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január 15-én tartott. „rendkívüli (llésén 
(Kolozsvárt) elhatározta, hogy tllzkár ellen 
öiibistoaitást azrrvéz az egyházmegyében 
levő összes egyházi- vagyonra nézve. Az 
önbiztoaitáa eszméjének jósága fináncziális 
szempontból, ina már annyira átment u 
köztudatba, hogy fölösleges  arról szót 
vesztegetni. Az erd. róni. katb. Btatus 
szintén az BnbizlositA* alapján akarja meg-
védeni az egyházi vagyont tűzkárok ellen 
s egyszersmind a biztosító- alapok, illetve 
jogi alanyok tárczájába akarja ezzel jut-
tatni azt a hasznot, a mi eddig a speku-
láns biztosító társaságok zsebébe vándo-
rolt. Az ünbiztoaítás a BtátusgyUlés hatá-
rozata szerint f.  évi márczius 10-én fog 
életbe lépni. Minderről a Közművelődés 
(Gyulafehérvárt  megjelenő egyházmegyei 
hivatalos lap) f.  évi január 25-íki száma 
értesiti az erdélyi katliolikusolcat. Sajnos, 
hogy ez a szám csak most kerlllt kezeink 
közé, mert igy csak az utolsó perezbeu 
emelhetjük fel  tiltakozó szavunkat. 

Nem az önblztositás intézménye ellen 
kiáltjuk a vétót, hanem az életbeléptetés 
jogfoaztó  módja ellen. Tiltakozunk egyút-
tal urnii jnjţi fplfoftán  *»ll**n {<,, n niply n 
nevezett Ülésen Pál István előadó és Far-
kas Lajos egyetemi tanárnak a javaslat 
mellett elmondott beszédében nyilvánult 
szemben dr. Menyhárt Gáspár azon in-
dítványával, hogy a javaslat általában se 
iogadtasg-ík el,, mivel — szerinte — az 
egyes egyházközségek mindannyi jogi 
alanyok, a kiket az ő meghallgatásuk 
nélkül ebbe az intézménybe,aa|át helyi auto-
nómiájuk sérelme nélkül bevonni uem lehet. 

Ezzel szemben az előadó azzal érvelt, 
hogy az egyházközségek nem külön jo«ri 

alanyok, hanem az egyházmegye (|nlspöki 
megye) rés/ei; az egyházközségi vagyon 
az egész egyházmegye közvagyonának te-
kinthető. Egy lévén íeliát a jogi alany 
t. i. az egyházmegye, n státiHgy ülés pe-
dig élén püspökével vagyoni dolgokban 
az egyházmegye képviselete lévén, jogo-
sított, sőt köteles az egyházi vagyon ká-
rosodásának meggátlása iránt lialároy.alilag, 
rendeleti uton intézkedni. 

Farkas Lajos egyetemi tanár hasonló 
fejtegetések  között kimondja, hogy a katli. 
egyház elve szerint, a mi a/, egyé, az 
egyúttal a közé és a mi a közé, az az 
egyeseké is. 

Igy aztán a stáfuagyűlés  elfogadván 
Menyhárt Gáspár Ügyvéd ellenkező indít-
ványával szemben a tllzkár elleni tfnbiz-
lositáa intézményének javaslatát, azt lm 
táro'attá emelte a életbeléptetésével az 
igazgató tanácsot bízta meg. 

Ezzel azonban a jogfosztás  terére, lé 
pett. Ez a kapzsi czcutrálizáczió elve, 
mely most először (Iti löl hidra fejét  ily 
vakmerően, hogy megfojtsa,  kiszipolyozza 
hitközségi autonomiánk legvitAIisabb erejét, 
a vagyonkezelés szabadságát. 

Dr. Menyhárt Gáspárnak ignza vnn, 
niílrnr a •lAlnsHyfllént  illelákteleunuk-
mondja ezen kérdésben; csupán érvelése 
hibás, bizonyítékai rosszak. De ez tételé-
nek igazságát nem allerálja. Nem azért 
jogtalan, jogfoaztó  a alátusgyülés eljárása, 
mivel az egyes hitközségek a jogi alanyok, 
hanem egyszerűen azért, mivel a státus 
gyllléan^k Bemmi névvel nevezendő jog-
hatósága nincs a hitközségi autonómiák 
felett,  sem vagyoni, sem iskolai ilgyekbeu, 
annál kevéablié egyéb téren. 

Mikor tehát vele szemben az előadó 
azzal érv'»-lt, hogy a stAtii"<_ryill'-s v-igyoui 

dolgokban az egész egyházmegye képvi 
selete <t igy aztán jogosított a hitközségi 
vagyon felelt  is rendelkezni, akkor magas 
állásából egy olysi'l jogi tételt állított, 
melyet nem lesz képes sem elmélelileg, 
sem gyakorlatilag beigazol ni. Ex fi  tétel 
a statmgyill.'wt a hitközségi képviselet 
leié akarja hclyu/lii, tllilit fellebbviteli  l'<>-
rumot; a slátmgyillés jogkörébe utalaii-
dónak tartja mindazon llgyek felillbirálá-
sát, melyeknek elintézése a hitközségi 
aiitoiiomiák jogit képezi; sőt a jeleneset-
ben nemcsak a felülbírálás  jogál, tle n 
kezdeményezés, az imperátiv intézkedés 
jogkörét 18. 

Épen ez ellen tiltakozunk. E/. uem 
egyéb, mint erőszakos kisajátítás', a „eapí--
rape" léle hatalmaskodó rendszer, melynek 
ellenében a gyengeb léi tiltakozik s ellene 
szegül n végrehajtásnak. „Sitiim cui(|ii>í". 
A hitközségek kép viselőt est fi  le! ét illeti a 
jog saját területén s gondozása alatt levő 
egyházi vagyonkezelést illetőleg, termé-
szetszerű függésben  a/, erdélyi püspöktől, 
mint az összes egyházmegyei vagyon leg-
több intézője és gondnokától Igen is, az 
erdélyi püspök, mint püspök, de nem 
mint. atálusgyillési elnök, a vagyonkeze-
lés módját rendeleti uton szabályozhatja 

utinii.i; l;i.nliallrf-ltií.-|-ll<ílkiÜ  a kú^vúttl^ 
testületeknek, de e-<ak szilkség cselén. Az 
autoii'imikiis alkotmány szerint u/.ouhnu, 
ha szilkség esete, funii  nem forog,  a kép-
viseletek előleges határozatait uem mellőz-
heti. Más különben az egész holvi auto-

. . * 
nomia illtizoriiissá válik, sőt megsemmisült 
abban a perezben, midőn az egyházmegyei 
niilouomiáuak, mint lellette állónak czápa-
torkába keiillt. 

Az előadónak az.>n állitá<a, hogy az 
egyliá/.községi-k vagyona az e^ész egyház-
megye közvagyonának lekLiiiliein — e/.á-

lolásra aem érdemes. Egyetlen egy jobb 
nevii kiiiioiiisla sem állította ezt az elvet. 
Nálunk pedig a gyakorlat teljesen ellene 
mond. 

Farkas Lajosunk felfogása  pedig, hogy 
a kallinlikus egyházban a mi az egyé,  a 
közé is, a mi a közé, az az egyeseké is, 
igazán csak felfogás,  csak aféle  meseszerű 
teoria, mely talán benne lehet valami 
régi prédikációban, de zsinati liatározal-
ban, vagy pápai deczizióban sehol. 

Bámuljuk a Közművelődés tudóa szer-
kesztőjét, hogy tekintélyes lapjában meg-
jelenő ilyen véleményt megjegyzés nélkül 
hagyhatott „Vigilantibus jura". Azt mond-
ják, hogy az őszi siátus gyűlésen a brassói 
liit község küldöttje és a gyergyói főesperes 
ilyen értelemben fel  is szólaltak a hitköz-
ségi aiitonomiák függetlenségének  védel-
mére. Ugy látszik a januári rendkívüli 
stat nsgy illés ezen felszólalásoknak  Bemmi 
értéket sem tulajdonított. 

Most mái' u hitközségeken a sor, hogy 
tiltakozzanak. Ha az igazgató tanács, egy-
szerűen a státusgyülés határozatára tá-
maszkodva, akarná közelebbről éleibe lép-
tetni a nevezett önbiztositást, a képviselő-
testületek ne vegyék számba rendeleteit. 
Un azonban az erdélyi püspök, mint ilyen, 
ktfrretidefetboti  hunyná uieg ezt, akkor, 
mint egyedül törvényesen felettea  hatóság-
nak rendelkezését hajtsák végre a hitköz-
ségek, de gondoskodjanak, hogy majd az 
őszi stáliisgyiilésen a fennebb  jelzett jog-
fosztó  elméletekkel éa a meginduló jog-
ellenes gyakorlattal szemben tiltakozó sza-
vuk kifejezésre  jusson s ez által a hit-
községi autonómiák jogkörének csorbítat-
lanul való fennmaradása  jövőre nézve biz-
losilias.sék. Egy autonomista. 

A „CSÍKI LAPOK" TAROMJA. 
Ártatlan éjszaka. 

(Folytatása és vége.) 
Éjfél  után. -» hogy egy asztalhoz kerül-

tttok, észre sem vett.: Ha olykor mégis össze-
villant tekintetünk, inkább haragos volt, daezos 
a nézése. Gjötrö sóvárgás támadt bennem 
utána és a bogy hajnal felé  egyszer felkelt  az 
asztaltól, én mámoros, lázas fejjel  utána men-
tem. A hosszú folyosó  végében elértem. Meg-
fogtam  a kaiját, majdnem felszisszeut  azeros 
szorításra.' 

— Judod', bogy meg tudnálak nyugodtan 
fojtani.  Igy,. egy azoikásra. 

Noa, 'hát oáak rajtaI... Fojts meg! 
HidegségleCmondta, unottan. Eleresztet-

tem a kezét. Szó .qélkiU meflt  tovább. Vissza 
ae-nézett, Kéaóbb'visszakerDlt megint az asz-
talhóz. a'hadnagy mellé s feltlinó  jó kedvvel 
koccintott veié folyton. 

JCit napig elkerültem őket, de a harma-
dik ettéft  'már ismét odavetódtem. Kiváuesi 
vplţam, kt udvarol most Nelllnek. Két óra 
lehetett éjfél  után. Néhány idegen férfi,  tilt 
együtt a leányokkal. A kövér Irma nyomban 
Ott is hagyta » részeg kompániát, de az egyik 
ur, a ki valószínűleg krájzleros volt vagy ban-
kár, haragos nézéssel .mormogott a leány után. 
Visszakiildtem a társasághoz; 

tfent,  az işgyik elrejtett sötét sarokban 
magányosan BÍfctfelli.  Odaültem melléje. 

—.Éb, a hadnagy nr?:... Vége?... 
Megvetáeu bigyesztette le az ajkát:-
— Limoaádél... ,8«eret8z Nellikém?!'-

.Szeretsz báduskáml?*... Egyre csak ezt ko-
tyogta. Unalmas ember. 
• — JUt akkor mért Uú itt? Miért Ben 

mégy háia? 

