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Láng Lajos és a székely vasutak. 
Láng Lajos kereskedelemügyi minisz-

ter ur a székely-vasutak Ügyében Bedő-
li Azy János marosvásárhelyi oraz. képviselő 
által hozzáintézett interpelláczióra f.  évi 
junius 12-én a képviselőházban válaszolt. 
E miniszteri válasz őszintén megmondva 
ránk, székelyekre nézve siralmas és ki 
nem elégitő volt. 

Bedőházy János képviselő hivata-
los elfoglaltatása  miatt nem volt jelen a 
képviselőház Ülésén és igy a miniszteri 
válaszra viszonválaazt nem adhatott; a kép-
viselőház pedig a székely képviselők ki-
vételével szokás szerint tudomásul vette a 
miniszteri választ és ez által a székely 
vasutak Ugye megint egy hosszú időre be 
lett lödve. 

Bátrak vagyunk azonban mi a csíki 
kíizliangulat képviseletében azt a viszon-
válaazt megadni, melyet Bedőházy János 
képviselőnek kellett volna a képviselő-
házban megtennie. 

A miniszter válaszára a viszonválasz-
nak ekkép kellett volna hangzania: 

Az igen tisztelt kereskedelemügyi mi-
niszter urnák a székely vasutak ügyében 
hozzá intézett interpelláczióra adott vála-
szát nem vehetem tudomásul s kérem e 
választ az ilgy fontosságára  való tekintettel 
napi rendre ttlzni ki. 

Nem vehetem pedig tudomásul a mi-
niszteri választ első sorban azért, mivel az 
egész, habár rövid beszéden végig vonuló 
hang azt árulja el, hogy a tisztelt minisz-
ter ur egyáltalában nem érti és nem érzi 
át a székely kérdés fontosságát,  sőt talán 
fogalommal  sem bir arról, hogy a székely-
ség közgazdasági viszonyai a székely köz-
élet tönkremenetelének szélén állanak és 
igy minden perez, a mennyivel későbben 
nyujtatik segély a székelységnek, egy-egy 
kés döfés  a székelyek megmenthetésén, a 
mi pedig elsőrangú magyar állami feladat. 

Ugy látszik, hogy a tisztelt minisz-
ter ur beutazta Európa minden országát, 
de még a Székelyföldön  nem volt és igy 
igen természetesen nem ismervén a székely 
bajokat, azokat egyenrangúnak tartja egy 
állami ut tahidjának vashiddal való átvál-
toztatási kérdésével. 

De nem vehetem tudomásul a minisz-
teri választ másod sorban azért sem, inert 
annak érdemi része nagyon elárulja a je-
lenlegi közlekedési kormányzat azon in-
tenczióját, hogy a székely vasut teljes ki-
építése egyelőre nem várható. Azt mondja 
ugyan is a tisztelt miniszter ur, hogy a 
vasut kiépítése Szász-Régentői —Dédáíg, 
tehát 25 kilóméter távolságra legközelebb 
megkezdetik. De hát tisztelt miniszter ur 
ez az intézkedés nem egyéb, miut egy 
helyes kormányzati funkeziónak  fejtetőre 
állitáaa. Hiszen a székely vasut kiépíté-
sének czélja az, hogy az egész Székelyföld, 
sőt mondhatni az ország egész keleti része 
a keleti forgalom  részére megnyittassék 
és a romániai vasutakkal való csatlakozás 
által a Székelyföld  és az ország keleti ré-
szének termékei Gyimesen át Galaczíg 
jussanak. Már pedig ez csakis a szászré-
gen— madéfalvi  vonal teljes kiépítése által 
lesz lehetséges. Ez a vonal 146 kilómé-
tert teszen ki s ha ebből a vonalból a szé-
kely kívánság kielégítésére 25 kilóméter 
hosszú vonalszakasz kiépítését dobja a kö-
zönség közé, ezzel nem érheti el azt a 
czélt, hogy bárkit is megnyugtasson. 

