 
lék a. Letartoztatva lett a tettesek közül lt>6 
és feljelentetett  az illető hatóságoknak 8799, 
ebből volt bűntett 924, kihágás 1706. 

— Adóklvet6 bisottsági tagok kine. 
vezése. A fennálló  adótörvények értelmében 
3 évi időtartamra megállapítandó III. osztályú 
kereseti adóknak az 1902—1904 évre való kive 
lése küszöbön lévén, a kivető bizottság tagjaiul 
a vármegye alispánja részéről kineveztettek 
taploczai Száva Lukacs, verebesi Kovács Gergely, 
szenttamási Bara János, szeredai Gál JAzsel, gyó-
szentmiklósi Kopacz Lukács Simon Balázs, szár» 
hegyi Nagy Imre és Bartalis Ignácz, a pénzügy 
igazgatóság részéről a pénzügy minisztériumnál 
kinevezésre ajánltattak: a csíkszeredai adókivető 
bizottságba elnökül Nagy Sándor ügyvéd, helyet-
tes elnökül i dr. Csíki József  ügyvéd, rendes 
tagokul; ateredai Polóczki Kristóf  és Nagy Imre, 
póttagokul: Nagy Gyula, Gözsy Árpád, a gyer-

e'ó-SZENtmiklAsí kivető bizottságba elnökül: Orel 
álé ügyvéd, helyettea elnökül: id. Tiltscher 

gde, rendes tagokul: Lázár Gyula és dr. S/.ent 
péterl Kristóf,  potlagokol: szárhegyi Oláh János 
és gyergyó>sientuiiklóai Merza Vilmos. 

— Mátyás asígasságos király szobra. 
Husz év előtt Kolozsvár mozgalmat indított meg, 
bogv Magyarország nagy királyának, Mátyásnak, 
az igazságosnak szülővárosában méltó szobor 
álliltasaék, A szobor költségeit a nemzettől -kir 
tük • biztató reményre elkészült r szobor, 
mely ma az érezöntőben készen már csak 
« felállításra  vár. Egyelőre ennek útjában áll az 
a sajnálatos körülmény, hogy a szükséges költ 

'•égre még mintegy 60000 korona hiányzik. Kolozs 
yár közönsége a lehetőt megtette, de kimerült 
• igy kénytelen a magyar haza ama fiaihoz  fordulni 
kérő szavával, kik a nagy király emléke iránt 
Való kegyeletből e czélra áldozni készek és képe-
zek. A. hazafias  adományok vagy közvetlenül 
vagy pedig bármelyik fővárosi  vagy vidéki hírlap 
szíves közvetítésével a Mátyás szobor bizottság-
hoz Szvacsin* Géza kir. tanácsos polgármester 
kezeihez, Kolozsvár ezia alatt küldendők be. 
Dr. Haller Károly min. tán ácsos elnök. Kuszkó 
latváa jegyző. 

— Köoönet nyilvánítás. A csíksze-
redai kereskedők köre évi rendes közgyűlését 
a hó 26-án tartotta meg, mely alkalommal 
tárgysorozat süotázése a tán, kösyvtárnokjeletv 
tése azerint a könyvtár 1901. évben 83 darab 
ngésynyH szaporodott szíves adakozásból és 
wdig Pototxky Alajos 9 drb, Potottky An.Ulaé 
I . Lázár Márton 48, Jakab István 3, Dresznáadt 
Viktor ó,4zv. PsMsty. k ~ " " 

Pirorka I, Jakab Gynla 2, Pototzky Gergely 4, 
Leonhárdt Vilmos 1 darab regényt adtak a miért 
fogadják  a szíves adakozók ez uton hálás kö-
szönetünket. Csíkszerelán, 1902. január 26-án. 

kereskedők kőre közgyűléséből. Szabó Miklós 
elnök, Merza Rezső titkár. 

— Hirdetmény. Tapasztalva azt, bogy 
telekjegyzökönyvnek megtekintése és felvilá-

gosítások adására rendelt napi 1 órai idő nem 
elegendő, hogy az idő rövidsége miatt egyesek 

kivánt felvilágosítást  vagy éppen nem, VRgy 
biáuyosaii kapják meg, a közönség érdekében 
elrendelem, bogy a telekkönyvtárban az értesítés 
ezen tal naponta (hétköznapokon) 2 Arán át és 
pedig délelőtt 1 0 - 1 2 óláig adassék ésakifüg-
gesztvény e szerint mAdosittassék. Csíkszereda, 
1903. évi febrnár  E-én. Dr. Perjéssy Mihály elnök. 