— M-gvá-oiil Csutakot, ö ir.ajd haza ki-
nér. Egyedül folík. 

— Ezek itt maradnak reggelig. Én majil 
elkísérlek, gyere! 

Felkelt. A hogy feladtam  rá gallérját, 
ezzel fordult  felém: 

— De csak a kapuig kísérsz! Tovább 
nem!.... 

— Addig, addig, ne félj. 
Csak :t kapuig kisértem. Kgett bennem 

a vágy, szerettem Volna ölbe kapni, csókolni 
és igy rohanni fel  vele a lépesükön, a lakásáig. 
Nem szóltam semmit. Kezet nyújtott s ezzel 
mentem is már. 

Valahol a harmadik háznál voltam, mikor 
egyszerre csak nevemet kiáltotta Nelli: 

— Nincs gyujtófám,  nem tudom a lám-
pámat meggyújtani! 

Szaladtam vissza. Ott voltam a szobájá-
ban. A lámpa gyér világánál lopva körülnéz-
tem a lakásban. Nyomorúságos két kis- szoba. 
Az ágy nyitva állt, össze-vissza hányva benne 
a vánkosok, a takaró. Az asztalon baraezkma-
gok,. kenyérhéj, szóló szárak, féligtelt  boros 
poiiárak, csontok. A díványon szanaszét ruhák. 
A földön,  uz egyik sarokban egy ezipó, odúlib 
egy rongyos filzó,  mellette a törülköző, ha-
risnya, selyéinhugyogó. 

— Nagy a rendetlenség — mondta a 
leány - r de ezek a vidéki háziasszonyok ugy 
bánnak .ájj .ejnberrel, mint egy kutyával. Ne 
nézd, tudom, liogy ez csúnya. 

. Belevetettem magam, égj' öblös fote.lbe. 
ö szembe ült ?!em. Nem szóltunk egymáshoz 

; >t sein. Aztilu egész várat-
fclcm.  a' leány: 

— Ugy-e gyón gyűlölsz, utálsz — te 

sokáig egyet', 
lanul ezzel 

Odallit az ölembe. Álmodozva, szpmóru-
fiággal  mereszté rám nagy fekete  szemeit. Igy 
Várta a feleletét  Karjai ott pihentek a vál-
taimon. 

— No. szólj ni ír valamit!.... 
— tiyiilöliek. Megttiilnálak fojtani.  C-ak 

azért, hogy más ne ölelhessen tölilié. ne csó-
kolhassa ajkaidat. Azt hiszed, tréfáltam,  mikor 
először szóltam hozzád, ott a folyósón  V1 

— Tudom, hogy utálsz, megvetsz. Lát-
tam, éreztem. Ha kijöttem a színpadra, újságot 
olvastál, eifuidúltál,  soha sem tapsoltál, egyet-
len egyszer sem. Ha meg olykor mégis rám 
lléztel. zavarba jöttem tekintetedtől, elfeledtem 
nyomban a ligurákat. Gyűlöltelek és legjobb 
szerettem volna hozzád rúgni. Xa, ne nézz igy 
rám! Valami van a szemeidben, a mi bánt, a 
mi félelemmel  .tölt el. Igy néztél a színpadra 
is. Ne, ne fordítsd  el a lejedet! Igy még sok-
kal csúnyább vagy. Irtózom. 

A szél'haragosan, dühöngve kapott bele a 
háztetőn a telefonhálózat  sodronyaiba. Sivítva 
tépte ki a vékony hangokat a furcsa  hurokból. 
A csendben, az éjszaka nagy nyugalmában 
rémesen szálltak tova ennek a vad konczertnek 
sikoltó, siránkozó édes hangjai. A leány össze-
rázkódott s egészen közel simult hozzám. Szo-
rosan öléit a karjaival, mint a ki menedéket 
keres. 

— Ugy félek! 
Mitől ? 

— A szél hangjától, ettől a furcsa  sivi-
tiistól. l'gy jajgatnak ezek a telel'unsodronyok. 
mint mikor valakit kínoznak. 

Feji; lassan IVIÚÍIUMsatlott. Buja. szénfe-
kete haja az aiczomal simogatta. Tenyerem 
közé kaptam az arczát és csókoltam a szemeit, 
a homlokát, az állát. A liogy sóvárgó, forró 
ajkam egy lázas • csókban összeforrt  ajkával, 
ijedten szökött fel. 

— Ne4 igy ne csókolj. Legalább te ne. 
Másoknak szhutld, neked neinl 

— Nekem nem?.... Miért?.... 
— Igy azok csókolnak, a, kik'egy napig, 

egy éjszakán szeretnek csak. Én jól ismerem 

a lázas kivánkozásiiak ezt a mámoros sóvár-
gását. Kzt nem szeretem, ez csak piszok, szenny, 
sar, állatias ösztön. Kzekliez a csókokhoz, jiz 
ily ölelkezésekliez nincs köze a szívnek, a lé-
leknek; ez csak az érzékek rövid káhasága. 
lön és tovaszáll: neiu marad emléke, A kö-
vetkező perezbeu már ugy elfeledjük,  mintha 
meg se történt volna. Ha véletlenül mégis reá 
gondolunk, olykor, undorral, utálattal tölt el. 
Tudom, hogy" igy van. Te is tudod, te is érez-
ted már ezt. 

A hangja lágyan reszketett, ,mig ezeket 
mondta. Héködösödtek szemei is. Es én mégis 
koméi'.iának hittem, kaczérkodásuak. 

— feküdjél  le, álmos vagy. 
Pirulva ugrott fel  székéről. 
— Nem!... Nem fekszem  le! Ne kívánd 

ezt! Majd ha te elmész, lefekszem.  Addig nem... 
De azért csak maradj!... Nem vagyok álmos, 
nem vagyok fáradt. 

Egyre érthetetlenebbnek tűnt fel  előttem 
ez a leány. Majdnem haragosan vonszoltam 
székemhez. 

— Hát annyira utálsz ? 
Ernyedten hullt az ölembe. Fejét odate-

mette keblemre. A következő perezben elkez-
dett zokogni. 

— Ne kívánd tőlem... Ugy sem lennék 
a tiéd... Gyűlöltelek, féltem  tőled. Már az első 
perezben, 'mikor megláttalak, mikor Utamba 
álltál ott ti folyósón.  Ki szerettem völua tá-
párai a szemeidet. Hogy ne nézzenek' olyán 
vadsággal, olyan haraggal, olyan megVfetéaaél. 
Újságot olvastál, ha tánczoltam, odá aém néz-
tél s ha mégis megtetted, kicsiuylée,- leoóaéi, 
guny ült bennUk. SSavarba jöttem. reWkeWWá, 
elfordítottam  a fejem,  de a követkéz® 'jüHa-
natban ismét csak téged néztetek; 
csak téged. Nem tudtam, hogyfliiárt,-d«  diMfca 
erőszakkal késztetett volna erre valami. 0a-
czolu< -'tartam ellené. Nem sikerülj 
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• nékely kongresszus. 
â székelység uyomerog, haszUlaa küzd a 

I h k n w i h ellra, beláthatatlan wmMm 
teayegeti a közetjövöbeu. Ezt állapított» mrg a 
maroe-vásárhelyi tanácskozás akkor, mikor ki-
mondotta, bogy a székely kongresszus DnirU-
vására szükség vin. 

A maros-váiárbelyi székely társaság tes-
tületileg vonslt kl a vaaoti pályandvarra, hogy 
ünnepélyesen üdvözölje a* idegenből érkötőket, 
kikhez Hafbaser  Ártur polgármester intézett 
beszédet. 

Délelőtt tizenegy őrakor a jelenvolt egy est-
ietek tagjai Sáador János föispánsál  gyülekeztek 
öauze, komul László György vendéglőjébe kajut-
tak ebédre. A laksaa soráa Sáador Jáaos főispán. 
Zseléaszk; Hébert gráf.  Deésy Zoltán, Uajsnovicb 
Sándor, Bedé Albert, Gyöiffy  Gynla síb. mondot-
tak felköszöntőket.  Különösen nagy hatást keltett 
Györly Gynla beszéd*, melyben a névtelen bősök 
érdemeit ismertette. Esek a névtelen hősök alapí-
tották meg * marosvásárhelyi székely társaságot, 
melynek mintájára azóta azámos egyesület kelet-
kesett ; ezek a névtelen hősök matattak reá első 
sorban a székelység bajaira válságos helyzetére 
s vitték keresztül azt, bogy ma már megmozdult 
a lartndalom s megkezdte a mentés munkáját. 
A névtelen bősöket éltette, kik babérokra nem 
vágynak, nem tolakodnak előtérbe és csak egy 
feladatot  ismernek — a mentő munkát. 

A lakoma után a vármegyeháza nagytermé-
ben gyülekeztek össze az egyesítetek megbízottai. 
Az érdeklődő nagy közönség zsarolásig töltötte 
•eg a termet, mikor Farkas Albert alispán a 
vendégeket üdvözölte, majd Sándor Jáaos főispán 
Bedfi  Albert képviselőt, a budapesti székely 
rgyesület elnökét kérte Al arra, Hogy az érte-
kezlet etrtki tisztét vállalja el. 

Bedő Albert a megtiszteltetést elfogadva 
üdvözölte a jelenlevőket, majd az előzmények 
elsorolása alán azt Ismertette, bogy tokaképpen 
milyen czélbél Alt őasze az értekezlet. A jelen-
levők nagy számából következtetve azt hiszi, 
hogy a székelység ügye aincs veszendőben, sőt 
most mér a helyes irányba terelődik. Az értekez-
let ezatáa Bedő Albert indítványára Bnday Bar-
nát, Mátbé Józsefet  és László Gynlát a jegyző-
könyvek vezetésével bízta meg, majd a megbízó 
levelek alapján igazolta a jelenvolt kiküldöttek 
határozati jogosultságát. A voltaképpeni tárgy-
sorozat megkezdése előtt KOmöcsy Józset felol-
vasta a budapesti egyetemi székely ifjúság  üd-
vözlő sürgönyét, majd Oeésy Zoltán a maros-
vásárhelyi gazdasági egyesület nevében fidz&zölle 
az o. M. e . E -t, mire Bnjanovich Sándor vála-
szolt azzal, bogy az O. M. G. E.-nek erkölcsi 
kötelesség» volt a székelyek ügyének lelkarolása. 
Erősen hangoztatta, hogy az O. M. G. E. semmi 
tekintetbaa sem akar fenöbbséget  gyakorolni, 
kanem csnfc  egyfltt  akar dolgosat a tabbt egye-
sülettel. Az O M. G. E. a munkából kér részt 
• nem a diadalból 

A tárgysorozat folyamán  az értekezlet Bedő 
Albert elsők indítványára hosszabb vita után 
kimondatta, hoey a kongresszust a székely egye-
sületek és az Omge együttesen rendezik, még 
pedig ngy, bogy a rendezőbizottságba mindenik 
egyesület az elnökét és négy tagját küldi ki. 
A kougressnsnak két diszelnöke lesz és pedig 
egy msgyarországi és egy erdélyrészi elnök, kik-
nek személyére vdnatkozólag azonban egyelőre 
nem történt megállapodás. A kongresszus ügy-
vezető elnökivé Bedő Albertet választották, ki 
mellé társelnököknek a rendező egyesületek el-
nökeit küldik ki. E pontnál azaz indítvány me-
rült feL  hogy a főispánokét  szintén válasszák 

meg társelnököknek. Az értekezlet többek fel-
szólalása atáa kimondotta, bogy a főispánok 
lArsetaökatgéto nem tárni hozzá, de a rendező 
bizottságba beváln«ilja az öt székely vármegye 
hivatalon fejét.  Buday Barna vezetése alatt állan-
dó kongresszusi iiodát tartanak fenn  a axonki-
vül szükség szerint a vidéken is felállítanak  ide-
iglenes irodákat. 