A Székelyföldnek  ugyanis nem 25 
kilóméter hosszú vonal szakasz, hanem az 
egész vonal kiépítésére van szüksége és 
őszintén mondhatom a tisztelt miniszter 
urnák, mint uj miniszternek, hogy az a 
vasúti politikus, ki egy 146 kilóméter va-
sut kiépítésére nézve valamely kormány-
zati akczió megkezdésére határozza el ma-
gát és ennek progrnmmja képpen azt mond-
ja el, hogy ebből a vonalból 25 kilómé-
tert kiépit, ez azt jelenti, hogy az illető 
ember sem mint vasúti, sem mint közgaz-
dasági politikus nem állja meg a helyét. 

Sze rkesz tő ség éa Ulndóhtvntnl: 
QyÖTgyJaiab M. ütőda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minilen közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A modern asszony. 

(Folytatása és vége.) 
És annak idejében a boaszn c>örü gólya 

ia rá szállott a háztetejére. Hesa — te csúnya 
gólya, ne kelepelj olyan nagyon-nagyon soká — 
nem szánod meg azt a szegény embert? nem 
látod hogy Összekulcsolt kezekkel, milyen őrülten 
sétál le s fel  a szobába, s bogy számlálja az 
órákat s perezeket a mennyit szenved, figyelve 
a szomszéd szobából ki jövő bangókra. 

De íme nyílik az ajtó, s fontos  önelégült 
arczczal megjelenik, az a bizonyos tudós, nélkü-
lSzhetlen asszony, „Naccsas ur meg van 1 Mi van ? 
Leányi Le-ány? s nyúlik egy kicsit a vadonat 
uj apának az arcza, no de mindegy lássuk, 
a kis mamát, köazönjűk meg szegénykének, az 
apai örömöt, mely majdnem életébe került, 

És azután telik az idó, férj-uram  jár pon-
tosan a hivatalba. Mamuska végzi otthon a kö-
telességét. babusgatja a kis Módit, és várja hű-
ségesen a megszokott időben az ablaknál az nrát. 

Hanem agy idó óta rengeteg sok a munka, a 
bivatalbaa, az embernek igénybe veszi minden 
idejét, „lám édes, még ebédelni sem tudtam haza 
jOnni, nehogy a jövés-menéasel teljen az idő, a 
kOzel vendéglőből hozattam ebédet, mely meg 
sem kOseliti a ni itthoni jóizQ ebédünket, atb. 

S a hiszékeny, gyanútlan asszonyka, ott 
az ablaknál rendületlenül várja as urát. délben 
és estve, .Oh, az a súlyos, terhes hivatal! még 
tönkre teszi az egészségét az a sok munka." 
Persze, hogy a sok maoka következtében olyan 
nagyon idegen, még a kis Médi sírását sem 
tndja Urni, akárhányszor házon kivfil  kénytelen 
tölteni as estvéit hogy ue hallja azt a vékony 

nyivákoló hangot, még ha fia  lenue, vastagabb 
basszus hangot engedne ki a torkán. 

S a hivatalban napról-napra több a munka, 
s mindég több, és több időt vesz igénybe, Juczi 
a szoba eziezus, a konyhán ravasz arczczal új-
ságolja a termetes konyhsbölgynek, hogy mikor 
a nacsága a boltba küldte találkozott, a Ke 
ményffy  nacságáék szobaleányával s az mondta 
neki, hogy az ő gazdája, a nacsás alszámvevö 
ur a tegnap hivatalos kiküldetésben egy hétre 
elutazott, s bogy a mi gazdánk az estve ott volt 
segíteni a nagyságának, valami kottát átírni, 
mert énekelni fog  a jövő héten egy hangverse-
nyen, és ma délben is ott volt elpróbálni az 
éneket, s erre fejcsóválva  annyin nevetve néz-
nek a szobaajtók felé. 