— Hirdetmény. A honvédelmi miniszter 
nr ő nagyméliAsága az 1002. évi január lió 24 én 
kelt 5486—XYIII. HZ Amu rendeletével a csík-
szeredai honvéd laktanyánál eszkö/.lendő javítá-
sukra 2648 knr. 14 fillér  ös sz^et engedélyezett. 

fentemlitett  munkálatok kivitelenek biztosítása 
rzéljábAI az 1902. évi febiuár  hA 15 ik napjának 
délelőtt 10 Arájára a honvéd laktanya helyisé-
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. A versenyezni óliajtAk (elhivatnak, 
bogy a fenteiibi  munkálatok végrehajtásának el-
vállalására vonalkov.A zárt ajánlataikat a kitű-
zött nap d. e. 10 Arájáig a nevezet t hivatalhoz 
annyival inkább Igyekezzenek beadni, mivel a 
későbben érkezettek fljyHembe  nem fognak  vé-
tetni. Az ajánlathoz az általános feltételekben 
előirt, az engedélyezett költség összeg 5°/(-ának 
megfelelő  bánatpénz (vagy a bánatpénznek az 
állampénztárnál (adóhivatalok, vámhivatalok, só-
hivatalok slb.) törtéül letételét igazoló pénztári 
nyugta) csatolandó. A szóban forgó  munkálatra 
vonatkozó műszaki művelet és részletes feltéte-
lek a bonvéd latanyába a rendes hivatalos Arák-
ban naponkint megtekinthetők. 

— Értesítem a nagyérdemű közönséget, 
hogy nálam 2 m. magas, 2 m. széles, 130 cm. 
hosszú hasábokból álló kitűnő száraz tűzifa 
(bükk) k i h a t ó fenti  méretekben 20 koronáért 
házhoz szállítva. Teljes tisztelett-l Györgyiak'ab 
Márton ntóda, Drenziiandt Viktor. 

— Calkmegyei füzetek.  A Vitos Mó-
zes által szerkesztett és Györgyjakab Márton 
utód:), Dre.sznámit Viktor kiadásában megjelent 
Csík megyei füzetek  eziinii folyóirat  összes szá-
mai kaphatók Györgyjakab Márton utóda Dresz-
nánilt Viktor könyvkereskedésében 12 koronáért 
díszes vászonkütésbun pedig 14 koronáért. A 
jeles miivet, mely Csikmegye mindennemű \i 
szonyaira vonatkozólag igen becses adatokat 
tartalmaz, melegen ajánljuk lapuuk olvasóinak 
szives figyelmébe,  olyan munka cz, melynek 
nem szabiul egyetlen csíkraegyei ember könyv 
tárából sem hiányoznia. 

— Édes must l i terenként 50 lUlérért kap-
ható aa Otthon kávéhásban. 

I ¥ I I J T T É 
Dr. Erős Vilmos ügyvéd nr ezen lap 3-ik 

számában a nsikszenliinrei birtokrendezés miatt, 
mint birtok tulajdonosokat kemény váddal illetett. 

Alólirottak nem késtünk a lap 4-ik szá-
miban nyíltan kérni, nevezze meg a személye 
ellen tervezni állitolt támadás szerzőit. Ügyvéd 
ur nem telte, kérésünket elhallgatta. 

Ezek után mi alaptalan vádaskodását vissza 
utasítjuk s azon meggyőződésűnknek adunk ki-
fejezést,  hogy a közleményt aligha nem saját 

nyeinek mentésére találta ki, különben pedig 
a jogát védeni szerető nagy közönségre bízzuk, 
mondjon véleményt az ügyvéd urrAI és rólunk is. 

Szántó  József.  Ilodó  József. 
*) Az o rovillbüll közlötlekórl az uláiró fclrlns. 

Szcrk. 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
K. Gy. Csik-Kosmás. A i udósiii'isokut kaptuk, 

de csuk jövő HziiiiiHiikban tinijük közre mini. 
Lu|ilulujdouos: 

GYÜRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

S/. 6 6 - 1 9 0 2 . [:i7] l - l 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Alulirt községi elöljáróság — a képviselő 

testületnek folyó  évi jannár 28-án 1. jkvi szám 
5-ik pontja alatt hozoll határozata alapján köz-
hírré teszi, hogy az alább megnevezett vág terü-
leteken erdészeti szakértőileg felveit  és megbe-
csüli famennyiség  az 1902. évi márczius hő 2-án 
délután 3 órakor, a község házánál tailaudó 
versniytárgyaláson, a legtöbbel ígérőnek elfog 
adalni u. D>. 1. A „Kupás patak" jobb partján 
levő területen 5829 darab fa  11923 m-, 25038 
korona. 2. A „-ölét puma patak" felső  rész-
területén 6795 darab fa  13382 III", 32767 kor. 
3. A „Tatár pataka" feje  területen 679» darab 
fa  5407 m9, 14599 koioua becsértékben és ki-
kiállási ár mellett. 