A koegresazu* helyét és idejét a rendező 
bizottság állapítja meg, az ügyrend tervezetével 
pedig a kongresazusi irodát bízták meg. 

A tárgysorozat lielejezése atáa Bedő Albert 
meleg szavekban mondott köszönetet u megje-
lenteknek érdeklődésükért és ezzel az értekez-
let véget ért. 

Az est folyamán  a vendégek a marosvá-
sárhelyi székely látsaság ülésésén és vacsoráján 
vettek részt. 

Esküdtszéki tárgyalta. 
(Második  nap). 

Kedden, vagyis e hó 18-án egy gyilkossági 
kísérlet büntette feletti  ítélkezés foglalkoztatta  as 
eskUdtbiróságot, mely alkalomból sslntén dr. Per-
jéssy Mihály tszéki elnök elnökölt. A vádat Situpjár 
Samu kir. ügyész, vádlottat Bartha Ignács ügy-
véd képviselte. 

á vádbeli cselekmény gyé-utmiklósl György 
Sándort terhelte, a kl édes anyjával éa féltestvé* 
révet. Porlik Simonnal bizonyos kassáié helyek 
haszna felett  több rendbeli pert folytatván,  midőn 
egy ilyen pereskedés tárgyalása után a járásbí-
róságtól felek  hasarelé mentek, as előbb elindult 
György  Sándor Portik Simont útközben megvárta, 
vele hirtelen szembe fordult  s egy férgd  pisztoly-
ból lágyékon lőtte, mire a sértett felsőjét  fejére 
hnsván, megrohanta sértőt, de es még három lö-
vést intéseit rá, mikor aztán az oda szaladt Bor-
ján Péternek sikerült a pisztolyt kezéből kicsa-
varni. Hogy pedig György Sándor a merényletre 
el volt késsülve, nzt tagadásával szemben tanuk 
igazolták, mert midén anyja éa bátyja a délelőttre 
kitűzött tárgyalásra nem jelenhottek meg, délkor 
ezekhez ment a felszólította,  hogy délután meg-
jelenjenek ; egyébként pedig azt is hozzá tette, 
miként .akár jelennek meg, akár nem, ugy Is 
megbánják*. 

Vádlott kihallgatása rendén tagadta, az előbb 
jelsetl fenyegető  szavakat mig sértett, annak fele-
sége és fla  szemébe mondották annak megtör 
téntét, de egyik rendér, a ki sértőt a községházá-
hoz vezette szemébe moudotta azon beösmerését, 
hogy a lövéseket 8 követte el, még pedig feltett 
szándékból, azon több rendbeli hoszantásokért, 
melylyel ót a különbőzé perekkel illeték a a mely-
nek ntján saját maga által vett és anyja által 
ráíratott kaszálók terméséhez is igén) t formáltak. 
Hivatkozott vádlott hntouas vqltáuáa —T*-̂ -" 
fájdalmaira.  melyek miatt némelykor magánkivüli 
állapotba jut a ténjei beszámítás alá nem jöhet-
őek, mit felesége  éa még kit más tanú is igye-
kesett igazolni; azonban as orvosi vélemény annak 
ismérveivel nem tnlálkosott. 

Kihallgattattak továbbá Dr. Pejér Dávid és 
dr Dobribán Antal orvosok az okozott sérülések 
minősége a mily idő alatti gyógyíthatóságára nézve, 
mii azok 20 napon bellii gyógyíthatott kissebb 
sérüléseknek állítottak, bár sértett ugy adta elő, 
bogy a karján kapott sérülés gyógyulása 40 napig 
tartott a karjában bénulást is idézett elő. 

Tanuk megeaketése után az esküdtekhez 
intézett kérdések állapíttattak meg s azt a vád 
éa védbessédek követték, melyek elhangzásával 
as esküdtek a kérdésekkel vissza vonultak a rövid 
tanácskosás után vádlottat csupán az erős felin-
dulásból származott testisértésben mondották ki 
vétkesnek s ebezképest a törvényszék Qyörgy 
Sándort 8 havi börtönbüntetésre Ítélte, miben vád-
lott is megnyugodott. 

(Harmadik  ós negyedik  nap.) 
A aserdán megkezdett is csütörtökön befe-

jezett! esküdtszék! tárgyalás igen érdekes volt. 
Nem a bűntény szokatlsnsága miatt, mert hiszen 
a legtöbb ai emberi élet éa testi épség ellen tör-
ténő merényleteknek a folyománya,  baoem érde-
kességet kölcsönzött n tárgyalásnak az, hogy a 
bűncselekmény sátoros ctigáayok között fordult 
elő, kik' bár gyakran csapnak egymás kötött lár-
más verekedést, de azok a ksrmolódás határait 
nem igen szokták túllépni, 

A műveltség teljes hiányn éa aczigáuyfur-
fang  nem egyater keltett zajos derültséget a hall-
gatóság közölt eseu tárgyalás alatt, melyre nem-
csak Ciik-Szentmiklóaról éa Csobotfalvábél,  hol 
vádlott és sértettek laknak, hanem más késségek-
ből éa helyből is igen sokan jelentek meg. A 
tárgyalást vezető elnöknek nem egyszer tették 
kemény próbára türelmit, vádlott és a kihallgatott 
ctigány tanuk, kik nem tudták megállani, hogy 
egymás vallomásába bele ne szóljanak, s igy meg-
történi az is, hogy többssöri figyelmeztetés  dsosára 
kősbe sséló ráálltat ns elnök 10 korona rend-
bírsággal fenyltntss  meg. 

A sátorotok kötül külöuösen a nők ünneplő 
ruhában jelentek meg. A tanuk kötött .Qlsteesó-
•ok" uas települtek is voltak (igy nevezik a sá-
torosok a télik elasnkndt falusi  osigányokat). kik 
kébérM feleiket  .Kwt*rár*-0kuk hívják, a ese-
tni maguknál alábbvalóknak tartják. 

A törvinyssik n megelőző napi elnök is 
birákból volt megalakulva; kösvádlókipp Kaörr 
Pereset allgyési éa vidöül Bariba Iguáes ügy 
vid sserepelt. egyik sértettet Dr. Nsgy Béni ügy 
vid képviselte, feküdtek  voltak kevia kivitellel 
a korábbiak. 

A vádlottak padján Oá bor János cslk-asent-
mikléal esigány Olt, kit kettős bűncselekmény ter 
kelt. mi« pedig a euobotfalvl  lentin UjNM elköve-
tett halált okeió súlyos teatiaértée a ns enunk flán. 
Restáa Kupin elkövetett nehés tesUsirtée bűnténye. 

Hlndkit bűncselekményt Gábor János a mult 
év szeptember II-in tartott szered ai baroiaváaár 
alkalmával küvelle el, egy ló miatt, melyre annak 
tulajdonosa, mentség! loote Jótseffsl  előbb ő tl-
kudotott, de a melyet többet Igérés által Restáa 
Rupi at ő keiéről elütött. E miatt kapott n két 
oiigánv egymással hajba s a mindkét fél  otlgány 
pajtásainak hozzájárulásával lett belőle vérea ven 
kedis. mely közben Qábor János támadó a kesére 
kapott egy jelentékeny aturásl. Realás Rupi fejin 
is urcsán több vágási sebet, spjs Rostán Lajoa 
pedig n mellébe egy halálos tsurásl. melylyel ott 
a helyeslőén néhány peres múlva mégis halt. 

Vádlott Qábor János kihallgatása rendén 
tagadta, hogy a Restás Lajoson ejtett tturás tőle 
ttármtioll volna, mert éppen utóbbi támadott rá 
késsel s hogy .megssurédott" arról A nem tehet. 
Sterinto Restáa Bupi volt a verekedés kezdője s 
at apja késsel rontott rá s keiét is ő siurta msg. 

Restáa Rupl as üstben lévó sértett elmondja, 
hogy at általa megvett ló miatt Qábor János tá 
madl rá s ő faragta  meg késsel, a mikor a se-
gélyére eleteti, de a kőiben iiiutén levert apjá 
val a tömeg kösül megfutamodott,  apjának a mel-
lébe ii ó tturta a kést-

Egyik eaküdtaiékl tag kérdési Kupit: 
— Hány órakor indult be a vátárra? 
— Nem tudom iBtálom — feleli  a ezigány, 

mert nekem nincs órám I 
Arra kérdésre, hogy nem hullott harangétól, 

melyből ns időt tudhatta volna? ait felelte: 
— Harangszót eleget hallott, de nem tudja, 

hogy ai mire valé. 
Uennsági Iooae József  a lóelndö csak annyit 

tudott, hogy a támadó Qábor János volt, a Ő a 
verekedés lefolyáaát  aem láthatta.' mert a sajtói 
luva megijedt, félre  futott  s ast kellett felügyelnie. 

A megölt Restáa Lajos felesége,  arra való 
tekintetből, hogy ö Qábor Jánosnak testvére, lé-
nyeges vallomást nem tett, csak ast állította, bogy 
férje  józan volt s kést nem hordozott, 

Csiksseredai Antal Ferenci, Sándor Qyörgy 
gyepmeiter, taplocsai Péter Ferenci és Restáa 
Jéisefai  arról tanúskodtak, hogy Restás Lajosnál 
két nem volt és Qábor Jánot a dulakodás után 
Restással asembe futva  a tűnőjéből előhúzott 
kittel stuta meg. 

Ellenben Qábor János tanul, szipviii Bánfl 
Miklós, Bogos Domokos, Szakács Ferenci s később 
a szeredai reudórségtól sikkasztás miatt elosapott 
Kopaci Ignáct volt rendőr ait akarták beigázolni, 
hogy verekedés közben Restás Lsjos vágott késsel 
Qáborhot a keiét is ö szúrta meg, de bogy Qábor 
János siurta volna aztán a kitt Restásbs, azt 
•rom H m . " 

As utóbbi tanuk egybehangzó s egyforma 
aiavakkal előadott vallomáaa ugy n hallgatóság, 
miut as esküdtek előtt gyanúsnak tünvin fel,  talán 
et szolgált inkább okul a marasztaló verdiktre, 
mennyiben uiml jogosultsággal birt as a vélelem 
hogy tanuk talán valaki által kitanítva voltak. 