A mit sem sejtő hü feleség,  hűségesen 
várja az nrát az ablaknál, a szép nefelejts  szemek 
el is fáradnak  a sok nézésben, s meg is nedve-
sednek, de eredménytelenül, mert a kit vár, az 
nem jelentkezik. 

Hanem helyette napjában megszámlálhatat-
lan sokazor, deflilirozik  el az ablak előtt, a hely-
őrség fiatal  ezredorvosa. 

Hegtetszett a szép szenvedd asszony, na-
gyon szeretne a vigasztalója lenni! 

Ibolyka tudomást sem vesz róla, fogadja 
köszöntését, az illem szabályai szerént, s aztán 
nem tOrődik többet vele. 

Hanem a véletlen, ez a nagy ur közbeját-
szik, s besassiróztatja ezredorvos uramat szive 
leghőbb kívánsága szerént, a Maárék lakásába. 

Egy délelőtt a kis Hédi velőtrázó sikol-
tással ébred föl  álmából, s rögtön reá gyönge 
kis tagjai, erős rángatódzó görcsbe húzódnak 
Össze. Képzelhetni a szegény fiatal  anya ijed-
ségét, hamar az Istenért orvost ! Igy került, a 
mindég kéz ügy ben levő Láng Miklós ezredorvos, 

Mert hisz a kettő közül az egyik feltét-
lenül áll. Nevezetesen, hogy vagy a szé-
kely közgazdaság érdekében égető szük-
ség az illető vasut kiépítése, vagy pedig 
a közgazdaság kérdésére nézve közömbös 
e kiépítés. 

Ha ezen alternatívának első része fe-
lel meg a valóságnak, akkor a tisztelt mi-
niszter urnák azt kellett volna válaszolni, 
hogy mikor építi ki, egy vagy két év alatt-e 
az egész vonalat? és nem azt, hogy a 146 
kilométer vasutból megkezdi 25 kilómé-
ternek az építését. Ha pedig az alterva-
livának második része az igaz, vagyis a 
sürgetett egész vonal kiépítése közömbös 
dolog a székelységre nézve, akkor lett 
volna bátorsága ezt ki is mondani, mert 
csakis ez esetre volna értelme azon mon-
dásának, hogy a hátra levő többi vonal 
részt az ország közgazdasági viszonyaihoz 
képest apró részletekben fogja  kiépíteni. 
E vasut kiépitését azonban a tisztelt mi-
niszter ur nem jelentette ki közömbös kér-
désnek, mert hisz annyit hallomásból is 
tud, sőt az 1895. évi VII. törvényezikk 
is előírja részére azt, hogy e vasut kiépí-
tendő. Ha tehát a tisztelt miniszter ur a 
kérdéses vasut szükségességéről személyes 
tapasztalatai és tanulmányai után nem győ-
ződhetett meg, meg kellett volna hajolnia 
a törvényhozásnak törvényben kifejezett 
akarata elolt. Már mostan igy állván a 
dolog, teljesen érthetetlen az az eljárás, 
hogy a tisztelt miniszter ur a kérdéses és 
szükségesnek elismert vasutból csak 25 
kilómétert kezd építtetni s a többi részre 
nézve minden határidő nélkül egyedül az 
ország pénzügyi viszonyaira való tekin-
tetből helyez kilátásba apró részletes épít-
kezést. Ez a politika lehet tisztelt minisz-
ter ur zsugori, rövidlátó politika, de nem 
vasúti és közgazdasági politika. Mert hisz 
ha egy egész országrész közgazdusága sür-
gőssé teszi valamely vasut kiépitését, akkor 
annak egyszerre és azonnal való kiépitése 
az igaz és helyes politikusnak első fela-
data ; de ettől eltekintve is tellorditott va-
súti kormányzat az, a mely egy 146 ki-

vágyai netovábbjához. Az aggódó anyát meg-
nyugtatja, hogy nem nagy baj, csak a fogzás 
következménye, orvosi vényt Írva s ígérve, hogy 
holnap is eljön a kis beteget meglátogatni. Las-
sanként mindennapos leu a háznál. A hivatalban 
a munka sehogy sem akar fogyni,  de most már 
tudja a feleség  a doktor révén, hogy milyen hi-
vatalos elfoglaltság  tartja vissza az urát. 