A versenytárgyaláson résztvenui óhajtók 
kötelesek a szabályszerűen szerkeszteti és kiki-
áltási árak 10",'0-ának megfelelő  bánatpénzzel, 
jelesen: az 1) 2500, a 2) 3)00 és 3) 1500 ko-
ronával, vagy Avadékképes értékpapírral ellalolt 
ajánlataikat, 1 9 0 2 . m á r c z i u s h ó 2 - á n déli 1? 
óráig a községi f-lőljárósiiglio/  beadni g egyben 
az ajánlatban határozottan kitenni, hogy a fel-
tételeket ismeri, s azoknak teljesítésére magát 
kötelezi. 

Az 1., 2. és 3. pont alatti famenynyiség 
külön-külön fog  versenytárgyalásra bucsaliatni. 

Egyéb fellételek  a községi elöljáróságnál 
a hivatalos órák alatt bctekinthelök. 

Megjegyeztelik, hogy az eladásra bocsátolt 
l'atömegnek sem mennyiségéért, sem minőségéért 
a község felelősségei  nem vállal. 

Községi elöljáróság. 
GyergyA-SzentmiklAs, 1902. február  3-án. 

Jánosi György Ferenczi Albert 
bíró. jegyző. 

K Ö Z G A Z D A S Á G 6H  I P A R . 
Országos jellegű bikakiállitás és vásár. 

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Eyesület 
Síékely-Kereezturoit (vasútállomás) február  28. és 
márczius l én. a uugvinélt. m. kir. Köldmivelés-
ügyi .Minisztérium, az E. O. E. és az O. M. U. E. 
támogatásával, országos jellegű bikakiáliitágt és 
vásárt rendez. E kiállításon az ország összes 
tenyésstAi versenyezhetnek magyar-erdélyi fajta 
saját nevelésU 2 éret betöltött tenyészbikáikkal. 

Ezen országos jellegű tenyészbika vásárt 
Udvarhely, Nagy KUkUIIA, Maroa-Torda stb. vár 
megyék, sAt a királyhágón tul lakö elBdrendü 
tenyésztők is felkeresik  tényészbikáikkal, e szerint 
ugy egyesek, miot községeknek a legkiválóbb 
alkalmuk vau arra, hogy ott tenyészbika szük-
ségleteiket beszerelhessék. 

Az erdélyi-magyar fajta  szarvasmarha mun-
kabírása, járványos betegségekkel siemben való 
ellentállA képessége nagyobb mint bátmely más 
fajtáé.  E jelea tulajdonaágai Gazdasági Egyesü-
letünk kezdeményezésére megyénk területén laké 
gzakteoyésztAknek mintegy 3 évtized óta folytatott 
czéltndatos tenyésztése mellett oly magas fokra 
emeltettek, a minélfogva  aa. a világ legelaórendtt 
igás marhájának tekintenéd, melyért a nyugati 
államok nagy gazdái évrAI évre felkeresik  vásá-
rainkat, igás marha szükségleteiket kiegészítendő. 
Éppen azért felhívjuk  a keleti államok a hazánk 
azon vármegyéi községeinek figyelmét  kiállítá-
sunkra, melyeknek ily marhára van szükségük, 
melyek jutányos árban akarnak elsdrangu magyar-
erdélyi fajta  tenyészállatokhoz jutói, hogy ebbeli 
szükségleteik kiegészítése végett vásárunkat fel-
keresni aaját érdekükben Is el ae mulasszák. 

A bejelentések Qálffy  Kálmán ssékelyke-
reszturi főszolgabírónál  easközlendék, ki mint a 
helyi rendező bizottság elnöke, ugy a kiállításra 
jövA vendégek elszállásolásáról̂ , mint a felhajtott 
tenyészállatok elhelyesésérAl és- ellátásáról gon-
doskodik, a a ki minden tudakozódásra készséggel 
szolgál felvilágosítással. 

' Székely-Udvarhelyt, 1902. február  4. 
Aa Udvarhely  vármegyei  Gazdasági 

MgyeatM  eíaiksége. 

