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(Folytatása és vége.) 
II. 

A sorozás. 
A központi és járási közigazgatás egyik 

legnagyobb elfoglaltságot  adó része az évi f«soro-
zás. Ez a mnlt áprils hó 1 és 2i-ike közötti 
időben tartatott meg az eddig is felfokozott  eréd-
ménynek messze lulhaladásával. A vármegye négy 
járásiból és Szereda városból felbiva  volt össze-
sen 2258 hadköteles, elő állott 1880, ezek közül 
besoroztatotl a hadsereghez, honvédséghez és a 
póttartalékba 869 ember, mig önkéntesen jelent-
kezett és be is soroztatott 15; összesen tehát 
bevétetett 884 egyén vagy is a jelentkezetteknek 
csaknem 60*/e-ka. Ennek a méltán nagy fellünésl 
keltő eljárásuak más megoldása nem lehet, mint 
vagy a |A előre látott szükség, mi a mostani 
békés politikai viszonyok között alig képzelhető, 
vagy a mi talán kellő alapal bir és azóta már 
nyilvánosságra isjntott, a közösűgyi költségvetés 
magasságának indoklása. 

Egy másik eset a mi a fösorozás  alatt szintén 
feltűnő  volt az, hogy a katonai szolgálatra nyil-
ván képtelenek, kik tehát a végrehajtási uta-
sítás szerint már most törlendők lettek volna a 
lajstromból, talán 4—5 eset kivételével mind 
vi8szahelyezt-ttek. E/.ek tekintélyes száma a 
jövő évi hadjotalék emelésére befolyással  van, 
mig más oldalról az ojouczozás eredményét ked-
vezőtlenül befolyásolja,  a statisztikát oknélkül 
megzavarja, mennyiben a változatlan anyag mel-
lett is a perczeotet nagyban csökkenti. 

E két esetet felhoztam  azért, hogy a tekin-
tetes törvéuybatóság a netalán szükségesnek lát-
szó lépéseket megtehesse. Indítványt nem teszek, 
nem is tehetek, csak azt jegyzem meg, hogy 
bizony bövea- elérkezett már annak az ideje, 
hogy a véradó szolgáltatásának szabályozásához 
az országnak nagyobb befolyás  s a végrehajtás-
nál a vármegyéknek nagyobb kiterjedésű jogo-
sultság biztosittassék. 

Tanügy,  közlekedés  és  anyagi viszonyok. 
Tanügyi és közlekedési állapotainkban utolsó 

jelentésem óta változás nem történvén, semmi 
nevezetesebbet nem jelenthetek méltóságos főispán 
urnák és a tek. törvényhatóságnak, minél fogva 
végezetül közgazdasági állapotaink s ezzel kap 
csolatosan anyagi viszonyainkról kell tüzetese-
ben megemlékeznem. 

A mnlt évi időjárás a azékelységet a leg-
nehezebb megpróbáltatásoknak vetette alája. Nem 
kell említenem az általános terméketlenséget, 
mely a vármegye mindenik járását egyaránt t-aj-
totta: állandóan közöttünk van ogy is a maga 
sivár képével; közöltünk van a községek lakói 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A modern asszony. 

Öly szép volt és oly édesen ártatlan, gyer-
mekded. 

Szeme, mint a kék nefelejts,  örökké naivat, 
kérdően nézett szét. Hajt hullámos szőke, selyem 
lágysigu. Bársony simasága, hófehér  arczára, 
mintha a hónapos rózsa lehelte volna oda gyenge 
rózsaszínű fényéi.  Keskeny, finom  kis kézéi elő-
kelő születésre vallanak s termete, hasonlít a 
félig  nyíló liliomhoz, már most igéri, hogy valaha 
erőteljes, telt vénuszi alak lesz, de még most, 
mint a ki nem nyílt liliom, magas, vézna, titok-
teljes, még nem bódító. 

Yárday Endre gazdag földbirtokosnak  egyet-
len gyermeke, szerény, egyszerű, mint névtársa 
Ibolyka. 

fzfilei  igazi ori nevelést adtak neki otthon, 
a családi körben. Nem törekedtek arra, hogy 
leányuk divaton nevelést kapjon B ezért Ibolyka 
nem volt sem felsőbb  leány, sem gimnázista, sem 
egyetemista, sem filozofl«ta,  hanem egy lelkiis-
meretes nevelőnő kitűnő oktatása révén megta-
nulta mindazt, amit egy uri nőnek tudnia kell. 
Nyelveket, zenét, irodalmat, festészetet,  kézi-
munkát stb. És hogy nemcsak társadalmi mű-
veltsége legyen, hanem jó háziasszony is lehsuen, 
arra a jó anyának volt gondja, bevezetvén 5t a 
háztartás titkaiba. 

És bogy a világ ferdeségeiről,  rosszaságá-
ról még fogalma  se legyen, hanem mindent rózsa-
színben. kedélyesen, gyermekíesen lásson, arról 
az okos apa gondoskodott. Minden olvasni valót, 
minden szót, minden gondolatot kiválogatott szá-
mára 6a hogy a társadalmi ferde  nézetek még 

bnokoinor arczán, az idegen megyében munkát 
keresők vándor tömegének kinézésén, a Romá-
niába vissza kivánkozók hetenkint megnjuló sere-
gének töprengésén, a megmaradt munkaerő aggo-
dalmán, bogy hátha kiapad a kereset forrás? 

Közöttünk van az mindenütt és mindenben. 
Ebez járult az állandó esőzésekből származott 
állati betegségek fellépése,  melyek közül külö-
nösen a metélykor a juh állománynak csaknem 
felét  söpört» el, a szarvasmarhák fiatalabb  részéi 
pedig megtizedelte. Ily körülmények között méltán 
ijesztő képét láttuk már jóelőre a reánk váró 
eseményeknek s még is az isteni gondviselés bölcs 
intézkedése s (ujunk fáradtságot  nem ismerő 
munkaszeretete elhárította a katasztrófát. 

A vagyonosabb rész, melynek p.tihónapi 
időre is alig termett kenyere, kereset mód uUn 
látott, a napszámos osztály, mely éven át az 
előbbinél talált menedéket nem esett kétségbe, 
felknlatta  a szűkös megélhetési forrásokat,  napról-
napra kiszerezte a fentartáshoz  szükséges élel-
met, szóval az élet a maga szegényességében 
is pezsgőbb lelt, az emberi munkásság minden 
ága fokozódott,  habár e mozgalom hullámai az 
önfenntartáson  tul nem is terjedhettek. 

így következelt be aztán, hogy az állami, 
megyei, községi, egyházi és társulási terhek csak 
részben lettek hordozhatók, e miatt a meglévő 
pótadók fokozódtak,ujak  állandósillattak, melyek-
nek nyomása alatt az önfeutartás  költségei 
napról-napra öMzezsugorodtak. 

Ebből a vergődésből merült fel  a székely 
skezió eszméje, melyet az ország minden része 
őrömmel üdvözöl s hivatva lesz a kibontakozás 
módozatait és eszközeit felkeresni.  Jut-e ered-
ményhez a feldolgozandó  anyag óriási halmazá-
ban s a nagyszabású tervek tömkelegében s 
lalál-e támogatást az egyes kormányzati ágaknál, 
vagy pedig a kérdés mególdása társadalmi útra 
tereltetik ? azt a jövő fogja  megmutatni. Annyi 
kétségtelen, bogy a nehézkes mozgásban már is 
sok idő telt el eredménytelenül, holott a szükség 
nem vár és a kényszerűség nem alkalmazkodik 
a körülményekhez. 

Nem mulaszthatom el azonban megemlíteni, 
hogy közgazdasági állapotaink látszólagos sülye-
dését én nem a terméketlenségben s nem az 
elemi csapások nyomásában keresem és találom 
meg, mert hiszen fennebb  érintettem, bogy fa-
junk szívóssága egy-két év mostaságát nagyobb 
megrázkoiás nélkül kibírja: hanem keresem első-
sorban a népesedés fokozott  emelkedésében, mely 
negyedszázad alatt az akkorinak több mint egy-
negyedével emelkedett; minthogy pedig a vagyoni 
viszonyok ugyan azok maradlak, a vármegye 
balára pedig a népesség aránya szerint nem 
növekedett és mégis a kiadások emelkedtek : 
ennek a bajnak már csak ez okból is bekellett 
következni. 

halovány fényben  se férkőzhesseaenek  hozzá, attól 
is az apa becsületes lelke és puritán gondolko-
zása meutette meg. 

így érte el a szép Ibolyka virágzásának 
18-ik tavaszát, mikor is ideje a leányt beve-
zetni a társaságba, a nagyvilágba. Ez a fontos, 
nagy lépés, a szülők elhatározása folytán  a megye-
bálra esett. A bálra készülődés alatt bogy do-
bogott az ő ártatlan kis szive, hogy félt  bogy 
remegett valamitől. Félt leány társaitól, hogy 
kinevetik ügyetlenségéért, járatlanságáért, félt  a 
fiatal  emberektől, kiket eddig nem volt alkalma 
ismerni. És ha arra gondolt, bogy nem, mint 
táncz óráin, a szomszéd leánykával kell eljárnia 
a lur tánezokat, hanem egy idegen tekete ruhás 
gavallér öleli át derekát és viszi tova a zene rit-
mikus hangjai mellett, akkor valami naiv bátor-
talanság, ismeretlen félelem  remegtette meg egész 
lényét. De vájjon egyáltalán viszik-e tánczolni ? 
őt kinek nincs senki fiatalember  ismerőse. 

És egy gondolat vibrált egész a bál estéig 
szőke fejecskéjében  s öltözés közben is csak 
arra gondolt, Istenem ha nem visznek tánczolni. 
Kedvetlenül öltözött fel,  hanem mikor késsen 
volt, a derék apának egy csodálkozó felkiáltása 
jobb kedvre derítette. 

Pirulva, hiúság nélkül nézett az öltöző 
tükörbe s a mit olt látott, az kielégíthette volna 
bármely szigorú kritikus szemét is. 

Fehér habos, könnyű selyem ruhájában, 
diszkréten zárt nyakával, hosszú Margaretta uj-
jával, mellén fehér  gyöngyvirág csokorral, an-
gyal szelidségfl  szőke fejével  hasonlított Bafael-
nek egy megelevenített képéhez. 