A vád is vidbessidek érvekben és formában 
is elég gazdagok voltak; közvádló teljesen bebi-
lonyitottuak látta a Qábor János cielekményeit 
s vádját feutsrtva,  maraastaló verdiktet kért ai 
esküdtektől, mig ellpubeu Bartha Ignáos védő a 
tanuk vallomásából pozitív bltooyltikot nem fe-
deivin fel,  védenozinek felmentését  kért*. 

A vlstonvilsszok elhangzása után, elnök n 
kérdéseket felolvasta,  ns esküdteket tüzetesen a 
kérdések mikénti értelmezésére kioktatta s át 
adván atokal nekik, félórai  tanácskotás után vá-
lasztott főnökük,  Balog Ferenci nyugdíjazott alei 
redea kihirdette a verdiktet, mely szerint Qábor 
Jánost ugy a Restás Lnjoa sérelmére elkövetett 
halált okosé súlyos testiséftéa,  miut a Bestia Rúpia 
okozott testisirlét bűntényében büuösoek találták, 
de egyúttal tekintetbe vették átoknak erőt felin-
dulásból való iiármazását. Mire aztán a törvény-
szék hozta meg Ítéletét s Qábor Jánost mindkét 
nembeli cselekményéért 8 és fél  évi börtönre ítélte, 
s at öivegynek 0 kor., gyermekei ristire egyen-
ként 4—4 korona bnvi tartási, 60 korona teme-
tési éa 860 korona ügyvédi díj megfizetésére  köte-
lezte. At ititet ellen Bartha Iguági védi semmi-
légi panasit jeleuiett be. 

(Ötödik  nap.) 
Pénteken nt esküdtbirőaág menaaági Laci 

Károly felett  Ítélkezett, a ki mig 1900-ban oda-
való Inoie Jánoit egy bárány lopáa gyanúja miatt 
aa uton fejűével  megtámadta, s halált okoió sú-
lyos taatltértést követen el rajta. 

Est aa ügyet az esk&dttsék a mult öatön 
it tárgyalta, de a biréaág akkor aa esküdtssikl 
verdikt szabálytalansága miatt itiletet oem hozott 
s moit újból elővette. 

Közel 20 tanú hallgattatott ki most is, kik 
kötül csak 11 boatállatott esküre, minthogy ao-
kun vagy lényegtelen dolgokról asőloitak, vagy-
ai •lltmtineadáaokból itilve megblahallnu vallo-
másokat tellek ; többnyire útónban valamennyien 
igatolták ast, hogy vádlott a tiuy elkövetésekor 
esakugyan riaseg volt/' 

Sttupjár kir. ügyéé», köz.ádló a cselekményt 
eléggé bebfonajritanaak  tartván, szépen megokolt 
vidbeotide utan Laez Károlyra a bűnösség ki 
mondását, Bartha Iguáes ügy vid, miut védő aton 
baa bizonyítékok elégtelensége miatt védeoexe 
felmentésit  kirvin, at euküdtasik szavasat több-
séggel Lsos Károlyt as eróa felíudsláaból  szár-
mazott halálos kimenetelű anlyoa leuUsirtés bűn-
tettében mondotta ki bűnösnek s Mért a törvény-

ssik, tekintettel ai Illető bűntelen elöilutére és 
flatai  korára 1 és fii  ivl börtönbüntetést ssabett 
kl; továbbá a hátramaradt ösvegynek 323 korona 
tartási és Bartha Iguáes vidtf  ügyvédnek 20« kor. 
eljárási dij megflsetiaire  kötél este, miben elma-
rasstelt nem nyuaodett meg, kanem as afina  ügy-
védje utján semmiiégl paoanst Jelentelt be. 

Kilenosven év. 
Nagy Idő és ssép annak, a kl egy nemesen s 

boldogan eltöltött életkor emlékeivel gondolhat vissza 
egy Ily maltra! Nem fcudom  t nem la tudhatom, 
mily érzés lehet az, mely as embert egy Uy, a mai 
korban tguán ritka hosszú élet után elfoghatja.  At 
as érzés-e, mely ax örömeket háttérbe szorítja s as 
emberi lélek legérzékenyebb hangján azt súgja, hogy 
már be van fejez  re a pálya t nincs semmi tenni nló 
• földön  t Avagy pedig az, mely sz elmúlt idók örö-
meinek hatása alatt csak víg kedélyben találja meg-
nyilvánulását? Viasza emlékezés a szép multra a rá-
gondolás az tlmult hossza időknél sokkal rövtdebb 
jövőre: sejtelmem szerint ezek lehetnek azok a lelki 
tényezők, melyeknek hármoniájs öröm könyökben 
egyesül is nyer kifejezést. 

Ennek ac érzésnek találtam Igen megható, lé-
lekemelő megnyilvánulását azon aa Impozáns Ünnep-
ségen, mely folyó  hé 19-in cstk-szentsimonl Endes 
József  házánál lefolyt  s hol ngy a távoli, mint me-
gyénkben előkelő rokonság és Jó baritok egymást 
érő, szebbnél-szebb s igazán önzetlen őszinteségből 
eredő toaaztokban adtak kifejezést,  annak a vonzó-
dásnak és szeretetnek, melylyel as Ünnepelt Iránt 
viseltetnek t melyet nemcsak az őtt hajak Iránti 
tisztelet, de ai tlonepelt öreg urnák, ngy elmúlt tár-
sadalmi, műit szereplése egyformán  vont 
maga után. 

Igazi hazafias  lélek, megtestesült becsületesség 
és jóság, őszinte önzetlen barát és jó gazda volt o 
mindig s ha a nép tzava Isten szava, akkor álljon 
itt Gergely József  költési tanító által készített, a 
községi nép érzelmeit híven tolmácsoló veiaecske, 
melyet egy kis leány mondott él ax ünnepély al-
kalmával: 

.Megérte hát, megérte azt, 
A mit ritka ember ér meg, 
Megy időnek hosszú sorát: 
A dieaő 90 évet! 

Hint szeretnék jó szivébe 
£gy perczle betekinteni! 
Ámde látok ttemeibü 
Egy pár könyQt legördüld. 

El a hoBszu élet pálya, 
A hála és öröm könye, 
Uely agg szivéből fakadt  fel, 
Hogy megtartá Teremtője! 
A nap mosolyogva fénylik, 
Bearanyozva éveit, 
S e remek dlszltményére 
Lerakja gyémánt ékelt. 
Nevét örOmbir lengi át, 
S magas családi körében 
Az ég nagy ajándékáért, 
Zeng a hála minden szívben! 
A község hl népe rajong, 
Mert fő  ura, nagy szülött^ 
AJ emberi kor a msgas 
TT II .III UI4y>." 
SzlvOk mély hédolatával 
Versenyre kelve, üdvözlik, 
Méltóságát kegyeiért 
Szeretetükkel övezik. 
Magas látó szemeivel 
Tekint Ide a Vármegye, 
flzive  örömtől feldobban, 
Tiszteletét miként tegye!? 
És e ritka alkalomból 
Megjelennek nagy fial: 
Idők arisztokratáját 
Öröm fényben  köszönten]! 
Nemes sztvü hon leányok 
Elhozzák az érdem füzért, 
Caikmegye n»gy Nesztorának, 
Hogy os homlokára tűzzék. 
És a haza, e drága hon, 
Melyet oly hlveu szolgála, 
Midőn a csaták viharán 
Ellenével szembe szállá. 

2h ez, ez aem hálfiMlan. 
ldott szivéhez SMTUJAI ' 

Hős álért mindent meg tata, 
Kebelén hón ápolgatja. 
De nem a föld,  örül az Égi 
Ezen ünnepélyes napnak 

â Mennyben az anjaralok la 
röm könnyeket hullatnak i 

Öröm könnyeket hullatnak 
8 áldást hoznak le az Égből, 
Ez áldás az; hogy maid egy ae 
Hiányozták, * siás évböli^ 

Legyen ugy III Dr. Ca. L 
Ezen jubiláris ünnepélyre vonatkozólag egy má-

sik tudósítónktól a következő értesítést kaptuk: 
Folyó hó 19-én Ünnepelte születésinek Bt-lk 

évfordulóját  ealk-szentatanonl Endes Jótaef  birtokos 
és 1IM8-SI bon vádőrnagy. Megeiőaóleg, 16-án, Csik. 
Sseatsinion köiség képviselő-testülete tisztelgett az 
érdemes aggastyánnál. A képvtaelő testület gratuli-
czióját Bálint Lajos plébános tolmácsolta. Megható 
volt a jelenet, mely as üdvözlő plébános szavalt kö-
vette. „Méltóságod első sorban a mléak. Azért tisz-
teletünk nyilvánításával mindenkit megakartunk előzni 
mert senut sem engedhetünk, hogy minket a Mél-
tóságod Iránti tiszteletben megelőzzön, vagy fölül-
muljotf!"  A meghatottság könnyeket lukasztott az 
érdemes öreg nr is tisztelői azemaiböL 

At ünnepély, melyet cai ki éa a szomszéd vár-
megyékből való barátai is tisztelői rendeztek, 19-én 
folyt  le. A kötségbeliek ragaszkodása ekkor is disz-
levések ét egy alkalmi üdvözlő költemény eltsava-
láaában nyilvánolt meg. 

Jubiláns hosszura nyúlt életének imgy részét 
községében töltötte «1. A kOaaig laMMtvetlen 
szemtanul voltak élete folyásának,  tanulmányozói éa 
követői nemes példájának. 

Ebben leü magyarán tát as a mgattkodáa, aa 
a páratlan tisztelet, mélylyel a bnutilt nigiia apraja 
Iránta viseltetik u mely Ifeet  ezen aftalommal  arta 
késztette, hogy Jó kívánságokat klfsjezzék-  Kevia 
halandó oly szerencsén, bogy ezan mag-az kort meg-
érje. Aa Isteui gondviselés lentartó éa éhető erején 
UvOl az ő attgua élet asabályal én szerető neje Őr-
ködi gondviselésének köszönheti a .sok eastend&k" in 
.nsép esztendők' emagaa saáaáL Eljön még sokáig! 

rettelek... szerettelek... Ugy-e nem fogsz  bán-
tani? Ugy-e nem kívánsz tőlem semmit? Es-
klldjél meg erre! Add a becsttletszavadot és 
én elhiszem. Utálnálak téged, undorodnám ma-
gamtól, ha mánként is szeretnélek, mintmost, 
ebben a peresben. Igy lenne nálad is, tudom... 

Maga elé nézett néhány perezig, aztán 
fájdalmas  sóhajtással kérve, könyörögve emelte 
rám nagy szemeit. Szomorúság ült bennUk. A 
sóhajtása egy tiszta, lágy dal muzsikájaként 
hatott reám, a pillantása, mint egy szent, blln-
bánó zsolozsma őszinte fohásza. 