Metrh i v ó 
A Bék&si Kölcsönpénztár-szövet-

kezet V-ik e v i 

Rendes közgyűlését 
1902. márczius 6-án d. e. 10 órától 
kezdve Békáson — saját hivatalos helyi-
ségében tartja meg, melyre a tagok tisz-
telettel meghivatuuk. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Â határozat képesség megálla-

Sz. 349—1902. 
tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Alulirt kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság ezennel közhírré teszi, bogy Dávid István 
és neje Kiss Juliánná csíkszeredai helyszínelés! 
birtokosok nevén állA csik-zsSgfidi  269. száma 
tjkvből a 6411—1900. tlkkvi számú végzés foly-
táu Kalamár István (Eleké) és neje, scOI. Pál 
Kegína csíkszeredai lakósok nevére újonnan nyi-
tott, de elveszett csik-zsOgSdi 2572. t*. tjkvben 
foelall  ezen jegyzőkönyvet pótló csik-zaögfidi 
2572. számú telekjegyzőkönyvi tervezetet a te-
lekkönyvi iroda az 1880. XLVI. t.-cz. 1. §-ának 
a) pontja, illetőleg az 1880. évi 18068. I. M. 
számú rendelet 3. § áuak 3. pontja értelmében 
az 5105—897. tlkkvi Bzámu meghagyás folytán 
elkészítette. 

Ezen terzezelet a tlkvi hatóság sz idé-
zett rendelet 14. §-a értelmében elfogadja  s azt 

15. §. szerint ezennel kő/.hirré teszi. 
Egyszersmind felhívja  mindazokat, kik ezen 

tervezetben foglalt  (4776., 4800.) hrsz. alatti 
szántóra az 1900. évi április hA 22. Ata szer-
zett tulajdon, zálog, avagy haszonbéri jognál 
fcţva  a telekjegyzőkönyvben valamely helyesbí-
tést, igazítást, kiegészítést, lejegyzést, bozzá-
jegyzést, vagy átjegyzést igényelhetni vélnek és 
illetőleg a kik ezen fekvőségekre  elsőbbségi és 
zálogjogokat már nyertek, végül a kik ezen ter-
vezel összeállítására nézve kifogást  emelni kí-
vánnak ; miszerint ebbeli igényeiket, illetőleg ki-
fogásaikat  1902. évi január hő 30-tél 1903. évi 
márczius hó 31-ig terjedő 60 napi határidő alatt 
antiál bizonyosabban jelentsék be, mivel az ezeu 
határidő elteltéig be nem jelenlett igények, ille-
tölég kifogásolások  figyelembe  vétetni nem fognak. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatAság. 
Csíkszereda, 1902. január hA 13-án. 

Gecző Béla 
[261 3—3 kir. törvényszéki bíró. 

•2. Az 1901. évről szerkesztett zár-
számadások beterjesztése. 

3. Az igazgatóság és felügyelő-bi-
zottság jelentése. 

4. A mérleg elfogadása  és a fel-
meotvény megadása. 

5. Lemondás folytán  netán ürese-
désbe jövendő igazgatósági avagy felü-
gyelő-bizottsági tagok választása. 

6. Esetleges indítványok. 
Az 1901. évi forgalmi  kimutás, va-

gyonmérleg, veszteség- és nyereség-
számlák az intézet hivatalos helyiségében 
a mai naptól közszemlére ki vannak téve. 

1901. deczember 3l-éu a szövet-
kezetnek 431 tagja volt 654 üzletrészszel. 

Gyergyó-Békás, 1902. február  1-én. 
|391 l - l I ( J « H S W « á ( 5 . 
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Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeletţn [4] 6 - 1 0 

rendelet  uajtotUa  1/i8-től  4-ig. 