3 midőn a bálterem ajtaján belépett, meg-
látta azt a sok szebbnél szebb leányt és asszonyt, 
kik fővárosi  szabók által remekelt fényes  toilet-
tekheo, ékszertől csillogóan, büszke fejtartással 

Azután keresem a birtokviszonyok rendezet-
lenségében s azokban a komplikácziókban, melyek 
a kibontakozási kísérletekben előállottak; és itt 
azon meggyőződésre jutottam, bogy a még ren-
delkezésre álló közös vagyon észszerű felhaszná-
lásával életünk, a mostani népesség növekedési 
arányában is biztosítva lenne legalább télszázadig. 

ÉJ végül keresem a megélhetési módozatot 
a használt jogok egymás után következeit elvé-
telében, a nélkül, bogy azokért megfelelő  kárpót-
lás nyújtatott volna, és ezzel kapcsolatosan kere-
sem n jövedelmi forrásokhoz  vezető utak haszná-
latának az elzárásig terjedő megnehezít 'sében. 
Említenem előbb, hogy körülbelül 30 ra megy 
azon törvények száma, melyek viszonyainkkal 
nem számolva, erőinket megbénították, és itt 
bozzá teszem, bogy 1867. óta legalább is 16 
lörvényl ismerek olyant, melyek az állam szer-
vezéshez szükségesek voltak ugyan, de melyek 
az egyöntetűségben a székelység pusztulásának 
csiráit fakasztották.  Ezek lassú ősszehatása alatt 
fejlettek  ki a viszonyok a mai nyomasztó szín-
vonalra és a mini nem egyszerre következtek he, 
ugy a bilincsek fokozatos  könyitésénél másra alig 
is gondolhatunk. 

Ennek megkezdésére azonban égető szűk-
ség van nem csak közgazdasági, hanem politikai 
okokból is, mert a jövő esélyei előre vélik árnyai-
kat s a reakeziónát ius nyomás alatt hiába mula-
tunk rá a rideg törvények súlyára, kész a felelet: 
te akarlad Dandin György.... 

Azonban vigasztalásunkra szolgálhat, hogy 
nem vagyunk teljesen elesve, sőt közgazdasági 
állapolaink kisebb erupeziókat még meg is bírnak, 
de ha már most előre nem gondoskodunk erőink 
gyarapilásáról, semmikép sem kerülhetjük ki 
azt a bénaságot, mely a természetben a meg-
semmisülésnek hírnöke szokott lenni. 

Méllóságos főispán  ur I Tek. Törvényható-
ság 1 Feltártam ezekben saját tapasztalataim és 
a gyűjtött anyagokra alapított tényállást; fel-
tártam igazságosan,lelkiismeretesensmidőn hozzá 
teszem, bogy hatáskörömben minden lehetőt el-
követtem az állapotok fokozatos  javítására, a 
belügyi, kereskedelmi, igazságügyi és töldmivelési 
kormányoknál kérelmeztem, véleményeztem és 
javaslatokat tettem, itl pedig felsoroltam  mindazon 
módozatokat, a mik csekély nézetem és meggyőző-
désem szerint képesek lennének az állapotokat 
javítani; felsoroltam  pedig nem térfoglalásból, 
sem fiiogtatásból,  hanem felsoroltam  azért, hogy 
a székely akcziót vezető kormánybiztosnak erőm-
liöz képeit segítségére siessek : kérem méltóz-
tassanak tudomásul venni e czélra törekvő jelen-
tésemet. 

Csíkszereda 1902. május 28. 
liecze  Antal  alispán. 

és arezukon azzal az erős elhatározással „hogy 
én ma okvetlenül hódítani akarok !" akkor érezte 
csak igazán, hogy ő nem való e társaságba. Sze-
gényke okát sem tudta miért? Nem sejtette, 
bogy a mai világban a szendeség ügyetlenségnek 
tűnik fel,  az ártatlanság tudatlanságnak és a 
szerénység bambaságnak. Nem birt tudatával 
annak, mi a bon-ton. 

Minél jobban pózolni, minél merészebben 
flirtelni,  minél feltűnőbben  seczczesziósabban öl-
tözködni és miuél több udvarlót tartani s azok kö-
zül persze a leányoknak a legjobb partiét kivá-
lasztani. Mindezekről neki, a puritán nevelésű 
leánynak még halvány sejtelme sem volt, ő csak 
azt érezte, hogy ő talán elkésett innen, egy pár 
évtizeddel elébb kellett volna élnie, érezte, hogy 
ő nem modern leány. 

Hanem bánata nem tartott soká, mert íme 
az egyik rendező karján elegáns szőke fiatal 
ember közeledik feléje  s mind neki, mind szü-
leinek bemutattatva magát, illedelmesen tánezra 
kérve öt, könnyed lépésekkel tova lejtenek. 

S láml csak az első turt nagybamar a má-
sodik követi, B a sok pompázó bódító rózsa kö-
zött kezdik észre venni az illatos Ibolykát is. 
Kézről-kézre adják B oly igazi gyermekes örömet 
érez, s oly kecsesen lejti a tánezokat, kivéve a 
bosztont, azt nem tudja elég merészen, azaz 
sikkesen járni. S milyen boldognak érzi magát, 
mikor a négyesre beharangoznak s az ő felfe-
dezője, első tánezosa kéri föl,  olyan valami hála 
félét  érez irányában. 

Hazamenetelkor a kocsihoz kikísérve őket, 
kikéri az engedelmet szüleitől egy közeli láto-
gatásra. így lesz a báli ismerősből egy jobb is-
merős, majd boldog vőlegény, kihez ártatlan szive 
egész melegível és első szerelme egész herével 
vonzódik Ibolyka. — — — — — — 

= AB államjegyek bevonása. A köiöa 
függő  államadóság elleuórsésére kiküldött országos 
bizottság az államjegyek forgalmi  ősiségit május 
hónap végével követkeidnek találta: & forintos 
államjegyekbeu 4,734.260 forint,  60 forintos  állam-
jegyekben ; 648.000 forint,  ősssesen 6,382.260 
mely összeg az 1890. évi XXXI. tőrvényoiikk értel-
mében kötős költségen váltandó be. E szerint es 
évi április hónapban 6 forintos  államjegyekben 
926.020 forint,  60 forintos  államjegyekben 40.000 
forint  vonatott be éB semmislttetett meg. 

= Az állami gyermekmenedókek. 
Sséll Kálmán mint belügyministter rendeletet in-
tését a törvényhatóságokból, tudtukra adva, bogy 
a: állami gyermekmenedik a budapesti Fehér-
Kereszt Egyesület épületében május tizenötödikén 
megkezdte működését. Ezzel egyidejűleg a buda-
pesti Fehér Kereszt Országos Lelenozhás-Egyesü-
letnek megszűnik az a joga, hogy talált vagy 
hatóságilag elhagyatottnak nyilvánított 7 éven 
aluli gyermekeket as oraságos betegápolási alap 
terhére gondozásba vegyen. Ex ügykör további 
intézkedésig kizárólag a budapesti állami gyer-
mekmenedéket és a budapesti Fehér-Kereszt Or-
szágos Lelenczház-Egyesület által föntartott  tizen-
egy és pedig: 1. a békés-gyulai. 2. kassai. 3. 
szombathelyi, 4. szegedi, 5. temesvári, 6. aradi, 
7. nagyszóllósi, 8. munkácsi, 9. rimassombati, 
10. szabadkai, 11. nagyváradi flókintéseteket  illeti 
meg. A belügyminiszter fölhívja  a törvényhatósá-
got, hogy megfelelő  módon értesítse alantas ha-
tóságait, hogy május 16-tól kezdódóleg talált vagy 
hatóságilag elhagyatottnak nyilvánított 7 éven 
aluli gyermekeket gondozásra kisárólag a fönt-
emlitelt intézetekhez utaljanak be. 

=-- Uj törvényjavaslatok. A képviselő-
ház f.  hó 4-iki ülésén a kormány tsgjai különböző 
törvényjavaslatokat terjesztettek elő, a melyek 
részben uj meg uj tehervállalást követelnek a 
nemzettől. A kvóta.  Széli Kálmán miniszterelnök 
előterjesztette s közösűgyi kvótáról szóló törvény-
javaslatot, mely a hozzájárulás arányát Magyaror-
szágra 34-4, Ausztria országaira 65*6 százalékban 
állapítja meg. A mig a közösség a vámügyekben 
fönnáll,  a vámjövedék tiszta jövedelme a közös-
ügyi költségek fedezésére  fordítandó  s ennélfogva 
a közösügyi szükségletből mindenek előtt levo-
nandó. A kvótának ez a törvényes megállapítása 
1909 évi deczember végéig érvényes. Uj  katonai 
költség.  Fejérváry Géza báró honvédelmi minisz-
ter törvényjavaslatot terjesztett elő, a melyben 
a népfölkelés  teljes fölszereléséhez  szükséges 
ismétlő fegyverek  és lovassági karabélyok beszer-
zésére 5,400.000 koronát kér. Ez összeg a pénztári 
készletekből fedezendő.  Uj  műegyetem.  Wlaa-
sics Gyula kultuszminiszter javaslatot terjesztett 
elő a József  műegyetem állandó elhelyezésire 
szolgáló állami épületek létesítéséről. E czélra 

Megtörtént az esküvő s viszi haza boldo-
gan Maár Károly megyei főszámvevő  az ő édes 
kicsiny asszonykáját, azt a még gondolatban is 
tiszta gyermeket, ki egy ismeretlen boldog sej-
telemtől áthatva, remegve követi az nj hajlékba 
az ő urát, kivel holtomiglan holtodiglan való 
örökhűséget esküdtek egymásnak az oltáraik És 
ki volna képes leírni, azt a mennybeli boldogsá-
got, a mi ezután következett ? s bogy mily gyor-
san, milyen örömmámorban teltek a napok ? egy 
rövidke perezre sem tudtak egymástól megválni. 
S mikor eljött a kötelesség, a hivatalba menés 
ideje, bogy zúgolódott sz újdonsült férjecske  a 
sors ellen, hogy nincs jól beosztva es az élet, 
nincs igazság a földön,  mert az igazság az lenne, 
ba a házas embereknek nem kellene hivatalba 
menni, elég lenne, ha mint fiatal  emberek ro-
botolnának, most csak búznák a fizettet  és ül-
hetnének otthon az asszonykájuk mellett. No de 
még minthogy ez az üdvös rendszer nincs be-
hozva, végre kénytelen, kelletlen, habár későcs-
kén, délfelé,  de el kell menni a hivatalba. Csak-
hogy olyan szórakozott ilyenkor az ember, 
a pálezáját, hol a keztyüjét felejti  otthon, s ezért 
még vissza kell térnie s es olyan boassn kere-
sés után, a kicsi feleség  közreműködésével, édes 
csókok között kerül elé. Hanem már végre egész 
komolyan útra lehet indulni s akkor az otthon 
hagyott asszonyka szalad az ablakhoz a onnan 
kiséri szemével a mig csak láthatja az 8 embe-
rét s ott is várja baza boldog vágyakozással. 
Lassan telnek az órák, de ni ni, hiszen jön is 
már, még dél sincs, milyen pontos, renden ember 
az 0 ura s ez igy tart nap nap után bosszú ideig. 