Ez a leány ki ott kergetőzött egyre a 
fertőben,  a posványban, ki bilnös ölelkezések, 
bllnös csókok forró  leheletét szívta magába a 
mámoron férünk  ajkairól, a tisztaságról, a sze 
relem hófehér  költészetéről hordoz nagy álmo-
kat szivében. Dideregve, fázva  rezzentem össze: 
a lelkem fázott,  didergett Megesküdtem reá, 
hogy nem kívánok tőle semmit. 

Később odahevert a divánra. Sokáig be-
szélgettünk még, de egyszerre csak lezárultak 
pillái, elnyomta az álom. A hajnal rózsaszínű 
fénye  ott szikrázott már a szemközti nagy pa-
lota ablakainak üvegén. 

És én ott ültem a diván előtt valami 
résztvevő, tiszta érzéssel. A leány keble hal-
kan, asabályueriien pihegett és én ugy ör-
kUteem álma felett,  mintha csak a húgomat 

Évdkóta hordanom magamban a titkot; 

• M ^^^kéleóbb 

mem neioáutt s Ű engem sz a bánatos, szo-
• a n nénénü kis bakott angyal maga in, hogy 
én olynn becsületes, olyan nagyon becsületes 
voltam akkor, mon aa egyetlen éjszakán?!..... 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
A havasi Igazgató kötöttünk. Tudva-

levőleg a vármegye magánjavainak kezeléséről 
és a tiszsviselő szolgálati kötelezettségéről szóló 
•jszabály rendelet az igazgatót aSzeredában vnló 
lakásra kötelezi. A közelebbről megválasztott 
aj igazgató Lázár Menyhért ezen kötelezettség-
nek a napokban eleget is tett, mennyiben az 
igazgatósági irodát Gyergyó-Szeutmiklósról Csík-
szeredába a vármegyeház evyik szobájába he-
lyezte át s mttkOdését jelenleg ott folytatja. 

— Kinevezés. A m. kir. pénzügy mi 
niszter csiklasnadi Bariba Balázs veg/.ett jugasz 
deési pénzügyigazgatósagi fogalmazó  gyakoruo 
kot agyanoda pénzügyi fogalmazóvá  nevezte ki. 

— Eljegyzés. Botscbner János m. kir. 
csendőr őrsvezető folyó  évi február  hó 20-án 
eljegyezte Balányi Annát, özv. Balányi Miklósné 
csikszeredai lakós kedves leányát. Gratulálunk. 

— Athelyezes. Csik-várdotfalvi  Bocskor 
Kálmán kisújszállási és Kun Gergely nagykőrösi 
járásbirósági elbíróknak saját kérelmük folytán 
kOlcsOnOs áthelyezésüket ő felsége  engedélyezte, 

— Olcsóbb hitel forrás  a Székelység-
nek. A mint Budapestről írják, a Magyar Jel-
zálog Hitelbank a Székely vármegyéknek azt a 
törekvését, hogy a Székelyföldön  a bilel viszonyok 
javítása végett egy Jelzálog hiteliutézet álliltas-
sék fel,  már megelőzte azon elhatározással, hogy 
ugyancsak a Székelyföldön  és pedig Sepsi-Szent-
Györgyin Bók intézetet állit fel.  A fiók  intézet-
uek kettős nagy és hazafias  czélja van : egyrészt 
a Székely közbirtokosság óriási terheinek enyhí-
tése, útrészt a román pénzintézetek terjeszke-
désének meggátlása. A fiók  Intézet rövid idő 
alatt fel  tog állíttatni, mert a nevezett intézet 
már helyiséget is béreli Sepsi-Szenlgyörgyön és 
a helyzet tanulmányozására szakéi tót küldött ki 
s mihelyt a hitelviszonyokra és az eladósodásra 
vonatkozó részletes adatok rendelkezésre állanak 
az espozitura megkezdi működését. A jelzálog 
kölcsönök körölbelQI 5°/Vosok lesznek, de előnyei 
mellett az a hátránya lesz, bogy a köcsön miui-
mumát 1000 koronában szándékoztak megállapí-
tani, már pedig ezzel csak a középosztályon 
Begitbetnek, de nem a kisgazdákon, kik 1000 
koronás kölcsönre már nem is hitelképesek, 
pedig legtöbb esetben ezeknek van szükségük 
az apróbb kölcsönökre. 

— Ismeretterjesztő öeaaejővetelflllór-estély-
lyel egybekötve. A csikszeredai iparos Ifjúsági  ön-
képzőkör f.  évi márczius hó 2-án, este 7 órától kez-
dódolég szokáson összejövetelét u Komfeld-féle  nagyte-
remben tartja, a következő ffiüagrra}:  J. Megnyitó 
beszéd. 2. Szavalat. Elöailja' Orbán Irénke. B. T<H«1-
vasás. Tartja: Lakatos Mihály, gazd. isk. tanár. 4. 
Monolog. Előadja: Klein Hugó. 3. Dialog. Előadják: 
8unó Juliska és Tarsay Sándor. 6 Elnöki zárszó. A 
BPnAfţ  tiUér-estély követi. Belépti-díj 40 fillér.  Külön 
meghivóV nem tjqgsâţtfttflalt  ki. 4 közönség szívesen 
UWfttih. 

— Gyáaarovat Özv. Kálmán Istvánnó szül. 
Zárag Katalin életének 76-ik, özvegységének 4U-ík 
pvében a haldoklók szentségének áhítatos felvétele uzen tinik ló son végelgyengülésben jobb 
létre szenderült, Halt tetemeit 1. évi február  hó 26-én 
d. e. Vi'O órakor temették cl a rqm. kutti. sírkertbe. 

— Jubileumi ünnepélyek. A cstk-somtyól ta-
nítóképző-intézet tanári kara és ifjúsága  Xlli. Leó 
szentae^es atyánk pápaságának 95-ik évlordulója al-
kalmából folyó  évi márczius hó 3-án a gyakorló, 
iskola termében ünnepélyt rendez a következő sor-
renddel: 1. D. e. 9 órakor isteni tisztelet a Szent Fe-
renea-rendiek ţemplomâbon. A szent-mise alatt az 
intézet ének- és zenekara előadjál DouwuyCfy  z e " 
nés miséjét 2.10 érakor iskolai ünnepély a gyak. iskola 
termében a következő műsorral: 1. ünnepi nyitány 
Dománffytól,  előadja az ifjúság  zenekara. ~ Beszédet 
tart Kassai L. tanár. 3. Pápai himnusz, előadja az 
ifj.énekkara.  4. .Szentek unokáihoz". Mindszenti G.-tól 
szavalja Slmó B. IV. é. növ. A. „Ave Maria' ének 
kettős harmónium és hegedű kisérettel, előadják Be-
nedek J., Albert J., Kászoni J. IV-ed, Lacz K. és 
László Ambrus 11. é. n. ti. Alkalmi felolvasás  a pálya-
nyertes mübőL. 7. „A mennyei vágy-*, zenéje Pat 
bán ţţennlPţâl, szövege Suiánszky Antaltól, énekli 
Adorján J. 111. é. u., kísérik hegedűn és liáriuouia-
mou Kalivoda D. és Abrabám J. 111. é. n. 8. „Jézus 
neveiiapjáu", Kuthentól, szavalja Vargu t', III. é. u. 
11. „Salve Beglna" férfikar  Kugeszer Mátyástól, énekli 
aa Újuság énekkara. IOL Ünnepi induló, Dománffytól, 
előadja pff  ifj,  zenekar. 

Ugyanezen alkalomból a gaik-somlyói fögim-
pA«inm is rendes lakolal ünnepélyt a gimnázium nagy. 
termében ugyaacsak márczius bó 3-án d. u. 3 órakor. 
A gimnázium Ünnepélyének műsorát a következőkben 
köiöljBk; 1. tftaWsl  Jl megnyitó. 2. „Magyar ifjak 
üdvözlő dala a pápához*, szövegét irta Bálint Cíy., 
zenéjét ftesch  Gy, énekli a vegyeskar. 3. „XIII. Leo 
jubileumára", irta Bálint Gy., szavalja Bardocz János 
Vitt. o. tan. 4. Ünnepi beszéd, tartja Bálint György 
főgimn.  tanár. 5. Részlet a „Próféta"  cz. operábol, 
irta Hartinger F., előadja az ifjúsági  zenekar. 6 „A 
pápaság", Irta J£suenes Ferenci, szavalja Orosz Vil-
mos 11. o. tan. 7. „üdvözlő", irta Kreutzer C., énekli 
a gyermekkar. 8. Gróf  Majláth püspök ur ó mltsága 
által kitűzött pályadíjra beadott alkalmi dolgozatok 
bírálatának előterjesztése. 9. A nyertes pályamű ki-

nek felolvasása.  „Ave Maria", szóló, 
. Salamon VII. o. t., kiséri a gimnáziumi 

zenekarból alakított kvartett. 11. „Éjszaka", irta En-
dródi ffia  brr. asav. Csergő Gábor VII. o. t. 12. „Isten 
jóságod ", irta Orell £., énekli a férfikar.  A jubi-
leum alkalmából a Szentséges Atyának Péter-fillér 
gyanáni adandó bármi csekely adományokat mind a 
két rendezőség köszönettel fogad. 

— O u d a k ö r ö k szervezese. A Magyar 
Gazdaszövetség legutóbb tartott közgyűlésén el-
határozta, hogy a gazda tarsadalom szervezése 
s a kisgazdákuak a társadalmi működés körébe 
való bevonass czéljából országos mozgalmat indít. 
Ezen szervezkedést a Magyar gazdaszövetség 
mielőbb megindítani éa előmozdítani óhajtván, 
az ország törvényhatóságait tá|ékozás végett a 
már meglevő gazdakörök tudatasára kérte fö' 
s egyúttal egyik titkárát megbízta, hogy a iöld-
•ivelfl  népnek azon barátait, kik ezekkel együtt 
érezve, annak Sok minden féle  ba|án segíteni 
akarnak támogassa. 

váMbb 

önkél 
dódól ig tartotté meg es övi első rendes közffy 
melynek főtárgyait  a titkári, számvizsgáló és könyv-
tárvlzsgáló bizottsági jelentések képezték 
három jelentés arról tanúskodott, hojţy a kör élén 
álló tisztviselők' a legnagyobb buzgósággal igyekez-
tek megfelelni  kötelességüknek és minden irányban 
eredményes munkásságot fejtettek  ki, a mit blzonyit 
a jelentősekben jelzett szép elöhaladás. A jelentése-
ket örvendetesen tudomásul vették, az azokban fog-
lalt indítványokat határozattá emelték s köszönetet 
mondtak mindazoknak, kik a kör czéljalt előmozdlt-
tották s vagyonát.adományaikkal gyarapították. A 
jelentések letárgyalása után megállapították az első 
félévi  költségvetést s végül megejtették az alapsza-
bályokban előirt tisztujást. A tisztújítás eredménye 
a következő: Elnök: Jakab József;  alelnökök Mátrai 
Ignácz és Opris Demeter; titkár: Kövér Sándor: 
jegyző: Karda Lajos; pénztárnok: Szabó Lajos; ellenőr 
Solymosy Károly; gazda: Orbán Tivadar. Ezeken ki-
vfll  bevalasztattak a választmányba 12 rendes és 4 
póttagot. 