És ni I a doktor milyen jó barát, ötet nem 
bántja a kis Médi vékony hangja, ápolja, gon-
dozza, orvosolja. S az elhanyagolt asszonynak 
jól esik ez a ragaszkodás, most már nem az 
urát várja, várja a jó barátot bálából. 

Hanem a hálanyilvánitás nem kielégítő a 
doktor fülének,  ő érzés-teljes szavaira más vá-
laszt óbajt. 

De a hitves, ki örök hűséget esküdött az 
urának, be is akarja tartani, s ezt meg is mondja 
a doktornak, ki erre elkeseredetlen tör ki. 

Elmondja, bogy miért kínozza magát? az 
ura már ugy is régen megszegte az esküt, talán 
sohsem is tartotta meg, s ő érzi bogy az aBszony 
is viszo.it szereti őt csak ne volna, olyan túl-
ságosan „szentimentális, érzékeny ósdi asszony, 
bogy is fejezzem  ki magam ? — nem ebbe a 
századba illő modern asszony". 

Modern asszony, oh igen ez a szó megüti 
a fülét  Midőn először belépett a bálterembe, 
neki is ez a szó jutott eszébe, látva a többiek 
életre valóságát, hogy ő nem modern leány. 

Tehát most nem modern asszony, mert hű 
akar lenni aboz, kinek első boldog óráit köszön-
heti. És eszébe jutnak azok az édes napok, meny-
asszonysága, fiatal  asszonysága napjai, s eláb-
rándozva a múlton, nem hallja a doktor ideg 
részegítő szavait, nem érzi forró  kezét, melyben 
az övét tartja, nem látja az esdő vágyteljes 
pillantásokat. S Láng Miklós, az asszony hall-

lóméteres vasutat 25 kilóméteres részletek-
ben 5—6 év alatt akar kiépiteni. Hiszen 
ezen esetben az első három-négy évben 
befektetett  épitési tőke hasztalanul hever 
a vasúti töltésekben, mert hisz a vasut 
összeköttetése nélkül nem fog  az semmit 
kamatozni, de még vasut fentartási  szem-
pontból is költséges azon épitkezési mód, 
mely négy-öt esztendő alatt épiti a vona-
lat, de azt meg nem nyitja. 

De nem vehetem tudomásul a tisz-
telt miniszter ur válaszát végttl azért sem, 
mert a székely vasut egy 25 kilóméteres 
részének kiépitését nem tekinthetni komo-
lyan egyébnek, mint csak inség munká-
nak. Ha pedig inség munkáról lehet szó, 
akkor ezt a munkát nem Szász-Régennél 
kellett volna kezdeni, hanem Csikmegyé-
ben Madéfalván,  mert hisz köztudomásu, 
hogy Csikmegyében az elmúlt két eszten-
dő alatt az inség oly nagy, hogy éheznek 
az emberek s a Székelyföld  ezen részének 
siirü lakóssága inkább megérdemli a ke-
nyér keresetet adó munkát, mint azon 
nagybirtokosok, kik Szász-Régentői Dé-
dáig laknak. 

Ezen okból nem vehetem tudomásul 
a tisztelt miniszter ur válaszát. 