(Folyt. k«v.) 



Janisa 11. C S Í K I L A P O K 
24. szák b 

a •inisxter 10 millió koronát kér. Az építkezési 
munkálatok még 1903. érben megiaditandók. E 
exélra egy millió korona italia; bocsátandó a 
vallás- éa közoktatásügyi minisztérium rendelke-
zésére. A József-műegyetem  fölépítései  legkésőbb 
1911. végéig befejezendő  és a fölmerülő  költsé-
get 1903. értől évenkint a közoktatásügyi tárna 
beruházásai közOtt kell elszámolni. Viczinális 
vasutak.  Láng Lajos kereskedelmi miniszter a 
következő nj helyiérdekű rasotakra vonatkozó 
javaslatokat terjesztette be: A budapest—eszter-
gomfüzitöi  helyiérdekű vasútnak kiadott enged-
mények egyesítéséről és az e vamtoa szükséges 
beruházások fedezéséről,  a hódmezővásárhelyi— 
makó-nagyszentmiklósi helyiérdekű vasnt meg-
engedéséről, végűi a sziizek-eapraj-vrginmosti 
helyiérdekű vasat megengedéséről. 

Cakrinene népesedési ráp. 
Az 1900. évben országosan végrehajtott 

népszámlálás eredményéről összeállított fűzete-
ket az országos statisztikai hivatal a közelebbi 
napokban küldötte szét a törvényhatóságoknak 
melyek most már világos képet nyújtanak ha 
zánk népességéről, vallásfelekezet!  és nemzetiségi 
viszonyaitól. 

Mint bennünket közelebbről érdeklőket, 
Csikvármegyére vonatkozó adatokat járásonkinti 
felosztásban  szükségesnek tartottuk a kővetke-
zőkben megismertetni: 

1. Felesi  ki jéris: 
Területe: 383.885 kat. hold. 

44069 
56 

4. A kászon-alcsiki  járás. 
Területe 172.309 kat. hold. 

Jelenlévő polgári lakóssága 
Katonai . . 

Összesen 44115 
Ebből külföldi  honos 208 
KOlftldön  távollévő 963 
A férfiak  száma 32882 
A nők száma 81233 

Anyanyelv szerint van: 
llagyar 41478 
Német 303 
Tót 9 
Oláh . 2135 
Rutén 20 
Horvát 4 
Egyéb 16« 

Vallás szerint van: 
Róm. katholikus 39490 
Qür. katholikus 3910 
GOr. keleti . . . 33 
Ágostai évangélikua 69 
Evang. református  267 
Ujitárius 31 
Izraelita 316 

2. Gyergyó-szentmikJósi  járás. 
Területe 316.048 kat. hold. 

Jelénlévő polgári lakóssága 42259 
Jelenlévő katonai lakóssága , 27 

összesen i 42279" 
Ebből külföldi  honos 104 
Ebből külföldön  távollevő . 343 
A férfiak  száma 21496 
A nők száma . 20853 

Anyanyelv szerint van: 
Magyar 
Német 
Tót 
Oláh 
Rutén 
Szerb 
Horvát 
Egyéb 

Vallás szerint van: 
Róm. katholikus . 
Gör. katholikus 
GOr. keleti • 
Ágostai évang. 
Ev. református 
Unitárius 
Izraelita 

37045 
166 

8 
5001 

5 
1 
1 

53 

35336 
636G 

27 
97 

180 
14 

336 
3 

3. A gyergyó-tőlgyesi  járás. 
Területe 79.989 kat. bold. 

Jelenlévő polgári lakóssága 13666 
Jelenlévő katonai lakóssága . 40 

összesen i 13706 
Ebből külföldi  honos 134 
Külföldön  távollevő 119 
A férfiak  száma 6910 
A nők száma 6796 

Anyanyelv szerint van: 
Magyar 
Német 
Tót 
Oláh . 
Ratén 
Horvát 
Egyéb 

Vallás szerint van: 
Róm. katholikus 
Gör. katholikus 
GOr. keleti . . 
Ágostai evang. . 
Evang. református 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb 

4474 
488 

1 
8797 

4 
'1 
11 

4960 
8737 

31 
11 
44 
9 

613 
1 

Jelenlévő polgári lakóssága 25396 
Jelenlevő katonai lakóssága . 98 

Összesen 25424 
Ebből kűllöldi honos 98 
Külföldön  távollevő 1666 
A férfiak  száma 13685 
A nők száma 

Anyanyelv szerint van: 
11739 A nők száma 

Anyanyelv szerint van: 
Magyar 26227 
Német 57 
Tót 16 
Oláh. 91 
Rutén , 8 
Egyéb 96 

Vallás szerint van: 
Római katholikus 22902 
Görög katholiku* 2039 
Görög keleti 45 
Ágostai ev. 101 
Ev. református 217 
Unitárius 33 
Izraelita 94 
Egyéb . . . 3 

5. Csíkszereda  város. 
Területe 144 kat. hold. 

Jelenlevő polgári lakóssága 2G22 
Jelenlevő katonai lakóssága . 236 

Összesen 2868 
Ebből kűllöldi honos 23 
Külföldön  távol van . 18 
A lérflak  száma 1537 
A nők száma . . . . . 1321 

Anyanyelv szerint van: 
Magyar 2739 
Német 49 
Tót 10 
Oláh . 52 
Ratén . 1 
Egyéb 7 

Vallás Bzerint van: 
Római katholikus 2299 
GOr. katholikus 48 
GOr. keleti 33 
Ágostai evang. 43 
Ev. retormátns 948 
Unitárius 29 
Izraelita 160 
Egyéb 1 
vármegye területe tehát 854.375 kat. hold. 

Jelenlevő polgári lakóssága 127995 
Jelenlevő katonai lakóssága . 

Összesen 
387 

128382 
Ebből külföldi  honos 567 
Külföldön  távol van 3102 
A férfiak  száma 66440 
A nők száma . . . 61949 

Anyanyelv szerint van: 
Magyar 110963 
Német 1062 
Tót 43 
Oláh 16936 
Rutén 38 
Horvát . G 
Szerb | 
Egyéb 333 

Vallás szerint van : 
Római katholikus 104287 
Görög katholikus 21100 
Görög keleti 169 
Ágostai evang. . 241 
Evang. református  956 
Unitárius 103 
Izraelita 1518 
Egyéb 8 
Magyarul beszélni tud 116843 
Ir és olvas . . . 48445 
A lakó házak száma 98780 
Ezek szerint a férfiak  száma a nők szá-

mát 4498-al múlja felfii,  minek nyilván való oka 
az, hogy a nők s főként  a fiatal  leányok nagyobb 
számban távoznak el a megyéből, mint a férfiak 
s azok nagjobb része külföldön  s nevezetesen 
a keleti tartományokban oda is marad. 

A székely kongresszus. 
A székely kongresszus elókészitő bizottsága 

f.  hó 6-én d. u. Bedé Albert országgyűlési képvi-
selő, az előkészítő bizottság elnökének vezetése 
alatt as Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
helyiségében ülést tartott. Az ülésen részt vettek 
Bedó Alberten kívül Sándor József,  Ugrón János, 
Neumann Ármin, Gyórffy  Gyula, Sebess Dénes, 
Molnár Jósser éM'ejér Antal országgyűlési kép-
viselők, Forotfr  Qézs, Balázs Árpád és Buday 
Barna as Omge résséról, László Gyula, Sárkány 
Miklós dr. M.-Vásárhelyról s Jaocsó Benedek dr., 
Borsséky Soma nyug. miniszteri osslálytanácsos 
és Benedek Elek. 