— Pályadíjak népkönyvtár kezelök 
reszere. A földmivelésí  miniszter a támogatá-
sává! létesített népkönyvtárak legszorgalmasabb 
kezelői közölt egy 900 koronás, kft  100 koronás 
és 30 öO koronás pályadijat tűzött ki jutalmul. 
Hogy az arra érdemesek kiválaszthatók legyenek, 
nevezetL miniszter a vármegyék alispánjait oly 
községekből, hol népkönyvtárak létesíttettek a 
kezrlési adatok begyűjtésére és felterjesztésére 
utasította. 

— Oltóveszszők szedése. Közeledvén 
a tavasz és a gyümölcsfák  nemesítésének ideje 
az oliéveszszök szedésének idejéről és módjáról 
nem lesz érdéktelen egyet-mást a gyümölcs te-
nyésztők figyelmébe  ajánlani. Tapasztalt gyü-
mölcsfa  tenyésztők azt tartják, hogy őltó galyat 
legjobb szedni január, febiuir  s legkésőbb már-
czius bó első felében,  mert ilyenkor a rügyek 
még nem duzzadtak. Ez a feltétel  helyes de nem 
miuden gyümölcsuem gályát kell okvetlenül a 
jelzett időben megszedni, hanemcsak azokét, 
melyeknek rügyei már s tél folyamán  is oly fej-
lettek, bogy a velük való bánás még ily korai 
szedés mellett is nehézkes. Ilyenek a csontárosok 
közttl a szilva, cseresznye és meggy félék.  Ezek-
nek fás  oltása mindig ovatos bánásmódot igényel. 
Ez évben jó lesz a nemes galysk szedésével 
sietni, mert a rendkívül lanyha téli időjárás 
csalékony melege már is megduzzasztotta a fák 
rügyeit, melyekre pusztító hatással lehetnek a 
még bekövetkezhető kései fagyos,  olmos hideg 
esők és kemény fagy,  ha különösen minden 
átmenet nélkül lepmeg bennünket és kertünket. 
A galy szedést lehetőleg napos és meleg időben 
végezzük s arra törekedjünk, hogy a hajtást 
inkább az évgyűrűn keresztül vágjuk ketté, nem 
pedig akárhol, mert ha nagy darab mult évi 
fát  távolituak el, az anyafában  teszünk kárt, 
ha pedig az évi hajtás felét  vesszük csak el, 
takarékosságunk pazarlással jár, mert a galyak 
nem mind lesznek alkalmasok a nemesítésre s 
ez által ngy az arra fordított  munka, mint a 
czéltudatosság nélkül szedett nemesvessző kárba 
veszhet. Ha megszedtük a kellő oltóvesszőt azokat 
faj  és nem szerint csomókba kötve s jelző fácskák  -
kal ellátva a kert qly védettebb helyére, hol a 
föld  nem vizes és nem fagyos  két-barroadrész-
nyire a földbe  beássuk s azokon a főidet  jól 
körül nyomkodjuk. Az Így eltett oltógaly még 
juaius elején is jól használható. Figyelemmel 
kell azonban arra lennünk, bogy a tavaszi száraz 
szelek és a heves napságár á|t«l kiszárított 
föld,  mely qeines ágbegyelnket fedi,  némileg 
árnyékoltassék és állandóan nyirkos legyen, mert 
különben a galy bőre ráoczossá lesz és az oltás 
eredménye is bizonytalanná válik, azonban n 
még nem ok arra, hogy a galyat eldobjuk, mert 
ha a metszési lapot ollóval megujitjuk s a galyakot 
tiszta friss  vizlie állítjuk, újra megduzzadnak s 
ekkor hevenyében használhatók. 

— ţ j j babfajoH.  Közép-Amerikának, a 
a mely sosul »Mu* a« összes gazdasági termel 
• ényeK javi it-dra, már azaintalan J». hasznos é» 
javliiitl teriueuyt köszönhetünk, melyek átjutották 
a koutiueusre és most itt a leghuszuoBabb teDyész 
aövéayek közé tartozuak. Jelenleg a bab is nigyou 
meg lett javítva az ámerikai Lima- vagy vajbab 
által. Bsen babfaj  sokhaa eltér a mi európai bab 
jaiaktól. A Lima-babot nem élvezik hüvelyestül, 
hanem csak a magját — uyáron friss  (félérett) 
állapotbaa, télen pedig asárazon. A babnak tudva 
levóleg nagy a tápértéke, de még nagyobb • 
Lima-babé. A mi babjaiokaak tenyésztése miadeu 
kor érdemes, as ámerikai Lima-bab még bóvebb 
termő és jobbizii, ugy hogy ezen bab tenyésztése 
minden körülmények között felelte  ajánlatos. A 
Lima-bab ugy magas (karó), mint alacsony (bokor), 
Müble Vilmos temesvári őség uj bevezetése és 
ott kapható. 

5. A folyó  1901—902 év telén rendezett 
gazdasági előadásokra segélyt utalványoz. 

3. A tagositáai törvény megváltoztatására 
nézve szükséges adatok és vélemények közlése 
végett kérdő iveket küld. 

4. Az Amerikából származó növényeknek, 
növényi részeknek és gumóknak behozatala iránt 
tájékoztató rendelet. 

6. Az országos gazdasági munkás és cseléd-
segélypénztár ismertető füzeteket  küld. 

6. A haszonállatoknak tavaszi megvizsgá-
lására vonatkozó körrendeletet megküldi. 

7. Megküldi az 1900 évről szóló állategészség 
ügyi évsönyvet. 

8 Megküldi Krisztinknvics Ede tanulmányát 
a külföldi  birtokrendezésekről. 

9. Megküldi a marbarakodó állomásokról 
1902. évre vonatkozólag fisszeállitolt  jegyzéket. 

11. 10. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
nr rendelete a gazdák részére rendelt erőtak ár-
mányoknak vasúton való kedvezményes szállítása 
tárgyában. 

III. 11. A m. kir. államvasutak igazgató-
ságának ugyan ezen tárgyban kelt kétrendbeli 
átirats. 

12. A marosvásárhelyi keresk. é- iparka-
mara megkeresése a stájer bab termesztése iránt. 

13. A kassai m. kir. állami vetőmag vizs-
gáló állomás megkeresése hereoisg minták kül-
dése iránt. 

14. Keresztes Antal jeleutése a vonat ezre-
dektől kisorsolt anya kanczák vásárlása tár-
gyában. 

15. M kir. kerületi állatteayésztési felügyelő 
átirata az idei tenyészállat díjazásokra engedé 
lyezett államsegélyről. 

16. A folyó  évi állaldijazások programmja. 
17. Az 1901 évi állatdijazásokról szóló 

jelentés és számadások. 
18. A folyó  évi közgyűlés idejének és 

tárgysorozatának kitűzése. 
19. A cséplőgép használatáról szóló 1901 

évi számadás és kimutatások. 
20. Folyó ügyek. Időközben érkező darabok. 

K. m. f. 
Kiadja: Nagy Imre, 

g. e. titkár. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é s I P A R 
Meghivó. 

Csikvármegye gazdasági egyesülete, mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság igazgató vá-
lasztmány» f.  évi február  bó 96-án d. e. 10 órakor 
a vármegyeház kisebb termében Ülést tart, melyre 
az igazgatóság t. tagjait hazafias  t i s z t e l e t t e l 
meghívom. 

Csíkszereda. 1»02. februar  19-én. 
Beoze Antal  alispan, elnök. 

Az ülés  főbb  tárgyai-. 
I. Köldmivelés ügyi m. kir. miniszter ur 

rendeletéi: 
1. Az 1900—1901 telén rendezett gazdasági 

előadások é« tanfolyamok  számadásait jövahagyó 
tag tudomásul veszi. 

árban kapják, gondoskodik szakemberekről, kik a 
gasdakörben gazdasági és társadalmi kérdéaekról 
elóadásokattartanak, gondoskodik vidékenünt meg-
bízható szaktanácsadókról, kik a gazdakörök tag-
jainak a hét bisou>os meghatározott napjain, adó 
katonai, telekkönyvi, peres, hitelművelet! s más 
ügyekben útbaigazítással szolgálnak. 

Alapszabály-tervezetet mindenkinek készség-
gel küld Meakó Pal a Magyar Oazdaasővetaég 
titkára, (lakik: márczius hó végéig Nyitrán, azontúl 
Uudspeslen). 

Gazdakörök szervezése a községekben. 
A cBikvármegyei gazdasági egyesület pár 

évvel megalakulása után, már szorgalmazta ilyen 
gazdakörök megalakítását, az utóbbi években szin-
tén felsziure  került az eszme s részint magában 
a megyei gazdasági egyesületbeu, részint pedig 
as egyeaület által rendezett téli tanítások alkal 
inávál künn a községekben ismertették ezen igen 
fontos  intézményt. Egy pár községben szervez-
tetek Is gazdakörök, de még nincsenek aunyira 
elterjedve, mint a milyen mértékben azokat felállí-
tani óhajtandó volna. Épen asért nem tartjuk 
feleslegesnek  a következő czikket egész terjedel-
mében közre adni, 

A Magyar Gazdaszövetség legutóbb tartott 
köigyüléséu elhatározta, hogy a gazdatársadalom 
szervezése g a kisgazdáknak a társadalmi műkö-
dés körébe való bevonása ozéljából országos moz-
galmat indit, mert nyilvánvaló, hogy erőteljes és 
egységes gazda közvéleményt teremteni s a gazdák 
kívánságának nyomatékot szerezni csak ugy lehet, 
ha a kisgazdák is tömörülnek s mint hatalmas 
és tekintélyes szervezet követelik jogos kiváueá-
gaik figyelembevételét.  Eddig a kisgazdák mint 
oldott kéve lézengtek s egymásuak panaszolták 
súlyos bajaikat, szervezkedui nem tudlak, darzára 
annak, hogy ók képezik az ország gerluezét, lelkét 
kenyéradój&t. 

Gzeu szervezkedést akarja most a Magyar 
Gazdaszövetség meginditaui és előinozditaui, meg-
bízván Meskó Pált a Magyar Gazdaszövetség til 
kárát, hogy táinognssa a földmivelőuépnek  azon 
derék barátait, kik együltérezve a földmiveló 
néppel, annak sok mindenféle  baján segíteni akar-
nak. A szervezkedés legczélszerühben Gazdakörök 
létesítése által törtéuik. Gazdakört minden község 
ben lehet alakítani, hol a lelkész, a tanító, vagy 
a jegysó, valamelyik intelligens gazda vagy értei 
mesebb fölmiveló  ezen jó ügyet a földmiveléasel 
foglalkosók  jóvolta érdekében fölkarolui  hajlandó. 
Ezen derék népbarátok forduljanak  Meskó Pálhoz 
a Magyar Gazdaszövetség titkárához, (lakik a f. 
évi mározlus hó végéig Nyitráu, azontúl Budapesten) 
kitől a'gazdakör-alakitás tekintetebeu útbaigazítást 
nyerhetnek. A gazdakörök feladata:  a község és 
a tagok összes gazdasági érdekeinek előmozdítása 
mezőgazdasági ismeretek terjesztése, tenyészálla-
tok beszerzésű, hatósági intézkedések, rendeletek, 
községi és iskolaügyek megbeszélése, a jótékonyság 
ésfdebaiáti  szeretet fejlesztése,  gazdasági szük-
ségletek közös beszerzése, termények közös élté' 
kesilése, a hazai ipar, különösen a helyi kisipa 
rosok támogatása, előnyös kölcsönügyletek közve-
títése, közbenjárás terhes adósságok konvertálá-
sánál, a szövetkezés előnyeinek ismertetése, olva 
sókor és könyvtár létesítene, szóval a község 
lakói összes anyagi, erkölcai és szellemi igényeinek 
kielégítése. 