Mi részünkről ezen viszonválaszunk-
hoz csak azt tesBzUk hozzá, hogy teljes 
komolysággal osztjuk éppen ezen inczi-
densből kifolyólag  is egyik jelenlegi kor-
mánypárti képviselőnknek azon a válasz-
tások alkalmából tett tréfás  megjegyzését, 
hogy elhibázott politika egy megye ré-
széről minden kerületből kormánypárti 
képviselőt küldeni, mert Csikmegyébőt 
legalább is egy ellenzéki képviselőt kel-
lene birnuk, ki az országházban is meg-
mondja, hogy nekünk az ilyen politika 
nem kell, mert ez nem székely politika. 
Különben ugyanezt a kormánypárti kép-
viselők is kimondhatnák. 

Egy ellenzéki. 

gatását jó jelnek véve, a várva várt, vágyteljes 
ölelő karokba zárja, és szivja-szivja a koráll 
ajkakról a részegítő édes mézet. 

Az önfeledt  asszony magához térve, látja, 
érzi vétkének egész nagyságát, tántorgó léptek-
kel közeledik a kis ringó ágy mellé, bűnbánóan 
térdel le és elzokogja kis ányának nagy vétkét, 
bocsáss meg én édes kisdedem, hisz ellened vé-
tettem ! 

És a kis lány ajkát, mintegy engesztelésül, 
kis karjait nyaka köré fűzve,  előszOr hagyja el 
a mama szócska. A második azó mit megtanult 
a doktor bácsi volt, hanem nem sokáig kedves-
kedhetett vele, mert a doktor bácsi egyszer csak 
kimaradt, áthelyeztette magát. Uj vidék, q asszo-
nyok, ez volt az elve. 

S mi lett az ósdi szelíd asszonyból ? modern 
asszony! 

Még vagy kétszer háromszor kelepelt • gólya 
a házfödelen  s e riugó ágyacskában is volt hol 
szőke, hol barna baba fejecske,  de már szükség-
telennek tartotta oda szaladni és ujjabb s ujjabb 
vétkéért bocsánatot kérni. 

Sőt a ringó ágyaeska is fölösleges  bútor-
darab lett már, pedig most lett volna ki ringassa, 
és gügyögjen az aprósággal, mert a névleges 
férj  uramnak hamar kezdtek a kezei reszketni 
s most már óhajtása ellenére is hamar nyuga-
lomba került. 

És a szigorú erkölcsökben nevelt Ibolyka, 
igyekezett minél inkább divatosabb, felkapott 
modernebb asszony lenni, azzal a lázas sietség-
gel mint a legtöbb korabeli nő, mikor közelednek 
a XXXX-hez, ő ia költővel tartott: 

Szedj, illatos rózsákat 
Híg tart a szép nyár — atb. 

Dr. Pribodáaé. 
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= A képviselőház elnapolása. A kép-
ríselóhásat a .Magyarság" szerint tényleg királyi 
kézirattal fogják  elaapolai, a mivel elejét akar-
ják vonal aaaak, hogy a kiegyezési tárgyalások 
idején ai ellenzék a képviselőházat fiiégre  hívassa 
össze. A függetlenségi  párt a királyi kéiirattal 
való elnapold ellen éppen azért nagy háboruako-
dásra kéaiBI. A képviselőház irodájában moBt irják 
össze, hogy ai alkotmány 34 éves fennállásáéit 
háayslbr éa mily okokból oszlatták fel  királyi kéi-
irattal a képviselőházat r Es adatokra fog  aanak 
idejón Bséll Kálmán inloiszterelnök hivatkozni. As 
ellenzék azonban ebből elvi kérdési akar osinálni 
mert sértőnek tartja és a nemzet jogainak meg-
csorbítását látja abban, hogy a legválságosabb 
időben a képviselőház hozzá ne szólhasson a nem 
set érdekelt legköselebb érdeklő ügyekhez, mint 
a milyen például a kiegyezés. 