Bedé Albert elnök a megjelentek üdvözlése 
után bejelentette, hogy Tusnád-fttrdó  részérói 
ajánlat érkezett be, hogy a kongresszust ott tart 
sák. A maga részérói melegen ajánlja, hogy a 
kongreassust Tusnádon tartsák, hol a vendégek 
ellátásáról legjobbsn gondoskodhatnak. Sándor 
Jóssof  képviselő a maga résséról ssiotóo melegen 
ajánlotta Tusnádot a kongresszus helyéül, míg 
Sárkány Miklós dr. és Sebess Dénes dr. ssive 
sebben vették volna, ha Marosvásárhelyen ren-
desik a kongresszust, de méltányossági okokból 
lemondva aa opposlozlóról, beleoyngossnak abba a 
határozatba, • mit majd a rendeső bizottság hos. 
Borsséky Soma Székely-Udvarhelyet ajánlotta leg-
jobb felfogása  sserint, a mivel ssemben Benedek 

Elek kifejtette,  hogy Tusnád választásávsl egyet-
len város sincs mellóive. Ezenkívül ss érkeió 
vendégeknek elóbb kirándulások révén be lehet 
mutatni a Székelyföld  nevezetesebb pontjait ugy, 
hogy a kongresszus napjára valamennyi kiránduló 
csoport beérkezhetik a kongressius színhelyére 
- Tusnádra. Ily módon elérhető as, hogy a 

kongresszus tagjai megismerik a székely várme 
gyéket és az összbenyomás slapjáu Ítélkezhetnek 
Tusnádon a felvetett  kérdések fölött.  Ugrón János 
Székely-Udvarhelyet ajánlja a kongresszus helyéül, 
mert ezt találja a Székelyföld  természetes köz-
pontjának. Szeretué. ha a népet is belevonuák a 
kongresszusba és ennek okáért épen Székely-
Udvarhelyet jelölné ki színhelyül, mint a hol a 
szegény osztályt legkünnyebbeo össsegyüjthetni. 
Benedek Elek ezzel szemben szelíd kényszert akar 
alkalmazni inkább a vendégekre, hogy ily módon 
akarva — nem akarva is megismerjék s Székely-
földet  s ezért ismételten Tusnádot sjánlja a ki-
rándulásokkal kapcsolatosan. Ugrón János, László 
Gyula és Beuedek Elek ujabb felszólulássi  után 
Gyórffy  Gyula fejtene  ki Ugrón János felszóla-
lásávsl özemben, hogy a népnek nem sok helye 
van magán a kongresszuson, inert a segítség mód 
ját a nép ugy sem tudja megtalálni. A kongresz 
szus voltaképeni czélja a magyar társadalom kellő 
felvilágosítása.  A kongresszus nem a uépnek, 
liánom az uralkodó téuyezóknek és a társadalom 
uak terjpsztí eló javaslatait, melyek a néppel 
azon réven állanak ÖBszefüggésbeu,  hogy aunak 
javát czélozzák. Borszéky Soma felszólalása  után 
Neumann Ármiu azt fejtette  ki, hogy a kougreBZ-
szus helye nem sok összefüggésben  áll a czéllal, 
mely nem más, mint a magyar társadalom íneg-
mozditáBS. Éppeu ezért elfogadja  azt, hogy a 
kongresszust Tusnádon rendezzék. 

Bedó Albert eluök a vita alapján határozat-
ként kimondotta, hogy a kongresszust Tusnádon 
reudezik és pedig ugy, hogy a vendégek előze-
tesen három csoporiban bezárják a Székelyföldet. 
A kougresszus 11)02. évi augusztus hó 28 in kez-
dődik és három napig tart. A vendégek augusz-
tus '27-én érkezuek meg Tusuádra. 

A kongresszuson a mezőgazdasági részt 
Szilsssy Zolláu, Barabás Endre, Küredy Lajos és 
Gáspár Antal, az erdészeti kérdéseket Gyöngyössy 
Béla erdófeliigyeló,  a bányászatot Andreios János 
bányaigazgató, a birtokpolitikát Sebess Dénes dr., 
a telepítést Mátlié József,  a tagosítást Intze Ist 
ván, a végrehajtási kérdést Sárkány Miklós dr., 
az arányosítást Kelemen Ádám, a székely föld 
hitelintézet kérdését Hegedűs Lóránt dr., a taka-
rékpénztárak iigyét Bedó Sándor dr., a kis és 
középbirtokok ügyét T. Nagy Imre, a hitelszövet-
kezetek szervezését Seidl Ambrus adja eló. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let részéről Szádeczky Lajos dr., Kozma Ferencz, 
Balogh Pál, Pál István, Nagy Károly, Masznyik 
Gyula, Boroa György dr:, Jancsó Benedek dr., 
if].  Gödri Ferencz, Székely Jáuos, Deák Lajos, 
Borbély Sámuel, Lakatos Mihály, Kovács Dáuiel, 
Killényi Endre, Mátlié József,  Csernátoni Gyula dr., 
Sipos Samu, Nagy Sándor dr. és KOŐB Ferencz 
adják eló a különböző közmivolódési és közegész-
ségügyi kérdéseket. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara felkérésére  az ipari, kereskedelmi, értéke-
sítési és közlekedési ügyeket Siklódy Istváu, Sza 
káts l'éter dr.. Spalier József,  Örley János, Solt 
Adolf,  Stodola József,  Bürger Albert, Fekete Ja-
kab, Horváth János dr., László Gyula, Schwurcz 
Zsigmond, Urinánczy János, Kölló János, Molnár 
József  és Incze Kálmán adják eló. 

A kivándorlási kérdés, valamint a turisztika 
és fürdőügy  előadói Buday Barna, Llszló Gyula, 
Barabás Endre, Zakariás Jáuos dr., Hankó Vil-
mos dr., Sárkány Miklós dr. és Pap Sándor lesz-
nek. A csángó kérdést Herinaun Antul ismerteti. 

Az előadói javaslatokat a rendező bizottság 
előzetesen kinyomatja és rövid indokolás kisére 
tében terjeszti a kongresszus elé. 

A kongresszusra a rendező bizottság az ösz-
ssea kulturális egyesületeket, törvényhstóságokst, 

.gazdasági egyesületeket, székely társaságokat, a 
Székely iparmuzeumot, a földhitelintézeteket,  a 
kisbirtokosok szövetkezetét, a rendezett tsuácsu 
városokat, a felvidéki  magyar közművelődési egye-
sületet, az Erdélyt Kárpát éa sz Erdélyi Gazda-
sági Egyesületet stb. hívja meg. Ezenkívül föl-
kérik a kormányt, a külügyminisztériumot, a fő-
rendiházat és a képviselőházat arra, hogy a kon-
gresszuson képviseltessék magukat. A kongresz-
szuson a csángók képviseletében a hétfalusi  fő-
szolgabírót és Brassóvármegye főispánját  hív-
ják meg. 

Végül még kimondták, hogy ss előadói mun-
kálatok beküldésének határidejét folyó  hó végére 
állapítják meg, mire Bedó Albert elnök köszöne-
tet mondott, melylyel ss ülés véget ért. 

A képtárlat megnyitása. 
Lélek emelő ünnepély folyt  le a polgári 

leányiskola munka termében e hó 8-áo délelőtt 
10 órakor, a mikor Mikó Bálint főispán  meg-
nyitotta Nagy István képtárlatát. A szorongásig 
megtelt teremben ott láttuk városunk éa a kOzel 
vidék azinét-javát s a megjelentek mindnyája 
bámulatának adott kifejezést,  azt a kérdést téve 
fel,  vájjon a művész szorgalma nagyobb-e, vagy 
a tehetsége? Az a rengeteg kép, akt-iajz, a mi 
a falakat  teljesen beborította, beszédes tanúja 
egy fiatal  ember zsenüiitásának éa lankadatlan 
szorgalmának. 

Mikó Bálint meleg szavakkal nyitotta meg 
a tárlatot, helyesen jegyezvén meg azt, hogy ez 

a tárlat nem egy b e f e j e z e t t  tehetség nem az 
életkor delén álló művész alkotásainak bemola-
tása, hanem egy, most útjára induló, kezdő egyén 
első nyilvános szereplése. De az a nagy tömegű 
kép. a mely e falakat  disziti, tanúságot teáz 
arról, hogy nem közönséges müvészszel állunk 
szemben, hanem egy szép reményekre jogosító 
festővel,  a ki elismerést, hitt, dicsőséget bozand 
a székelységre, a vármegyére. Aztán biztató 
szavakkal fordul  a szerényen meghúzódó iliu 
művészhez, kéri, hogy ezen az utón haladjon és 
épen oly szorgalmas legyen továbbra is, mert 
ugy érheti el a művészet legmagasabb regióját. 

Dörgő éljenzéssel tört ki a lelkesedés a 
főispán  szép beszéde ntán s megindult a közön-
ség végig nézni az érdekes tárlatot. 

Több, mint 150 mű fedi  a falakat,  egylöl-
egyig érdekes, befejezett  munka. Ott látjuk az 
alispánt nejével, Nagy Imre igazgató és neje, 
Bálint Lajos csatószegi plébános derék nagyságú 
arc/.képeit, a melyeket a fiatal  művész arczkép 
után rajzolt. A szemközti falat  4 nagy akt fedi, 
a melyeket modellek ntán rajzolt. Különösen 
keltő tűnik ki egy öreg alak s egy imát olvasó 
barát, mindkettő olyan igazi művészi munka, 
hogy mindenik maga képes elmondani a teremtő 
szén minden mozdulatát. 

Az egyik falat  telides-trle egész nagy ké|i-
tőmei; borítja. Van közöttük mindenféle  alak 
öreg, ifjú,  férfi  és nő, agg és gyermek, mindenik 
areznn ott láthatni a karakterisztikus, jellemző 
vonást. 

Leginkább az arczkép festés  iránt bir ki-
váló tehetséggel, ezt az ágát kell művelnie s 
bizonyára első helyet viv ki magának a művész 
világban. Az öreg srezok még oly biven, oly 
eredetileg, mint Nagy István szene, ecsetje alatt, 
még uem jelentek meg. 

Olaj festmények  is láthatók, köztük legki-
válóbb néhai Lázár Domokos arczképe, Mind-
szent határa s löbb tájkép és portré, ezek bizo-
nyítják, hogy ecsetet is ép oly művészi ihlettel 
kezeli, mint a szenet. Bámulatra ragadja a szem-
lélőt a művészet e megnyilatkozása, hogy tndja 
valaki a puszta bolt anyagot elevenné tenni, 
életet adni, beszédessé vatázsolni, Nem, nem 
győzzük eléggé méltányolni ezt a telette szép, 
dolgot. 

A rendezés ellen van némi kifogásunk, 
u. i. az egyik falat  egészen beborították, szo-
rosan, egymás hegyén-bátán állanak a képek; 
szinte nem látjuk a képet a képtől, ép ugy, 
mint a fáktól  az erdőt. 

A többi falakra  is kellett volua juttatnia. 
E miatt nem tekinthető ugy át. 

Ez azonban a mü tárlat érdeméből semmit 
sem von le, azért épen oly .nagy, ép oly jelen-
tékeny az, ugy kulturális, mint általáuos szem-
pontból Ítélve. Örültünk felette  nagyon, hogy 
városunkban ilyen nemesen szép tárlat látható, 
a mely Ízlésűnket műveli, fejleszti,  képzeletünket 
a szép iránt fölkelti.  Vajha minél több ilyet ás minél 
gyakrabban láthatnánk ! 