Árverési hirdetmény. 
Lörincz Ferencz csíkszeredai Iakós jobb 

ajánlati kérelme alapján a tusnádi takarékpénz-
tár egyesület végrehajtatónak Helley János ká-
szon-impéri Helley Janka, férj.  Svaiczer Ala-
dárné tu-nádi Iakós úgyis, mint néhai Helley 
Ágnes örökösei végrehajtást szenvedők elleni 
végrehajtási ügyében a kérelem következtében 
a végrehajtási árverés 9300 korona tőkeköve-
telés 1100 korona után 1900. szeptember hA 10 
és 5300 korona és 2900 korona után 1900. évi 
szeptember hő 28 napjától járA G°/o kamatok, 
125 koroua 40 fillér  perbeli, 86 korona 46 fillér 
végrehajtási, 39 korona 30 fillér  árverés kérési 
inár megállapított és a még felmerülendő  költ-
ségeknek kielégítése végett az 1881. LX. L-cz. 
144. {j-a alapján és a 146. g értelmében a csík-
szeredai kir. törvéuyszék területén lévő csik-
taplocza község határán fekvő  a csik-taploczai 
263. ez tjkvben A -j- 1. renlsz. 236. hrszámu 
kertre 45 korona 12 fillér,  2. rendsz. 648. hrsz. 
puszta telekre 264 korona 2 fillér,  3. rendsz. 
1271. hrsz. szántóra 122 korona 10 fillér,  4. 
rendsz. 2416. hrsz. szántóra 184 korona 80 Sllér, 
5. rendsz. 2518, hrsz. szántóra 50 korona 60 
fillér,  6. rendsz. 2557. Iirsz. szántóra 352 kor. 
I fillér,  7. rendsz. 3303. hrsz. száutóra 299 kor. 
20' fillér,  8. rendsz. 3568., 3569. hrsz. szántéra 
69 korona 30 fillér,  9. rendsz. 340». hrsz. szán-
tóra 90 korona 20 fillér,  10. rendsz. 462». 4630. 
hrsz. szántóra 45 korona 10 fillér,  11. rendsz. 
4856., 4857. hrsz. szántóra 166 korona 10 fillér, 
12. rendsz. 4874. hrsz. kaszálóra 583 korona, 
13. renilsz. 6698. hrsz. szántóra 23 korona 10 
fillér,  14. rendsz. 6398. .hrsz. szántóra 65 kor. 
15. rendsz. 4S553/j. hrsz. udvarra 68 korona 20 
fillér,  16. rendsz. 3570., 3671. hrsz. szántóra 
22 korona, 17. rendsz. 3672. hrsz. szántóra 11 
koronában megállapított kikiáltási árban, Csik-
Várdolfalva  község határán fekvő  a caik-vár-
dotfalvi  100. sz. tjkvben i f i .  rendaz. IBI. 
brsz. kertre 110 korona 3 fillér,  2. rendsz. 834. 
hrsz. siántAra 303 konona 73 fillér»  4. rendsz. 
3181/2. hrszámu szántéra 51 korona 70 fillér, 
5. rendsz. 3174/1., 3182/1. hrsz. szántára 57 
korona 20 fillérben  megállapított kikiáltási árban, 
Csik-Cso'jotfalva  község határán fekvő  a csobot-
falvi  első a 336. sz. tjkvben A f  I. rendsz. 
1836. hrsz. szántéra 89 korona 12 fillérben  meg-
állapított kikiáltási árban Balázsi Józaef,  Balázsi 
Uorbála, Szabó Oáborné, szdl. Balázsi Ilona társ-
tulajdonosok jutalékára is, a igy az ingatlanok 
egészére elrendeltetik. 

Az árverés megtartására batáridőül 10O2. 
évi márczius hó 5-ik napjának délelőtti 
9 órája Csik-Taplecza község házához, ugyan-
az nap délután 3 órája Csik Várdotfalva  község 
házához, ug;an az nap délután 5 Arája Csik-
Csobot falva  község házához tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak as ingat-
lanok becsárának lO°/o-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyam-
száiuitott és az 1881. évi november hA 1-éa, 
3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügy minisz-
teri rendelet 8. g ában kijelölt ovádékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy aa 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előlőleges elhelyezésé-
iről kiállított szabályszerű elismervényt átnot-
gáltatni 
A kir. törvényszék, mint telekkSnyvi hatóság. 

Csíkszereda 1902. január 23-án. 
GeoaA Béla, 

(IX) t - t kir. tssékl bité. 
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Sz. 459/902. [271 2 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
A knszon-alcsiki járásban Kászon-Altiz-

Feltiz és Impér közBégekból álló körjegyzői 
körben Kászon-Altiz székhelyijei rendszeresí-
tett segédjegyzói anyakönyvvezető helyettesi 
állás lemondás folytán  megüresedvén: arra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 
1. A községektől 200 kor. 
->. Anyakönyvi teendőkért Államsegély 400 kor. 

Felhívom mindazokat kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen fejszerelt 
kérvényeiket hozzám bezárólag folyó  évi fe-
bruár hó ao-ig annyival inkább adják be, 
mivel a később érkező kérvények  figyelembe 
nem vétetnek. 

A kászon-alusiki járás főszolgabírója: 
Csik-Szentmárton, 1902. január 27-én. 