= A ssékely vasutak. Láng Lajos ke-
reskedelmi miniszteroek Bedóházy János orsz. kép 
viseld iaterpellácsiéjára adott válasza a székely 
vasutak dolgában teljes szövegében ez : A székely 
vasutak Apitését elrendeld 1805 : VII. törvénycsikk 
• következő vonalakat állapította meg: Sepsi-Szent 
Györgytói Csiksseredáig. Csíkszeredától a gţimesi 
szorosig, liadéfalvától  Szászrégenig és Székely-
Udvarhelytől Marosvásárhelyig. tizekből s vonalnk 
ból eddig már elkészült a sepsi szent gj örgy - esik. 
ueredsi, továbbá a Csíkszereda—gyimesi voual. 
Legköselebbi ezélzata a kereskedelemügyi kormány 
satnak, egyetértőleg • pénzügyi miniszter úrral 
munkálatba venni azt a nagy összekötő vonalat, 
a mely Szásirégentól Madéfalváig  menne és erre 
nésve tényleg legközelebb szándékunk a muoká 
latokat megkezdeni, nevezeteseit Szászrégentdl 
Dédáig. Megjegyzem, hogy ennek a vasútnak kiépi 
téaét eddig csak ai odázta el, hogy itt nemcsak 
magáról a vasutak kiépítéséről van szó. hanem, 
minthogy ezek a vasutak nem ágaznak bele köz. 
veUeniil a fővonalakba,  ezeknek a vasutaknak kellő 
kihsszoáláss feltételezi  azt. bogy • fővonalak  és 
esen vasnt között fekvő  vonalak időközben álala 
kitsassDsk, a mi tetemes költségekkel jár. Igy 
például biába építjük meg Szászrégentdl egészen 
Madéfalváig  as összeköttetést, ha Szászrégentői 
Marosvásárhelyig és Marosvásárhelytől Kocsárdig 
át nem alakítjuk a meglevő vasutakat, amelyek 
nagyon kezdetleges állapotban vanuak. Minthogy 
tehát a székely vasutak kiépítésével a hát-pályák-
nak kiépítése is összefügg  és ez a jelzett esetben 
magában véve 14—lő millió koronára rugó költ-
séget fog  okozni, es az oka annak, hogy eddig 
késlelkedtünk vele, de a kormány szándéka leg-
köselebb megkezdeni a vasutak kiépítését Szász-
régentól Dédáig. Kérem a t. házat, méltóztassék 
válasiomat tudomásul venni. (Helyeslés • jobbol-
dalon.) A választ tudomásul vették. 

= AB önálló vámterület mellett. 
Marosvásárhely város társadalmából erőteljes moz-
galom indult ki az önálló vámterület felállításának 
sürgetésére. A mozgalom élére a társadalom előkelő 
vesetói állottak pártkülömbaég nélkül. Ez ügyben 
Taussik B. Hugó kir. tanácsos elnöklete alatt 
tartott előértekezlet megállapodott abbsn, hogy 
aa önnálló vámterület kérdése Magyarország létér-
deke a első sorban gazdasági kérdés, eltez pedig 
juBsa van a társadalomnak. Nem várja be azért a 
politikai körök kezdeméuyezését, hanem megmoz-
dul maga a társadalom. Junius 22én Marosvásár-
helyt megtartják ez ügyben az első népgyűlést, 
amely valószínűleg bevezetője lesz egy az egész 
országra kiterjedő társadalmi mozgalomnak. 

= Kincstári kimutatás. A pénzügymi-
niszter f.  évi junius 12-én tette közzé az állimi 
pénztárak kimutatását ez Év első negyedéről, mely 
a mult évvel szemben igen kedvezőnek mondható. 
As Sesiee bevétel volt 238,427.200 koroua 13 fillér, 
tehát 9.831.33& korona 04 fillérrel  több, mint a 
mult év hasonló időszakában, a mikor V29.Ü95 930 
korona 49 fillér  volt a bevétel. Az összes kiadás 
volt 208,426.909 korona 27 fillér,  tehát 12,269.110 
korona 60 fillérrel  kevesebb, mint az elózó évben, 
a mikor 310.&06.019 korona 87 fillér  volt a kiadás. 
Ennél fogva  a bevétel 9,331.335 korona 114 fillér-
rel nagyobb, a kiadás pedig 12,169.110 korona 
60 fillérrel  kisebb lévén, az idei első negyedév 
mérlege 21,500 440 korona 24 fillérrel  kedvezőbb, 
mint a mult évi első negyedé. 