Első lépését a művésznek, teljes erkölcsi 
siker, meleg rokooozenv fogadja,  hiszszük, remél-
jük, hogy folytatása  lesz, kívánjuk, hogy az 
első lépcsőtokról mielőbb a legmagasabb piedesz-
tálra jusson a mi derék művészünk. —aá— 

Esküdtszéki tárgyalás. 
Második  nap. 

A junius 3-iki főtárgyalás,  melyen csekély 
kivétellel a megelőző napi esküdtek szerepeltek 
szomorú tanúságot szolgáltatot t a szülői köteles-
ség mulasztásról és a gyermek nevelés hiányairól. 

Két rendbeli szándékos gynjtás bűntettéért 
ült a vádlottak padján kászon-ujfalvi  Fülöp János 
19 éves vézna fiu  a ki odavaló Zsidó Józsefnek 
1901. február  13-ra virradólag egy régi s ez évi 
április hó 15 re virradólag az előbbi helyett épí-
tett uj csűrét felgyújtotta  és leégette, miből egyik 
esetben a közvetlen szomszédoknak is kára szár-
mazott. 

A mint a főtárgyalás  rendén kiderült a 
korához képest vézna és fejletlen  fiat  főkép  az 
apai boszuvágy indította az ocsmány cselekedet 
elkövetésére, a ki Zsidó Józseftel  haragos viszony-
ban állván, fiát  dobta oda áldozatul annak ki-
elégítésére. 

Az apa Fülöp Mihály maga is gyakran 
merülvén a szeszes italok élvezetébe, serdülő 
fiának  is azt nem csak megengedte, hanem több-
nyire magával is vitte az ivóba, melyeket a 
Z«idó József  ellen szintén haragot táplált más 
két társával együtt rendeztek. 

Ily alkalmakkor tanácskoztak a Ztidó ellen 
tervezett meréoyletről a fiu  előtt, ki emez ellen 
magában szintén haragot táplált, a miért őt egy 
alkalommal valami csíny miatt megverte, 

Együtt ittak az apa, tiu és «cimboráik 
1901. tebrnár 12-én este is a Pinti János rokon 
érzelmű szomszédjuk házánál, mikor a boszn 
vágy kielégítése közöttük megbeszélés tárgyát 
képezte, mit a fiu  az apa és társai biztatására 
az éjfélotáni  órákban végre is hajtott, felgyújtván 
a Zsidó József  csűrét észrevétlenül s az után 
hazatért. Ez az eset ismétlődött a másodszori 
gyújtás éjjelén is ugyanazon háznál, mikor a fiu 
ismét felgyújtotta  a Zsidó József  uj csűrét. 

Bár az ottani csendőrség már az első gyúj-
tás után erélyes nyomozást folytatott  a tettes 
kinyomozása iránt, az akkor nem, hanem csakis 
a második eset után sikerűit, megtudván azt, 
hogy késő éjjel kik és hol mulattak az akkori 
időben. 

At apa és czinkoa társai minden részes-
séget tagaduk, de a fiu,  ki as utóbbi égésnél 
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való bujkálása miatt gyanú alá kertit és vallatóra 
vétetett, tettét a csendómég elítt akkor, vala-
mint a mostani főtárgyaláson  is bemmerte. 

A kihallgatott tanok a cselekmény mikénti 
elkövetésének közvetlen szemlélői nem lévén 
cnak mellék körülményekre nézve hallgattattak 
ki; a bűnös flo  pedig megpróbálta beismerő 
vallomását oda vezetni vissza, hogy a csendülik 
dnrva bánásmódja miatt volt kénytelen tenni, 
de ez a furfangja  a csendőrökkel való szembesítés-
nél kndarczot vallott éa escknem teljesen igazo-
lást nyert az a feltevés,  hogy a flo  az apa és 
társai ielbujtásából kOvette el a gyujtogatást, 
a miért elsd sorban azok lettek volna felelős-
ségre vonandék. 

Kihallgattattak még Dr. Veress Siodor 
megyei főorvos  és Dr. Filep Sándor kórházi or-
vos a tettes flo  elme állapota és cselekményének 
beszámllhatósáffára  nézve s mindketten egybe-
hangzólag a flnt  ép elméjflnek  s lejlellensége 
daczára i* tettét beszámitbatónak jelentetlék ki, 
enyhitésfll  tudván be a nevelés hiánya miatti 
korlátoltabb felfogást  a jö és rosz cselekedet 
véghez vitelében. 

Sztupjár Samn kir. ügyész szépen meg-
konstioált vádbeszédében a bűncselekménynek 
a flo  állal való elkövetését teljesen bizonyítottnak 
tartván, elmarasztalóitéletet kért; ellenben Dr. 
Eröss Vilmos agyvéd az érvek súlyos fegyverével 
vértezve igyekezett beigazolni, a flo  elmebeli 
gyengéségét s akarat erejének korlátozására 
való képtelenségéi, már azért is, mert akkor 
részeg is volt, felmentést  kért védencze részére. 

Az esküdt bíróság azonban a bűnöst ki-
mondván a flo  felelt,  a törvényszék 21/, évi 
börtönre ítélte el. 

Harmadik  nap. 
Az eskfidtszéki  tárgyalás 3-ik napján egy 

halált okozó tnlyos testisértés büntette feletli 
Ítélkezés került sorra. Ebből az ügyből kifolyó-
lag 4 vádlott jutott a vádlottak padjára. 

A folyó  évi febrnár  hó 23—24 napjai közötti 
éjszakán csalószegi Szőke András agyon veretett 
a ezt ifj.  Szőke Ferencz hajtotta végre egy rud-
dal, hol az otobbinak édes apja id. Szőke Ferencz 
és édes anyja is jelen volt s ezek a helyett, hogy 
flokal  a brutális lett végrehajtásában megaka-
dályozni igyekeztek volna, még inkább arra biz-
tatták ; ogyanakkor pedig Todor Márton az agyon-
ütöltnek háza tornáczát rombolta össze, tehát 
ifj.  Szőke Ferencz mini tettes, apja és anyja 
mint bűnsegédek az ember ülésért, Tódor Már-
ton a vagyon rongálásért lelt feleletre  vonva. 

11 tana hallgattatott ki ezen bünperben, 
kiknek vallomásaiból a brutális telt beígazolást 
nyert, mihez képetft  ifj.  Szőke Ferencz a lialált-
okozó súlyos testisérlésért 4 és félévi  fegyház-
büntetésre, édes apja félévi  börtönre, Tódor 
Márton 2 napi elzárásra ítéltetett, id. Szőke 
Ferenczné pedig a büntetés alol felmentetett. 

Negyedik  nap. 
Csütörtökön vagyis a tárgyalás negyedik 

napján Silló Béniám csík-mindszenti csizmadia 
mester ügyét vették tárgyalás alá. Silló Béniám 
ember élet ellen elkövetett merényletért, szán-
dékos emberölés kísérletéért került a vádlottak 
padjára. 

Ez ügyben az esküdtbíróság a következő-
kép alakolt meg: elnök dr. Perjéssy Mihály, 
birák : Csipkés Árpád, Antalfly  Gábor, a vádul 
dr. Knörr Ferencz kir. alfigy&z,  a védelmet dr. 
Czikó látván ügyvédjelölt képviselte. 

Esküdtek: Székely János, Salamon Béni, 
Pelrea Ignácz, Antal Péter, Lakatos Mihály, 
Simon Ede, Koncz Tamás, Száva István, ifj. 
Sántba János, Szabó Miklós, Oyörpál János, Ba-
log Ferencz a mint pótesküdt Bocskor Zsigmond. 

As eset a következő: 1001. szeptember 
H-án Silló Béniám és Silló Oyula a szomszédos 
községbe a templomba indoltak, mintán az isten-
tiszteleten részt vettek egy részét szembe talál-
ták a azoktól azt halván, hogy alaposan elkés-
tek, egy korty pálinkára betértek a Biró Ábra-
hám korcsmájába, a hol a legények egy része 
össze volt gyűlve a azok között jelen volt Be-
nedek Bálint ii, ki holmi kis gyanóság miatt a 
Sillóknak haragosa volt. 

A gyanóság — vádlott kifejezése  — abban 
állott, hogy a Sillóknak elveszett egy börOndje 
a benne levő pénzösszeggel együtt. Ezeknek az 
eltulajdonításával Benedek Bálintot és néhány 
társát gyanasitolták, a kiknél aztán a csendőrök 
kutatást tartottak, azonban az esetet nem tud-
ták kideríteni. 

A koreamában pálínkázás közben a gyanó-
ság valósziaSleg mind a két félnek  eszébe jutott 
ebből aztán azóvila, később pedig az odvaroo 
egy kia parázs dalakodás keletkezett, mi közben 
Benedek Bálint Silló Béninek a kabátját leha-
sította. Mikor azét választották őket a két Silló 
haza rohant; lübát váltottak, revolvert tettek 
magukhoz éa visszatértek a korcsma udvarra s 
mintán őket a korcsmába beengedni nem akar-
ták, annak ajtaja előtt az ndvar kapójától pár 
lépés távolaágra olyan helyen állottak meg, hogy 
annak, ki az odvarról távozni akart, okvetlen 
előttük kellett elmennie. 

Az udvaron beszélgető legénység közOtt 
jelen volt Benedek Bálint is, ki vallomása sze-
rint haza akarván menni, a kapu felé  indnlt a 
mikor Silló Béniám elé érkezett, ez felemelt  re-
volverét reá sütötte. A golyó Benedeknek az állát 
és a nyakát horzsolta, kabátja gallérján pedig 
egy nebáay ezentiméter hosszúságú barázdát 
szántott. A lövés a tán a többiek Sillóra rohan-
tak és revolverét elvették, melyet azonban ké-
sőbb neki visszaadtak. 

Vádlott kihallgatása során beismerte, hogy 
csakugyan rá lőtt Benedekre, de azt állította, 
hogy nem volt szándéka ellenfelét  megölni, csak 
rá akar ijeszteni s nem is golyóval, hanem csak 
vaktölléssel lölt a azt is csak jogos Önvédelem-
ből cselekedte, mivel Benedek kinyitott biceká-
vái rohant reá s így éUte veszedelemben torgoll. 