Bartalis, Mszolcabiró. 

Jó családból való, legalább két 
polg. isk. osztályt végzett fia  ve-
gyes kereskedésembe PU *-* 

t S L 3 A . - a . 1 0 3 3 . S L 3 s 
felvétetik.  Értekezés személyesen vagy 
levélben. JAKABFT B. MIKLÓS, 
Gyergyó-Alfalu. 

Sz. 8-244—1901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetmény. 
A nagy-szebeni földhitelintézel  végrehaj 

latónak Márton Péter és neje, szül. Gál Káro-
lina csikszeredai lakós végrehajtást szenvedők 
elleni végrehajtási ügyében  a kérelem következ-
télien a végrehajtási árverés 390 korona tőke-
követelés és ennek és pedig 195 korona ntán 
18'J9. évi május 1-töl és 105 korona ntán 1899. 
évi szeptember hó 1-töl járó 7°/o kamatai, to-
vábbá még 390 korona tőke é« ennek még pedig 
195 korona ntán 1900. évi márezins hó 1-től és 
195 korona ntán 1900. szeptember hó 1-től járó 
7"/« kamatai, 25 korona perbeli, 16 korona 30 
fillér  végrehajtási már már megállapított, vala-
mint jelenlegi 24 korona és a még felmerülendő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. éviLX. 
t.-cz. I4l §-a alapján ÉB a 246 § értelmében a 
csikszeredai kir. törvényszék, a csik-azenlmártoni 
kir, járásbíróság területén levő Csik-Szentgyörgy 
község határán fekvő,  a csik-szentgyörgyi 1. 
rendsz. 1471. sz tjkvben foglalt  Márton Péter 
tulajdonát képező A f  2701. hrsz. ingatlanra 
11 korona, 3088. hrsz. ingatlanra 11 korona, 
3-241 2. hrsz. ingatlanra 17 korona, 3371/1. 
brsz. ingatlanra 10 korona, 3372/1. hrsz. ingat-
lanra 30 korona, 3391. hrsz. ingatlanra 8 kor., 
3497. brsz. ingat'snra 2 korona, 3867. brszámu 
ingatlanra 3 korona, 4315. hrsz. ingatlanra 4 
korona, 4755., 4756. brsz. ingatlanra 10 kor., 
<J307.2. ürsz, ingatlanra 48 korona, 10776. brsz. 
iugatlanra 3 korona, 10784. hrsz. ingatlanra 3 
korona, 10803. hrs/. ingatlanra 4 korona, 10952. 
brsz. ingatlanra 5 korona, továbbá a csik-szent-
pyiiigyi  I. rész. 1909. sz. tjkvben foglalt  s Már-
ton Péterné, szül. Gál Károlina tnlajdonát képező 
92IÍS. hraz. ingatlanra 159 korona, továbbá a 
cmk-szenlgyörgyi II. rész. 647.- számn tjkvben 
loglalt A 7 343. hrsz. ingatlanra 28 kerona, 
fe'JJ.  hrsz. ingatlanra 6 korona, 1*226. hrsz. in-
gatlanra 24 korona, 1270. brsz. ingatlanra 6 kor,, 
1311. ürsz. ingatlanra 10 korona, 1393. brsz, 
ingatlanra 7 korona, 1408., 1409., 1411,1. brsz. 
ingatlanra 10 korona. 2547,2. brsz. ingatlanra 
7 korona, továbbá a csik-bánkfalvi  2118. sz. 
tjkvben foglalt  s a Márton Péterné, szül. Oál 
Károlina tulajdonát képező A -j- 1248/1., 1249., 
1250., 1251., 1252., 1253. brsz. ingatlanra 666 
koiiMia. 1843.. 1937. hrsz. ingatlanra 79 korona, 
2557., 2ör»8. hrsz ingatlanra 9 korona, 4096. 
hrsz. ingatlanra 12 korona, 4131., 4132., 4133. 
hrsz. ingatlanra 30 korona, 4321., 4322. brsz. 
ingatlaura 74 korona, 4326., 4327., 4328., 4329, 
brsz. ingatlanra 40 korona. 4912., 4913., 4914. 
4915. brsz. ingatlanra 80 korona, 4980. hrsz. 
ingatlanra 100 korona, 5089., 5090., 5164. hrsz. 
ingatlanra 30 korona, 7573., 7674. hrBz. ingat-
lan™ 12 korona. 10438., 10439. brsz. ingatlanra 
42 korona 12899., 12901. hrsz. ingatlanra 11 
korona, a csik-szentgyörgyi 1701. sz. tjkvben 
foglalt  s Márton Péter tnlajdonát képező A f 
14t>9 1. brsz. ingatlanra 17 korona, 2654. hrsz. 
ingatlanra 11 korona, 10356., 10356/1. hrszámn 
ingatlanra 159 korona, 11093. hrsz. ingatlanra 
36 korona, 1842. brsz. ingatlanra 11 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
deltetik. 