Minden gasdakör tagjává lesz a Magyar Gazda-
szövetségnek, összeköttetést tart fenn  a vármegye 
gazdasági egyesületével s kiváneáuait ezek utjáu 
a legfelsőbb  hatóságok előtt is nyomatékkal tolíná 
eaolhatja. A Magyar Gazdaszövetaég támogatja a 
gazdaköröket könyvtáraik berendezésénél, közben 
jár a tekintetben, hegy a lapokat kedvesméuyes 

Laptulajdonos: 
GYÖRGY JAK AB ÖRÖKÖSE. 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei háaában 
az emeleten [4] 8-10 

rendelés  naponta  1lt2-től  4-ig. 

[61] 1—1 
Faárverési hirdetmény. 

Csikvármegye kászon-alcsiki járáshoz tar-
tozó Csík-Kozmás község „Bojzás" nevű erdő 
részletének 61*32 k. hold megtakarított vágás 
területéa 4891 tömör köbméter gömbölyű lacz-
fenyő  haszonfa  zárt írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
el fog  adatni. 

Az árverezés 1902. évi márosiaa hó 
2-án d. e. 9 órakor Csik-Kozmás község-
házánál tog megkezdetni és folytatólag  meg-
tartatni. 

Kikiáltási ár 8200 korona azaz nyolczezer-
kétszáz korona. 

Árverezni szándékozók a kikiáltási ár IO°/«-át 
bánatpénz gyanánt az árverezés megkezdése 
előtt az árverező bizottság kezéhez letenni tar-
toznak, az írásbeli zárt ajánlatok pedig melyek 
szintén 10°/, bánatpénzzel vagy megfelelő  értékű 
óvadékképes értékpapírral látandók el, a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyújtandók be. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és he-
tükkel tisztán kiirandó, valamint az is, hegy 
ajánlat tevő az árverezési feltételeket  ismeri s 
azoknak magát mindenben aláveti. 

Utóajánlatek tekintetbe nea vétetnek. 
Az árverezési és szerződési feltételek,  vas 

laminf  a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a csik-kozmási körjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Az árverezés sikertelensége esetén a fent-
jelzett falömeg  még az árverezés napján ia sza-
bézből fog  eladatni. 

Csik-Kozmáson, 1902. február  hó 94-én. 
A községi elöljáróság: 

Lőrincz JánoB, 
körjegyző. 

Potyó Antal, 
k. biró. 

Sz. 317—1902. [45] 2—3 
p 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-Impér közbirtokossága köz-

hírré teszi, hogy a tulajdonát képező 
„Répáti — Báthory" égvényes savanyu 
és gyógyvíz forrást  tartozékaival együtt 
1902. évi julius 27-tól kezdödöleg 1 9 0 2 . 
április 1-én d. e. 8 órakor Kászon-
Impér község házánál egymásután 
következő tiz ivre, haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 4000 korona, melynek 
lO'/o-át árverezni szándékozó az árverés 
megkezdése elótt készpénzben, vagy el-
fogadható  értékpapírokban a bizottság 
kezéhez letenni köteles. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői 
irodán megtekinthetők. 

Kászon-Impéreo, 1902. február  1-én. 
Pálffy  András, Balázs Sándor, 

jegyző. bírt. elnök. 

Országszerte elismert, erős csontú 
gyorsfejlődésü  és edzett elsőrendű 

Magyar bikák 
kiválóan tiszta csiruképes és olcsó 

oberndorfl  [m]«-> 

60 kilón felül  minden mennyiségben 
kapható 

Or. Teleki Aryéd nr 
drusól uradalmában u. p. Konwi. • 

OOOOOOOOOOQIOOOOOOOOOOOOO 



Február 26. C S Í K I L A P O K 0. szám. 

Sz.  B07B/90I. 
llkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmárloni kir. járAsbirósAg mint 

telekkönyvi hstóság közhírré teszi, hogy BHIASÍ 
Sándor végrehajtaténak Kászon-Jakabfalva  köz-
ség végrehajtást szenvedő elleni 1000 korona 
tőkekövetelés s jár. iránti ügyében s csíkszeredai 
kir. törvényszék a csik-szentmártoni kir. járás-
biréság területén lévé Kászon-JakaAfalva  község 
határán fekvő  a k.-jakahfalvi  106 sz. tjkvben 
foglalt  s k.-jakabfalva  község tulajdonát képező 
A f  197. hrsz. ingatlanra 26 korona, 745. hrsz. 
ingatlanra 13 korona, 755. hrsz. iugatlanra 24 
korona, 941. hrsz. ingatlanra 7 korona, 1361. 
hrsz. ingatlanra I korona, 1533. hrsz. ingatlara 
18 korona, 2819. hrszámu ingatlanra 6 korona, 
2977. hrsz. ingatlanra 21 korona, 2987. hrsz. 
ingatlanra 6 korona, 3443. hrsz. ingatlanra 24 
korona, 3457. hrsz. ingatlanra II koinna, 3463. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 3465., 3467. brs/. 
ingatlanra 9 korona, 4185. hrsz. ingatlanra 217 
korona, 4255. hrsz. ingatlanra 38 korona, 4264. 
hrsz. ingatlanra 14 korona, 4269., 4270. Iirsx. 
ingatlanra 74 korona, 4357. brsz. ingatlanra 62 
korona, 4381. hrsz. ingatlanra 5 korona, 4442., 
4443. hrsz. ingatlanra 34 korona, 4464. hrsz. 
ingatlanra 24 korona, 4468. hrsz. ingatlanra 16 
korona, 4947. hrsz. ingatlanra 20 korona, 5016. 
hrsz. ingatlanra 30 korona, 5022., 5023. hrsz. 
ingatlanra 31 korona, 5178. brsz. ingatlanra 
38 korona, 5240. b'-sz. ingatlanra 15 korona, 
5330. brsz. ingatlanra 49 korona, 5656. hrsz. 
ingatlanra 2 korona, 5691. hrsz. ingatlanra 7 
korona, 5719. brsz ingatlanra 2<t korona, 6062/,. 
hrsz. ingatlanra 4 korona, 6137., 6192., 6223. 
hrsz. ingatlanra 116 korona, 6443. brsz. ingat-
lanra 7 korona, 6445. hrsz. ingatlanra 4 kor., 
6452., 6460. brsz. ingatlanra 25 korona, 6682. 
hrsz. ingatlanra 7 korona, 6779. hrsz ingatlanra 
11 korona, 7001. hrsz. ingatlanra 2 korona, 
7167. hrsz. ingatlanra 2 korona, 7184. hrsz. 
ingatlanra 4 korona, 7243. hrsz. ingatlanra 10 
korona, 7519/,. brszámn ingatlanra II korona, 
7550. hrsz. ingatlanra fi  korona, 7648. brszámn 
ingatlanra 19 korona, 7655. brsz. ingatlanra 8 
korona, 7710. hrsz. ingatlanra 65 korona, 7781. 
hrsz. ingatlanra 5 korona, 7934/,. hrsz. iugat-
lanra 29 korona, 7944.]. brsz. ingatlanra 24 
korona, 7968/,. hrsz. ingatlanra 6 korona, 7986. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 8071. hrsz. ingatlanra 
5 korona, 8075. hrsz. ingatlanra 7 korona, 8106. 
brsz. ingatlanra 20 korona, 8132. hrsz. ingat 
ianra 71 korona, 8153., 8076. hrsz. ingatlanra 
28 koroua, 8167. brsz. ingatlanra 14 korona, 
8187. hrsz. ingatlanra 27 korona, 8159. hrsz. 
ingatlanra 44 korona, 8194. hrszámu ingatlanra 
100 korona, 8208/,. brsz. ingatlanra 18 korona, 
8227. hrsz. ingatlanra 94 korona, 8246. hrsz. 
ingatlanra 21 korona, 8248. brsz. ingatlanra 31 
korona, 8269. brsz. ingatlanra 91 koroua, 8272. 
brsz. ingatlanra 40 korona, 8270. hrsz. ingat-
lanra 33 korona, 8284.,. hrsz. ingatlanra 12 
korona, 8331. hrsz. ingatlanra 5 korons, 8356., 
8372'/>. hrsz. ingatlanra 557 korona. 8365. brsz. 
ingatlanra 14 korona, 8413c. 84l3d. brsz. ingat-
lanra 32 korona 8418.. 8419. hrsz. ingatlanra 
!l korona, 8443. hrszámu ingatlanra 13 korons, 
8703. hrsz. ingatlanra 16 korona, 9103., 9122. 
brsz. ingatlanra 13 korona, 9440 ,. hrsz. ingat-
lanra 82 korona, 9582,,. brsz. ingatlanra 8 kor.. 
9661. hrsz. ingatlant» 22 korona, 10559. hrsz. 
ingatlanra 7 korona, 10565. hrsz. ingallanra 3 
korona, 10855. hrsz. ingatlanra 13 kor., 10865. 
brsz. ingatlanra 1 koroua, 10916. hrsz, ingat-
lanra 6 korona, 11146. hrsz. ingetlanra 2 kor.. 
11167. hrsz. ingatlanra 1 korona, A 107. sz. 
tjkvben foglalt  A f  2348a. brsz. ingatlanra 48 
korona, 10î>31. hrsz. ingallanra 6 koron», 8941 /2. 
brsz. ingatlanra 122 koronában ezennel megAI-
lapitolt kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb,  megjelölt ingatlanok sz 1902. 
evi április hó 3-ik nspjánnak délelőtti 9 oraja 
Kászon-Jakabtalva községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lou/o-ál vagyis nyolczvan-
nég) kor. 80 fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1 én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyminiszleri rendelet 8 §-áhan 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az Ia81. 60. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elölrgea elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltalni. 

•A kir. jbiróaág mint. telekkönyvi hatóság. 

Csik-Sţentmârton, 1901. deczember 23-án. 

12. vh. szám. |Böj l - l 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt hirésági végrehajtó sz 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a érlelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi 6393. számú végzése következtében Dr. Bocs 
kor Kéla ügyvéd által képviselt Csikntegyei kitz-
koihAz pénzalapja javára ferencz  jAnos és társai 
csik-c-omorláni lakésok ellen 200 korona s jár. 
erejéig 1901. évi hé 12-én foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt  és 601 korona 
40 fillérre  becsült követkézé ingóságok, u. m. 
Kerencz JánosnAI juhok, kecskék,lovak,szánok 
és hAziliulorok, Nagy LajosnAl tehenek, borjuk 
és szekér nyilvAnos Árverésen eladatnak. 