A tanuk kihallgatása során azok vallomásai, 
továbbá a szakértők nyilatkozatai távolról sem 
erősítették meg vádlott állításait, hanem azok-
nak éppen ellenkezője mellett tettek tanúságot. 

A tannk kihallgatása alatt szomorúm lehe-
tett tapasztalni, liogy nagy részben nem arra 
törekedtek, hogy az igazság kiderüljön, hanem 
hogy az minél inkább elbnrkoltassék s némelyek 
a tannk közül, közGltük a kOzségi biró is oly 
otromba valótlanságokat mondottak, hogy azon 
ngy a bíróság, mint az esküdtek valósággal meg-
botránykoztak. 

A tannk és szakértők kihallgatása után 
megállapították az esküdtek elé terjesztendő 
kérdéseket, mire dr. Knörr Ferencz kOzvádló s 
ntána dr. Czikó István védő mondották el be-
szédjeiket. 

Erre az esködiek visszavonultak s rOvid 
tanácskozás után Balog Ferencz az esküdlek 
főnöke  kihirdette a verdiktet,, mely szerint Silló 
Béniám a szándékos emberölés kísérletének bűn-
tettében bűnösnek találtatott. 

A verdikt alapján a bíróság Silló Réniámot, 
tekinletbe véve kOzvádló és védő által felsorolt 
enyhítő körülményeket, 8 hónapi börlOnre, a (el-
merült költségek megtérítésére és sértettnek U 
korona megfizetésére  itelte, a költségek ez idő 
szerint behajthatatlannak nyilváníttatván. 

Hegyei közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda juuius 9. 

A mai közigazgatási bizottság ülésén, moly 
Mikó Bálint fáispáu  eluöklete alatt tartatott uiog 
a melyen a távoliévá főjegyző  helyett a jegyzö-
könyvet Ceiszér Imre harmad aljegyző vezette, 
nem sok feljegysésre  méltó ügy került tárgyalás 
alá. A gyűlés anyagát a semmi nevezetes mozza-
natot nein tartalmazó elóailóí jelentéseken kívül 
legtöbbnyire ut- és közadók elleni felszólalások 
képezték s a mik azokon kiviil szőnyegre kerültek, 
azokből csak a következőket említhetjük föl. 

A Menaság községi felekezeti  iskolának rég 
vajúdó államosítási kérdése ezúttal sem jutott 
előbbre. Az államosítás iránti községi határozat 
elluti Autal József  odavaló plébános felebbezéssel 
élvén, a bizottság érdemleges állásfoglalás  előtt 
az alcsiki főszolgabírót  anuak kivizsgálása és megál-
lapítására utasította, hogy kinek tulajdonát ké-
pezi a menasági róin. katli. jellegű iskola s hogy 
vájjon a község-e anuak kizárólagos fenntartója 
avagy annak hozzá járuláaa csak segély tonnésze-
tével birV 

Csik szentdomokosi Gyiirpál Árpád aegéd-
jegyzó ós helyettes anyakönyvvezető tiszteletdíjá-
nak felemeléséért  folyamodván,  a bizottság indo-
koltnak látta a tisztelet díjnak 400 koronáról 000 
koronára való felemelését  a beliigymiszteriumnál 
javaslatba hozni. 

Gyergyó-várhegyi volt körjegyző Balog Ist-
vánnak HyergyóÚjfaluba  hason iniuőségben lett 
megválasztása okán előbbi községben viBelt anya-
könyvvezetői tisztétől való felmentése  s Qyergyó-
Ujfaluba  anyakönyvvezetővé leendő kinevezése ne-
vezett minisztériumnál szintén javaslatba hozatott. 

A tekerőpataki közbirtokosság választmányá-
nak abbeli intézkedése, melynél fogva  a „Sugó-
patak" nevü völgyben létező sárgafüld  kiaknázá 
sára Kemény Sándor budapesti lakással szerződésre 
lépett, minthogy arra a választmánynak a közbir-
tokosságtól megbízása nein volt, megsemmisíttetett. 

Csik szeutdoniokosi Dániel Károly építkezési 
ügyben hozott két egybehaugzó határozat ellen 
iutézett felebbezésével  elutasittatott. 

Elutasittalott továbbá szentmártoni özvegy 
Pál Péterné Is a vármegye alispánjának azon 
rendelkezése ellen benyújtott felebbezésével,  me-
lyei vízhasználat iránt folyamaiba  tett ügyében 
megtartott helyszíni szakértői tárgyalás alkalmá-
val felmerült  költségek megfizetésére  köteleztetett. 

Végül Taukó Albert ssentimrei biró által 
az állásától való felfüggesztés  mellett fegyelmi 
kereset alá vonását kimondó elsőfokú  határozat 
ellen intézett felebbezésnek  hely nem adatott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Adakoiáa as alfalvi  tüakárosul-

taknak. Laczkó Ferencz karácsonfalvi  állomás 
előljáró barátaihoz éa ismerőseihez egy meleg 
hangn felhívást  bocsátott ki, hogy a fentebbi 
czálra adakozzanak. Ezen felhívásnak  eredménye-
kép 30 koronát küldött be lapunk kiadóhivatalá-
hoz, mely összeghez járultak: Lázár Albert 8 
koronával, Róth István 3 kor., Laczkó Ferencz, 
Bíró Balázs, Deák Károly, KovácB Nagy Ferencz 
2 - 2 kor. és Glatt József  1 koronával. Jelen 
számunkban nyugtázva van. 20 K. Eddigi gyűj-
tés 100 k. 70 f.  összesen 120 k. 70 flli.  Ren-
deltetési helyére juttatjnk. Fogadják a nemes 
szivü adakozók a károsultak hálás köszönetét. 

— Anyakönyvveiető kinevezés. A 
csik-szentmiklósi anyakönyvi kerületben Csécsi 
Qynlának körjegyzői és anyaköuyvezetói állásától 
lett felfüggesztése  folytán  a belügyminiszter anya-
könyvvezetővé teljes hatáskörvei Bene János he-
lyettes körjegyzőt neveste ki. 

— Évsáró vizsgák. A megyei polgári 
leány-iskolában  az Idei záróvizsgálatok f.  hó 

17-én és 18-án, délelőtt éa délntán fognak  meg-
tartatni ; az évzáró ünnepély pedig csütörtökön 
d. e. 9 órakor fog  végbemenni; ezt megelőzőleg 
hálaadó isteni tisztelet lesz. A vizsgálatok tar-
tama alatt: rajz, mnnka, írásbeli dolgozat kiállí-
tás lesz, melynek megtekintésére, valamint a 
nyilvános vizsgálatokra az érdekeltek és érdek-
lődők tisztelettel meghívatnak. 

A helybeli  államilag  segélyzeit  gazd. 
irányú felsőnépiskolában  a záró vizsgákat 
jnnius hó 19-én fogják  megtartani, oly formán, 
hogy délelőtt tartatik meg az első osztály, dél-
után pedig a második és harmadik osztály vizs-
gája két külön lanteremben. Délntán 6 órától 
7 óráig a testgyakorlásból és énekből mutatják 
be a növendékek ügyességüket. 

— Uj ügyvédek Csik-Szeredában. 
Dr. Szántó Hamu és dr. Unttmann Hugó ügyvédek 
ügyvédi irodájukat Csíkszeredában a Salamon Béui 
házábau, a hol azelőtt dr. (juttmann Hugó kir. 
közjegyző helyettes irodája volt, meguyitották. 

— Damjanioh János szobra. Szabad-
ságharezunk egyik hősének Damjanich Jáuoauak 
a budapesti Damjauich asztaltársaság életnagyságú 
mell szobrot készíttetett B azt holnapután azas e 
hő 15-én leplezik le a fővárosbau,  vagy is a nevezett 
társaság soroksári-utczaí helyiségében. A szobrot, 
melyet a vármegye állal is segélyezett gyó-dítrói 
Siklódy Lőriuez jeles Halai szobrászunk készített, 
igen sikerültnek mondják. 

— A villám áldozatai. A Békás község-
hez kiizol fekvő  .Lapos" nevü havason a napok-
bau Kája Erzsébetet és Teszlóván Tódort egy 
villám agjon sújtotta. Mindkettő azonnal meghalt. 

— Tüzeset. Nem inulhatik el egy év sem 
a uólkiil, hogy Taplocza községben tüzeset ne for-
dulna olő. A mult csütörtökön este 10 órakor 
történt egy ujabb eset, mely szerencsére a szél 
exendnek és az épületek egymáslóli nagy távol-
ságának nagyobb kárt nein okozott s csak is Boncz 
Antalnak egy csűrét hamvasztotta el, a mi való-
színűleg szándékos gyújtásnak a következménye. 
Az eset nagy riadalmat okozott azon és a szom-
széd községekben. 

— Rajzkiállitás. A csiksomlyói róm. 
kalh. tanítóképző-intézet növendékeinek az e 
tanévben készített rajzaik f.  hó 14-ikélöl 18 ig 
az intézet helyiségeiben megtekinthetés végett 
ki lesznek állítva. A kiállítás, mely áll: mértani 
szerkesztések, derékszögű vetítések, mértani 
lestek ábrázolása, a román, görög és a rené-
szansz-stíl festett  compoziczióiból, annyival is in-
kább érdemes a megtekintésre, amennyiben a 
növendékek kiváló szorgalmat és odaadó buz-
galmat tanúsítottak a igen szép eredményt mn-
taltak fel,  söt tanáruk is ez alkalommal bérezés 
kis hazánknak számos nevezetesebb vidékét lógja 
saját akvarelljeiben és olajfestményében  bemu-
tasni. 