Az Árverés megtartására határidőül 1802. 
évi április hó 21-ik napjának délelőtti 
9 Órája Csik-Szentgyörgy s a Csik-Bánkfalva 
község batárán fekvőkre  1902. évi április 22-ik 
napjának délelőtti 9 órája Csik-Bánkfalva  község 
házához tűzetik ki. 

Az ezen árverési hitdetmény kibocsátko-
zásávsl egyidejűleg megállapított árverési felté-
telek a hivatalos órák alatt ezen kir. bíróság, 
mint telekkönyvi hatóságnál éa Csik-Szentgyörgy 
és Bánkfalva  községek elöljáróságánál tekint-
hetők meg. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi batóságs. 
Csik-Szentmárton 1901. deczember 11-én. 

Sz. 667—902. [82] 3 - 3 
k.i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Szentmiklós községben Ürese-

désbe jött községi jegyzői állásra ezennel pá-
lyázatot hirdetek és felhívom  mindazokat, kik 
ezen 1600 korona évi fizetéssel  javadalmazott 
jegyzői állást elnyerni óhajtják, hogy szabály-
szerűen felszerelt  pályázati kérésüket hozzám 
folyó  évi február  hó 24-ik napjáig annál 
biztosabban adják be, mivel később beérkező 
kéréseket nem fogok  figyelembe  venni. 

Gyó-Szentmiklóe, 1902. január 29. 
Dr. Láaár János, 

főszolgabíró. 
Sz. 634—909. [24] a - a 

tlkkvi. 

[wi t - i 
Dr. Szabó, 

kir. alblró. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfaíva  község telekkönyve a Lesőd 

havas arányosítása kövekezlében az 18*9. évi 
2579. sz. szabályrendelethez képest átalakillasi 
sék s ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra 
né/ve. a melyekre az 1886. XXIX., az 1889. év-
XXXVIII, és az 1891. évi XVI. l.-czikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséi 
rendelik, az 1892. éri XXIX. t.-czikkben sza-
bályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik 

E ezé:bői az átalakítási előmunkálat hite 
lesitése H  a helyszíni eljárás nevezett község-
ben 1902. évi márcsins hó 1-én délelőtt 
9 órakor fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhívatnak: 
1 az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyalásan személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet 
ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosab-
ban adják elő, mert. a régi telekkönyv végleges 
átalakítása után a téves átvezetésből eredhető 
kifogásakat  jóhiszemű harmadik személyek irá 
nyában többé nem érvényesíthetők. 

2. mindazok, a kik a telekjegyzökönyvek 
ben előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alattjelenjenek meg és az 
előterjesztéseiket igszoló okiratokat mutsssák fel. 

3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartansk, de a telekkönyvi beke-
belezésre alkslmaa okirataik nincsenek, hogy az 
átíratásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 
1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §§-ai ér-
telmében szükséges adstokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött elölt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átro-
bázó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítja, 
mert különben jogaikat ezen az nton nem érvé-
nyesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési ked-
vezményektől is elesnek és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog; vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
ngy szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingat-
lanok tulajdonosai, bogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési enge-
dély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen-
jenek meg, mert elleuesetben a bélyeg mentes-
ség kedvezményitől elesnek. 

Csik-Szenlmármn 1902. évi január 23-án. 
A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 

Dr. Szabó Alajos, kir. albiró. 

pOOOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOOO 
Országszerte elismert, erős csontú 
gyorsfejiódésü  ós edzett elsórendd 

Magyar bikák 
kiválóan tiszta csiruképes és olcsó 

oberndorfl  [a;] a-9 

50 kilón felül  minden mennyiségben 
kapható 

Gr. Teleki Arvéd ur 
drassói uradalmában u. p. Konoaa. 

oooooooooomoooooooooooo 

B i z t o s í t á s i é s 
K ö z g a z d a s á g i L a p o k 

vm. évfolyam. 
Budapest, VII-, Vörösmarty-utza 14. 