Mely Árverésnek a csik-szere.lai kir. jArAs-
hiróság 1901. évi 822 számú végzése folytán 
200 korona tőkekövetelés, ennek 1900. évi július 
hó. 1 napjától jAré 6"/o kamatai és eddig össze-
sen 7G koiona 16 fillérben  bíróilag niAr meg-
állapított költségek erejéig végrehaji Asl szen-
vedők lakásain Csik-Csotnoriánban leentlii eszköz-
lésére 1902. evi márczius hó 10-ik napjának 
délutáni 2 Órája határidőül kititzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX t..-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellen, a legtöbbet Ígérőnek liecsáron 
alul is el lógnak ailatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingósAgoknt 
más<>k is le és felülfoglallalták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX. t-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kell Csik-Szeredán. 1902. évi február  hé 
17-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. Iiir. vi;̂ 'jL'liujr >. 

157J l - l 
Dr. Snabó, 
kir. albiró. 

Egy szalon berendezés 
Igen szolid kivitel külföldi  gyárt-
mány 2 ablak 1 ajtó drapériával 
és 1 zongora szabad kézből eladó. 
Tudakozódni: Adler Józsefilel,  Csík-
szeredában. [52] 2 

Szám 11919—1901. 
tlkkvi. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Jakab I. 
csíkszeredai czég végi ehajlalénak kiskorú Szől-
lősy Jolán és kiskmu Szőllősy Gizella végre-
hajtást szenvedő elleni 30 korona tökekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék területén lévő Csík-
VArdotfalva  község határán tekvö a csik-vánlot-
falri  82. sz tjkvben A f  2. rendsz. 683 a/s. hrsz. 
szántéra 46 korona, 4. rendsz. 2944. hrszAm 
szántóra 20 korona, 5. renilszAm 2974. hrsz. 
szántéra 7 koronában megállapított kikiáltási 
Árban, a cs.k-vArilotfalvi  234. számú tjkvben 
A f  1. rendsz. 536., 537., 540., 541.. 542. hrsz. 
belsőségre 800 korona, 4. rendi-!. 3090. hrsz. 
szántéra 7 koronában megálapilott kikiáltási 
árban a csik-vArdoltalvi 597. számú tjkvben 
A -J- 1. rendsz. 855., 857. hrsz. szántéra 48 korona, 
4. rendszám 3091/,. brsz. szántóra 5 korona, 

rendszám 2026. brsz. szántóra 8 koronában 
megállapított kikiáltási álban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi márciius 
hó l-ső napján délelőtt 9 órakor Csik-Várdottalva 
községházánál megtartandó nyilvános érvelésen s 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni l'ognsk. 

Árverezni szándékozók tartuznak az ingnt-
lauok becsárának 10"/o ál készpénzben, vagy nz 
1881. évi IJ£. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az IStil. évi november hó 1-én 
3333. s/Am alatt kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8. §-ábnn kijelölt óvadékké|ies éitékpa-
pirban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Szeieda, 1901. évi deczember 17-éu. 
A kir. törvényszék, mint leiekkönyvi hatóság. 

G e o z ö B é l a , 
[.iO] 1—1 kir. trvszéki bíró. 

A kölcsönt igénylő tájékozatója 
czitDÜ köuyv átolvasása után bárki maga 
eszközülthet házára, földjére,  vagy épít-
kezésre 4—-5°/o-os kölcsönt. 
Közvetítőre  nincs szükség!! 

Miudeuki maga eljárhat ügyében, mi 
által megtakarítja a magas közvetítési 
dijat és nincs kitéve a pénzügynökök 
zsarolásának. Ismerteti a könyv a sze-
mély hitellel foglalkozó  budapesti szövet-
kezetek működését is, tehát azokuak is 
ajánlatos, kik ingatlan vagyonnal nem 
birnak ugyan, de hivataluk, vagy iparuk 
után személy hitelre igényt tarthatnak. 

A könyv ára I korona, mely 
összeg beküldése után portómentesen 
küldetik meg. 

Megrendelések küldendők: 
Ingatlanforgalmi  és BanMrodának 

Budapest, VL, Dessswfy-trtcja  16. az. 

Csik-Dánfalva  község  elöljárósága. 
" SaF szám. " 150] 2 - 2 

kj. 1902. 
Árverési hirdetmény. 

Alolirott községi elöljáróság részéről köz-
liirré tétetik, hogy a Madaras Il-ik részben lévó 
s Csik-Dánfalva  község tulajdonát képező nia-
joreági javak n folyó  év mározias hó 8-án 
reggel 8 órakor Csik-Dánfalva  község házánál 
megtartandó nyilvános szóbeli árverésen 1902. 
év április hó 24-étól 1903. év április hó 24-éig 
terjedő egy évi "ló tartamra a legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe adatnak. 

Erre az árverezni szándékozók oly hozzá-
adással hivatnak meg, hogy az árverés meg-
kezdése elútt n kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz 
gyanánt kötelesek lefizetni  s mely bánatpénz 
a haszonbérlő által st haszonbér összeg 10°/o-ra 
ki egészítetvén a haszonbér második részletére 
betudva visszatartatik. 

Az árverési feltételek  a hivatalos órák 
alatt a körjegyzői irodában tekinthetők be. 

Kelt Csik-Dánfalván,  1902. február  10-én. 
Árpa Lajos B. k.. Antal Gergely s. k„ 

körjegyző. bíró. 

17. vh. zzAtn. (56) 1—1 

1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birftsági  végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1899. 
évi 4061. polg. számú végzése következtében 
Dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt csíkszeredai takarékpénztár javára Gőzsy 
Árpád és társai csíkszeredai lakósok ellen 300 
koroua sjAr. erejéig 1901. évi deczember hé 7-én 
foganato  itott kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 1720 koronára bcesült következő ingó-
sAgok n. m. Gőzsy Árpádnál házi bútorok, Bocs-
kor Bélánál bázi buiorok nyilvános árverésen 
eladmnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1899. évi V. 526/9. számú végzése foly-
tán 300 korona tőkekövetelés, ennek 1898. évi 
angosztus hé 9-ik napjától járó 6°/o kamatai, 
és eddig összesen 58 korona 60 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
sv.enveilök lakásán Csíkszeredában leendő esz-
közlésére 1902. évi márczius hó 3-ik nspjának 
délutáni 2 órája határidőin kitilzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az énnletlt ingóságok az 1H81. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpéuz fizetés 
melleit a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi február  bó 
3-ik napján. 

Ábrahám Márton 
kir. birósáfrl  vépreh. 

Sz. 1306—1902. 
polg. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hooy a gyergyó-csoma-

falvi  arányosítása iránti ügyben az előmunkála-
tok megkezdése, jelesen az érdekelt felek  kép-
viseletének rendezése, s működő mérnök meg-
választása és a költség előirányzat elkészítése 
lelelt tartandó tárgyalásra határnapul 1 9 0 2 . 
évi márczius hó 7-ik napjának délelőtti 
8 óraja Gyergyö-Csomafalvn  községházához 
tűzetett ki, a melyre rz érdekelt birtokosok, 
működő mérnökök a törvényes következmények 
terhe mellett megidéztetnek. 

A kir. törvényszéktől. 
Csíkszereda, 1902. február  hó 15. 

Éltes Zsigmond 
[541 1 — 1 eljáró biró. 
Sz. 1 1 - 9 0 2 . (59) 1—2 

Faeladási hirdetmény. 
A melylyel közhírré létetik, hogy a gyó-

csomafalvi  közbirtokosság árverésen eladja a 
nagyméltóságú löldmivelésügyi m. kir. miniszter 
urnák 51381. szám alatt rendkívüli kihasználásra 
engedélyezett 422/t hold kiterjedésű hegyes uti 
erdőrész összes fáját.  Az áruba bocsátott fáVóI 
van a megejtett becslés szetint mell magasságba 
mért 16—31 czm. átméretü luezfenyő  87210 
drb la, 17032 köbméter, 32—90 czm. átméretü 
luezfenyő.  31283 drb fa,  26943 köbméter 15—52 
czm. ál méretű bükk 3628 drb fa,  1638 köbmé-
terre becsült falömeggel. 

Az erdőrész Csotnafalva  községtől, a tula-
jozhaió Maros folyótól,  a legközelebbi gőzfürész-
töl mintegy 10—13 kilómélernyire van. 

A kihasználási idő tsrt az eladás jogerőre 
emelkedése napjától Bzámitolt (6) hatodik év 
végéig. 

A kikiáltási ár 126446 korona szsz egy-
százhuszonhatezernégyszáznegyvenbat korona, a 
melyen alul eladás nem történik. 

Bánatpénz 12600 korons, a melyet a ver-
senyzők készpénzben, vsgy ovadékképes érték-
papírokban az árverést vezető bizottság elnö-
kének kezéhez kötelesek lelenni, azzal a kije-
lentéssel, hogy az árverési feltételeket  ismerik. 

Zárt írásbeli ajánlstok a szükséges bélyeg, 
gel és bánatpénzzel ellátva az Árverési feltéte-
lek ismereteinek igazolásával, csak a szóbeli ár-
verés megkezdése elâtt nyújthatók be, a köz-
birtokosság elnökének czimzell és postán érkező 
ajánlatok is csak a szóbeli árverés megkezdése előtt 
Fogadtatnak el. 

Ismeretlen versenyzők Írásbeli ajánlatukon 
aláírásuk közjegyzőileg hitelesítve legyen, el-
késve érkezett, a teltételektől eltérő ajánlatok, 
valamint utóajánlalok nem kerülnek tárgyalás alá. 

Az árverés Gyó-Csomafalva  községházánál 
1902. évi márczius hó 31-én d. u. 2 órakor 
kezdődik. 

A résziele» árverési feltételek  a közbir-
tokosság elnökénél megtekinthetők, ugyan ő in-
tézkedhetik az erdő megtekintése ügyében A hozzá 
forduló  érdeklődők megkérésére. 

Gyó-Csomafalva,  1902. február  21 én. 

Rokaly Alajos, Bartalis Imre, 
kb. elnök. b. jcgyzA. 

r yooooooooooooo^ 
Elv mindiQ kevés hasion, nagy forgalom! 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruuzikkek tulhalmozottsága 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 érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 

Székelyhidy Sándor 
női és férfi  dívntiizlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

[304] 9 - 5 2 

Elv mindig kevés hsszon, nagy forgalom  I s-

n 

F e r e n c z pál inka 
(SÓSBORSZESZ) [9] 7-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. KitÜnó sikkerrel használtatik csuz. 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  ficzamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 

i fiiszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenó, Tro-
|hán Jónsef  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pia-

, kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VERTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

Nyomatott Csik-Bzeredában, a lapkiadó Győrgvjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902 