— A csiksomlyói főgimnázium  ta-
nulói Fiumében. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnázinm  Kiránduló Egyesülete tanulmány-
utat rendez Finmébe. A kirándulást nemes Csík-
vármegye áldozatkészsége telte lehetővé, midőn 
a mult évi közgyűlésen Pál Gábor igazgató ké-
résére 600 koronát szavazott meg a vasúti költ-
ségek fedezésére.  A uti terv a kővetkező. Menet 
junius 30-án indulás Csik-Szeredából d. u. 1 
óra 8 perczkor, jolius 1-én d. e. 10 órakor ér-
kezés Aradra, kiszállás és a vértanuk emlékének 
megkoszorúzása. Julins 2-án indulás Aradról és 
megérkezés Szegedre az nap d. e. 7 óra 2 percz-
kor. Julius 3-án indulás Szegedről és érkezés 
Budapestre este 7 óta 10 perczkor. Budapest 
megtekintése. Budapestről iudulás 6 án és érke-
zés Fiumébe 7-én. JOvet. Julius 8-án indulás 
Fiuméből este 6 óra 50 perczkor. Julius 9-én 
este 8 órakor érkezés Budapestre. Indulás Bu-
dapestről julius 10-én reggel 8 óra 30 perczkor. 
Érkezés Brassóba. Brassó megtekintése. Indulás 
Brassóból julius 11-én délután 3 óra 1B percz-
kor, érkezés Csíkszeredába este 8 óra 17 percz-
kor. Az élelmezés és a szállás költsége napjára 
3 korona, az egész útra 12 napra 36 korona, 
mely összeget előre kell befizetni  Csató János 
tanárnál, mint az egyesület elnökénél. Zsebpénz 
tetszés szerint. A kirándulók jelvénye háromágú 
fenyögaly,  melyet vízszintesen a nemzeti szalag-
gal a mell bal felén  viselnek. A jelentkezés ha-
tárideje junins 14. esti 6 óra. Ezen élvezetes 
és tanulságos kirándulásra, melynek sikeréről 
Csaló János lanár tapintata gondoskodik, a 
szülők és tsnügybarátok figyelmét  felhívjuk. 

— Nyilvános nyugtázás. A csiksomlyói 
főgimn.  ifjúsága  által f.  évi május 17-én rende-
zett matiné alkalmából a kiránduló egyesület 
czéljára adakozók sorából a nyilvános nyugtázás-
kor Ozv. Pál Istvánné 2 K. és özv. Herberger 
Miklósné 1 K. adományaikkal tévedésből kima-
radlak. Ezen 3 koronával a bevétel 209 K. és 
60 fillért  lesz ki. Fogadják a kiránduló egyesület 
bálás kOszOnetét. 

— Juniális. A csíkszeredai iparos ifjúsági 
önképzőkör folyó  évi junius hó 16-én, vasárnap 
délután 1 koronás belépti-díj mellett a csik-zsögödi 
fiirdőn  nyári tánczmulatságot rendes. Rossz idő 
esetén a mulatság a következő vasárnapra ha-
lasztalik. 

— Bioziklisták a gyalogjárón. A bl-
cziklizée mestersége, elismerjük, igen testedző ue-
mes sport és ha ast a maga helyén és maga 
rendjén gyakorolják mindazok, a kiknek ebben 
kedvük telik, egyáltalán semmi kifogásunk  nincsen 
ellene; de azon bioziklisták üzelmei ellen, kik a 
közönségnek alkalmatlanságot szeresnek, a járó 
kelóket, sétálókat folyton  háborgatják, zaklatják, 

sebes hajtásokkal rémítgetik, szüntelen való csen-
getésükkel meg-meg rlaaztják, kötelességünkből 
kifolyólag  nyilvánosan fel  kell szólaljunk éa kér-
jük a rendőr-kapitány urat, hogy Ismert erélyea-
ségével as ilyen saertelenkedó biosiklls arakat 
utalja a rendes korlátok kőzi, mert ast már to-
vább tűrni nem igen lehet, hogy szenvedelmük 
kielégítése végett hárman-négyen Saaaeállva a 
legforgalmasabb  ntcsákat aséltében-hoaaaában kö-
rül karikáiiák, a közönséget mindenünnen elza-
varják sót — mint aa aa utóbbi napokban több 
alkalommal megtörtént — még a gyalogjárókról 
is leszorítsák. 

— Az esküdtszéki tárgyalások kőaűl 
a két utóbb történtről beküldött tudóaitáat téresflke 
miatt csak lapunk jövő slámában hoshaţjok. 

— A helybeli kereskedői kór a la-
punk mult számában hirdetett nyári mulatságát 
folyó  hó 8-án a kiea .Huta-fenyó'-ben  tartotta 
meg. A lenyegető idd és as azon napon la folyó 
esküdtsséki tárgyalás miatt a mulatságon eaak 
kevesen vettek részt, de a kik jelen voltak, annál 
jobban mulattak. A vlg társaság A óra felé  vonult 
be a városba, bogy a rövid időre megszakított 
mulatságot a kör helyiaégeiben tovább folytaaaa. 

— Veszett eb által megmart egyé-
nek. Kóbor veasett ebek garázdálkodása igen 
gyakori a gyergyói réaaekben. Közelebb is két 
rgyén kapott sérülést egy veszettség gyanús ebtól, 
nevezetesen remetei Szabó Elekné éa László Térés 
7 éves leányka, kik gyógykezelés végett a buda-
pesti Pasteur-féle  gyógyintézetbe azállittattak. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖ8K. 

Bizonyítvány. 
Mely szerint mi, alólirottak, kik Csik-

Qyimes-Felsőlokon Isten segedelmével, 
Szent András apostol tiszteletére uj 
templomot építtettünk, lelkiismeretesen 
és a komoly valóságnak megfelelően 
teszünk bizonyságot arról, hogy emiitett 
templomunknak főoltárát,  a mi megbí-
zásunkból s a velQnk kötött szerződés 
értelmében, csíkszeredai lakós György 
Ferencz müasztalos személyesen készí-
tette el és ezt oly kiváló ízléssel és pon-
tossággal, oly szakértelemmel végezte 
be a pontos határidőre, hogy az ellen 
semmi tekintetben kifogásunk  nincsen, 
sót a mintázat, díszítés, festés,  aranyo-
zás és bronzirozás kivitelét oly szép 
összhanggal oldotta meg, hogy mi e ki-
váló figyelemért,  gondos körültekintésért 
nevezett mdasztalos urat 50 koronával 
jutalmaztuk meg és mint tehetséges és 
pontos vállalkozót minden ily nemű mun-
kálatokra jó lelkiismerettel ajánlhatjuk 
és ajánljuk az érdekeltek szíves figyel-
mébe. 

Minek hiteléül ezen bizonyítványun-
kat nevezett részére kiadtuk. 

Oyimes-Felsólokon 1002. évi május 
hó 4-én. 
Bodor József,  Tankó (bitang) János, 

oltárépittetők. 
Előttünk: 

Szabó János, Tankó Péter, 
körjegyző, megyebiró, 

[184] i-i mint tanuk. 

Hirdetmény. 
A csik-csicsói hargitai klima-

tikus fürdőhely  szezonja közeledvén, 
bátorkodom a közönség tudomására hozni, 
hogy a fürdői  évad alatt — junius hó 
15-től szeptember 15-ig — as eddigi házi 
kezelést tartom fenn  és az igényeket 
legjobb igyekezettel óhajtom jövőre is 
kielégíteni. 

Van szerencsém továbbá tudomásul 
adni, hogy egy teljesen megfelelő  qj 
meleg és hideg fürdőt  építtettem, 
mely az intelligens osztály eziránti igé-
nyeit van hivatva mérsékelt dg mellett 
szolgálni. 

Meleg fürdő  állandóbb használatánál 
a rendes Árból 10—20°/« árenged-
ményt biztositok. 

Tisztviselők és általában havi dijar 
sok 1—2 hóig terjedő állandó tartóiko-
dásnál az étkezés és mis szolgál-
mányoknál szintén árleengedést 
nyernek. 

Csik-Madéfalván,  1902. évi junius 
hó 10-én. 

Tisztelettel 
tisei t-i Meskó Jakab. 
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Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kikaldOtt birtoági végrehajtó ezen 

Del köihiiré teszi, bogy • cmksxeredai kir. já 
rásbiróeágnak 1902. évi V. 174. ez. végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
eeikueredai takarékpénztár végrehajtó részére 
Jére János és társai jenófalvi  végrehajtást szeo 
vedó ellen 162. kor. követelés s jár. erejéig ki-
elégitéai végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
éa 942 kor. beesült ingóságokra a csikszeredni 
kir, járásbíróság 1902. évi V. fenti  ez. végzé 
sével a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
az alap és felOlfoglaltatók  követelése erejéig is, 
a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedók lakásán leendő megtartása 
batáridfiül  1902. évi Jwlw bő 19-lk napjának dél-
előtti 10 ártja kitSzetib, a mikor a bíróilag le-
foglalt  ingók és pedig I. Jére Jánosnál lovuk, 
szekér és tehenek. II. Jére Gergelynél lovak, 
tehenek és borjak, III. Kedves Félixnél tehenek 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  melleit. 
szíkMSg esetén becsáron alul is el lógnak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követeléséi 
megelőzd kielégítéshez jogot tartanak, a mennyi-
ben részükre a foglalás  kojábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, bogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alnlirt kiküldöttnél irásb.m beadni 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, 
mert különben csak a vételár fölöslegére  fognak 
ntaltatni. 

Kelt Csik-9zeredán, 1902. évi mAjos bó 
29-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. hír. végrehajtó. 

Budapest 1BOO. Állami érem. 

Az állat-praeparatiunok teljeseamolpeiiteset 
Matek BMM fijainak  kWwiiéra vállalkozik 

KATONA MIHÁLY 
nyil*. állatpraeparáió és tanaserkésaitö intézete 

BUDAPEST, József  körút 13. 
Ktiilúsők ós maÜHrak termés/.elhúen H lopiijul»b 
módszerrel (modulliroxással) készíttetnek: szebben 
joiihau, olcsóbban, miut búrmely liasouló intézet beu. 

Ai állatok kitömése nagyság uerint kerül: EMLŐSÖK: 
Kgérmagfaigu  — 0 80-1 írt 
S«ayét . a . 
Wyest . ö . 