A legnagyobb és legterjedtebb szak-
újság a Monarchiában. A biztosító intézetek 
és a biztosítási tisztviselők közlönye. Minden 
számban szakszerű  közlemények  találha-
tók  a közgazdaság minden köréből, közli az 
összes intézetek jelentéseit és mérlegét, a 
külföldi  nevezetesebb eseményeket, Bzemély-
változásokat, kinevezéseket és a megürese-
dett  állásokat  és  pályázatokat. 
Előfizetési  ára agy évre 6 frt,  fél  évre 4 frt 

Mutotványasámot küld a kiadóhivatal 
Budapest, VIL, Vöröamarty-utaa 14. 

[28] 
Faeladási hirdetmény. 

2 - 8 

Csikvármegye közönsége tulajdonát ké-
pező Gyó Felső-Tölgyes H-ik batár részében 
fekvő  „Uz* és .Veresvizvölgyi" erdőségeiben 
1050.05 k. holdon megbecsült mintegy 77913 
tömör köbméter gömbölyű luezfenyó  haazonfa 
és mintegy 42377 tömör köbméter gömbölyű 
jegenye fenyő  haszonfa  és mintegy 109125 tö-
mör köbméter, külön nem választékolt, göm-
bölyű bükk-, raú- és tűzifának  az 50665/1900. 
számú magas miniszteri rendelettel zárt Írás-
beli ajánlati versenytárgyalással egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen egyszerre való el-
adása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 237879 korona 90 fillér  azaz 
kétszázharminczhétezernyolczszázhetvenkilencz 
korona és 90 fillér. 

Az árverés 1902. évi február  hó 22-én 
d. e. 9 órakor a megyei magánjavak igazga-
tójának a Vármegyeházán lévő helyiségében fog 
megtartatni. 

Árverezni szándékozók felhivatnak,  hogy 
a kikiáltási ár 10°/,-át bánatpénz gyanánt az 
árverező bizottság kezéhez betegyek, Írásbeli 
zárt ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt nyî jtandók be, Bzintén 
fenti  összegű bánatpénz, vagy megfelelő  értékű 
óvadék képes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
tűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
tételeket ismeri s magát azoknak feltétlenül 
aláveti: 

Az árverési és szerződési feltételektől  el-
térő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el 
nem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverési éB szerződési feltételek  vala-
mint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a magánjavak igazgatói hivatalában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csikvármegy'e  magánjavaioak  igaz-
gató tanácsától  [28] i—8 

Csíkszeredán, 1902. évi január hó 27-én. 
Beose Antal, 

alispáo, elnök. 
Mihály Ferenoz, 

jegyző. 

r Jó minőségű és kitünó izü 
szöllóbor (mult evi termés) 
kapható 16 és 18 forintjával 
hektóliterenként. Megren-
deléseket elfogad  és a leg-
rövidebb idő alatt esiközöl 
Györgyjakab Márton utóda, 

DRE8ZNÁNDT VIKTOR 
Csíkszeredában. 

Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  e l ! 
A valódi Rtthy féle  pemeteffl-ezukorka  caak 
a készítőnél vagy u alábbi gyógyszertárakban 

kapható: 
Csik-Szere dán: Gőaay Árpád, Caik-

Karoafalván:  Hankó Antal gógyszertá-
[24t] 7-7 rakbau. *• 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredában (a Veress Elek ur házában) 

EGY MODEBN 

B I 7 T O B B Ü H T Á H I 
rendeztem be, a hol a legegyszerűbbtől a legflnomabbig 
mindennemű bútorok, egész berendezések, gyári árban kap-
hatók. Kiváló tisztelettel 

[sej 2—3 M e r z a R e z s ő , C s í k s z e r e d a . 

r 

u 

Elv mindig kevés haszon, nagy forgalom  1 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruezikkek tulnalmozottsága miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok. 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 

áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni állí-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemli közönség szíves pártfogását  kérem mély tisztelettel 
[aoi] T-e» S z é k e l y h i d y S á n d o r 

női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elv mindig kevés hasion, nagy forgalom  I 

n 

» 
„VÍDJSOY". 

F e r e n c z pálink:a 
(SÓSBORSZESZ) 19] 5-50 

Yértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (maBsage). Kitűnő sikkerrel használtatik esuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  Btb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Bgy üveg 80 fillér.,  1 
éB 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 

L fűszerkereskedésekbeg,  Cnkaaeredában: Simon Jen6, Tro-
thán József  és Veress Klek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegy gyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

Nyomatott Csíkszeredában, a lapkiadó Oyöryjakab llárton utóda, könyvnyomdájában 1902. 