MADABAK: 
Pintynagyaigu — O'HO-
Oalamb . — 
Kntel bagoly — 
Nagy sahuly (Uhui 
Bu (nagy) — — 1 
Keeelyll 

VaddlMtófeJ  — 15—UD 
SurvM^J — B5—40 
8tkedf«Jdkak*»  dOrgó helyűiben áfron  fald  leali I 
Nyír . . . enlö reeiletel utáoaó álv. 7 . 
BikelfaJd  fej  rá farok  fanţoll  tablettán — — — 5 » 

. . . , - - — 4 . 
Az intézetben készülnek mindenféle  vadá-

llati tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csopor-
tok, ÍQggő vadak, cmlös fejek:  művészileg faragott 
taMetlak ou, mint szobadíszek, madaruk, mini fal* 
díszek, oinlösbörök tepicheknek természetimen 
utánzott fejekkel.  Ös, ssarvas, agaaoBok mon-
dirozása tablettákra, levetett oguncsok koponya-
utánzatokra helyezése és minden egyéb pracparatori 
munkák művészi és gondos kivitele jutányosán 
számíttatik. 

Ai intését kitőmési osélra frissen  lőtt 
ritkább állatokat minden időben vásárol: sus-
fajokat,  fajd  kakasokat, uliu és túzokokat Medvét 
és inedvc-bocsot, hiuzt, vadmneskát, vidrát, farknst. 
E fajok  élve in szállíthatók, a legmagasabb árakkal 
lenuek fizetve.  [ 1 3 a | 7 U ) 

irott kir. törvényszék az 1874. évi XXXV. t.-ez. 
44. §-a értelmében felszólítja  mindazokat, a kik 
e biztosítékra az 1874. évi XXXV. t-cz. 173. §-a 
illetve az 1886. évi VII. t.-cz. 40. §§-ai értel-
mében törvényes zálogjoggal bírnak, hogy kö-
veteléseiket ezen hirdetménynek a hivatalos 
lapban való utolsó megjelenésétől nzámitott 
három hó alatt jelentsék be, mert különben azok 
tekintetbevétele nélkül fog  a jehálogilag beke-
belezett biztosíték kitörlésé iránt intézkedés 
tétetni. 

A kir.  törvényszéktől 
Csíkszereda, 1902. május hó 20-:'ui. 

G s l p l c ó a , 
kir. törvényszéki biró. 

Sz. 3D47/1902. polg. 

Hirdetmény. 
|1K0| á—3 

Dr. Uuttmann Hugónak mint a liakLsy 
Gáspár elhalt kir. közjegyző irodája részére kn-
marailag kinevezett csíkszeredai kir. közjegyző 
helyettesnek működése az újonnan kinevezett 
kir. közjegyző működésének megkezdése által 
megszűnvén, közjegyzői óvadékának, melyet a 
csik-zsögödi IBI4. számú tjkvben felvett  s özv. 
Györgyjakab Mártonná szűl. Dávid Juliánná 
tulajdonát képező ingatlanokra 4000 korona 
erejéig eszközölt jelzálogi bekebelezés által 
nyújtott a csik-zsögödi 1614. sz. tjkvben leendő 
kitörlése végett az ingatlanok tulajdonosa özv. 
Györgyjakab Mártonné igényét bejelentvén alul-

Sz. 6454/1902. [1731 2 - 3 

Hirdetmény. 
K.-Ujfalu  község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következtében átalakitatott s ezzel egyi-
dejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a me-
lyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1902. 
évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

Kz azznl a felhívással  tétetik közzé : 
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 

t.-cz. 15. és 17. §§-ai alapján — ideértve e 
ţS-oknak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 5. és 6. 
§§-aiban és az 1891. évi XVI. t.-cz. 15. §. a) 
pontjában foglalt  kiegészítését is — valamint 
az 1899. XXXVIII, t.-cz. 7. S-a és az 1891. 
XVI. t.-cz. 15. jj. b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t.-cz. 22. 
S-a alapján történt törlések érvénytelenségét 
kimutathatják, e végből a törlési keresetüket 
hat hónap alatt, vagyis az 1902 évi deczem-
ber hó 1-ső napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz uyujtsák lic, inert az ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után indí-
tott törlési kereset, annak a harmadik személy-
nek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szer-
zett, hátrányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886 évi XXIX. 
t.-czikk Ili. és 18. S-ainak eseteiben — ideértve 
az utóbbi 8-nak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 5. és fi. 
SS-aiban foglalt  kiegészítéseit is — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis az 1802. 
évi deczember hó l-ső napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nynjtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nemkülönben azok, a kik az 1. és 2. pontban 
körülirt eseteken kívül az 1892. XXIX. t.-cz. 
szerinti eljárás és az ennek folyamán  történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely iránnyban sértve vélik — ide-
értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII, t.-cz. 16. S-a alapján történt 
bejegyzését sérelmesnek találják — n tekintet-
ben felszólamlásukat  tartalmazó kérvényüket 
a telekkönyi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
az 1902. deczember hó 1-sö napjáig bezá-
rólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszab-
bítható záros határidő elmulta után az átala-
kításkor közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nein érvényesíthetik, 
az emiitett bejegyzéseket pei!ig csak a törvény-
rendes utján és csak az idóküzben telekkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatják meg. 

Kgyuttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Kelt Csikszentmártonban, 1901. inoveinber 
hó 20-án. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Dr. Szabó, kir. albiró. 

f é x A s z a . ' b ó - - ü z a e t e 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 
H o g y m i n d e n v e r s e n y t fe lülniul jnk: 

Kérapénaért aiállitok: 
1 tíu. Ferencz József  öltönyt kék, szürke és fekete 

angol Schcviot 
1 liu. felöltöt 
1 fin.  felöltöt  valódi angol szövet 
1 nadrágot finom  szövetből 
t nadrágot íiuom angol szöretbúl 

k i v i t e l é r t . " m 
VerswiynélkOli irak. 

1 szép zakó öltönyt különböző színben 30 - 40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brilni Sclieviot szövet 42— 30 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brüni knmgarn szövet 48—UO k. 
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet "Mi—liH k. 
1 fin.  zsaket társalgási öltönyt kamgarn '>5- bH k. 
1 fin  szalon öltönyt finom  kamgarn (iö—Hő k. 

W T ó t ó . l l é , e k l í o g á e t a l a n 
6yorg kiszolgálás. 

Kiváló tisztelettel 

70- !M> k. 
!H-ö<) k. 
50-ÎK) k. 
10-15 k. 
Ili—22 k. 

[VI] 11-40 Hauptvogel Ferencz. 
..:'-] I £ :• 3 51E13: EMIS 0 11 

„VÉDJ BOY" 

VERTES 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBOBSZESZ) Pfl  22-50 

Y é r t e s g y ó g y s z e r é s z - f é l e 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage). Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  ttczamoknal,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erósitésere, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, level-
hordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és a korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

K 

U 
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Elven kevés haszon, nagy forgalom! 

Van szerencsém a nagyérdemii közönség szives tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i i d ó n y T e való tekintettel teljesen újonnan rendeltem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélül, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 
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női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevés haszon, nagy forgalom! U 
fíérmAlási  Állandó  értékii  ajándék  tárgyak. 

Nem tetsióért 
a pén« 

vuuaadatik. 
S c h ö n w a l d I m r e 

é l £ s z e r g - 3 r á r o s , ó r á é ó s l á t s z e r é s z 
+JK P É C S . X» 

Ne küldjük pénzünket külföldre!  1 

iparunkat előmozdító czégemnól mindennemű arany 

Három évi 
Írásbeli 

jó tá l l á s 

Hazai iparunkat előmozdító czégemnól mindennemű arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be inint a külföldön 
Volóül 01UM nfii  rt'iDool. j ór» frl  0,— 1 
IVyinva dui»la fedHIfl 

frt  8,— 
Valódi 14 kar. arany uGi 

rem. óra frt  14.-
UjryaDPi dupla fedellel 

frt  IM.50 

Valódi ezüst pánosél őralánosok 
kir. fémJelsésseL 

15 uramra súlyban 
20 gramm súlyban 
00 pramm súlyban 
40 táramra súlyban 
50 trrnmm sui han 

frt  I.2u 
frt  1.50 
frt  2.20 
frt  2.IÍO 
frt  3.25 

60 ^rvotD snlyban 
70 gramm snlyban 
80 gramm súlyban 

100 gramm súlyban 
150 gramm súlyban 

frt  8.80 
M 4 60 
frl  5.20 
frl  ft.50 
frt  ti.50 

Valódi 14 kar. aranylánosok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm súlyban 
2.*) gramm eulybaa 
30 gramm súlyban 

frt  24 — 
frt  30— 
frt  37,— 

40 gramm ^ulybaa 
50 gramm súlyban 
GO gramm súlyban 

frt  47 — 
frt  58.— 
frt  G9.— 

köves lógók uélkül inérvc. 
h't/if  ifi'mnmii.i  tiratii/ltíltfzfioz  rijy J~>  iţniMlNOs 

s f'«(</<'frk  r<'r<-

14 kar. arznv peotiiLtgyUr& i 
frt  H.80 ! 

l'J aranybúi G kar. frt  3 50 
Houblo arany frt  1.50 ( 
MvrtúkDI elcgvodO egy i . , . , 

papirosallag. I ->0 Kfiíjcztubit  K 
dupla ftdélli-l  6 ín.  — Ugyanét orflíebb  0 frt.  — t'gyanoi arany oseg. 12 frt. 

Valúdl 14 kar. arany ankrc.rcmontoir Ara 24 frt.-
Kagy képes árjegysék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

,-ni. 
4o tfrumui  itáltim  •'/•/  fii 
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Valid) eaOat rem. óra 
Dnpla fedéllel 
Valódi eiOot aokre-rem. 

- Tula esQsl ankre-remon. dnpU fedéllel  12 fit. 
Dupla fedéllel  86 frt. 
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xll< Ml» vil' >11/ Ml» \ll< Vll' >11, >11, 
ininiis  <m TI> ^ 'm -itk <rr» 'nk/m^/m 

U j s z a b ó ^ ü z l e t ! 
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy CsUtszeredában a Gál Andráa-féle  házban egy a nini 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET « g ü * 
nyitottam meg s folyó  évi Április hó 1-től a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavasai és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legeló-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes tisztelettel 
|93| 9 E É S g E © ® A K l e , £és£i<*Bft%é. 

(Lakás és Ozlet helyiség: Qil Andria-félc  ház, Caiknereda.) 

Ml» >11» >11* <11/ mi, MI, ^ 
/n^n» TIV/n*/nv <)!>'H> i 

Nyomatott Caik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 
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