— Kömigaagatáai ankét, A vármegyék 
közigazgatási ügykezelésének egyszerűsítése iránt 
alkotott törvény végrehajtása tárgyában kiboosá-
tandó utasítások éa esabályrendeletek előkészítés* 
czéljából a belügyminisztériumban folyó  hó 13-án 
kezdődtek meg a uaktanáeskozások, melyeken 
as országos közgazgatási tanács tagjai, köztük 
főispánok,  alispánok sói köiségi jegyzők is voltak 
jelen s msga Széli Kálmán miniszterelnök mint 
belügyminiszter elnökölt. A tanácskozás első tárgya 
a vármegyei ügyviteli ssabálysat reformájáaak 
megvitatása volt, melyhez Széli Kálmáa. Beniozky 
Feresez főispán  és gróf  Tisza István szólottak. 
A tervezet eseatul nagyobb teret enged a szóbeli-
ségnek és a hosszsdslmas írásbeliséget miuden 
téren kerülni akarja. A tárgyalás harmadik nap-
ján as értekesiet hosszabb eszmecsere után befe-
jezte a vármegyei Is játási ügyviteli siabályzatot, 
a mely mintegy 172 szakaszt foglal  magában a 
aa utáa áttért a községi ügyviteli szabályzat ter-
vezetének elkészítésére, melynek megvitatásában 
a magyar országi községi és körjegyzők országos 
központi egyletének küldöttel vettek részt. As 
ösaiee szabályrendeletek és utasisásofe  oktober, 
november hónapokban a végrehajtás iránti intés, 
kedéaek megtétele végett a vármegyéknek kl-

= Kamatnélküll kölooön aa alfalvi 
tüzkárostütaknak. A belügyminiszter a megye 
alispánjának felirata  folytán  Alfalu  községben a 
tűzvész miatt insigbe jutott lakósság segélyesése 
ozéljából a község, mint erkölcsi testület részére 
jövő évtfil  kezdődő 10 egymás utáu következő év 
slatti, évi egyenlő részletekben visszafizetendő 
30.000 korona kamatmentes ínség kölcsön megsdá-
sát holyezte kilátásba as esetre, ha ezen kölosön 
felvételt  Alfalu  község képviselő testülete sz 1880. 
évi XXII. t.-cz. 59. § sában előirt alakiságok 
betartásával hozott határozattal megszavazza s az 
arról szóló kötelezvényt hozzá járulás végett • 
törvényhatóságnak bemutatja. 

= A ^tisztviselők fizetésének  ren-
dezése. Előkelő kézből vessük azt az értesítést, 
hogy a pénzügyminiszter elkészítette • tisztvise-
lők fizetésének  javításáról intézkedő törvényjavss 
latot, a melyet a kormány ez év szeptemberében 
szándékozik a képviselőház eló terjeszteni. K ja 
vaslat szerint a lisztviselők évi fizetése  három, 
illetőleg két osztályban igy alakul: 

XI. fizető-osztály  1400 1000 1800 korona 
X. . 2000 2200 2400 
IX. „ 2500 2800 3000 
VIU. . 3000 3800 4000 
VII. , UOO 4800 5200 
VI. . 6400 6800 7200 
V. . «000 9000 — 

Ebben nincs benne a Iskásbér a ugy goudoljuk, 
• pénzügyminiszter nem zárkózik el attól, bogy 
a tanítókról külön törvényben goudoskodjék, mert 
a tuuitók idáig nincsenek soinmiféle  riingosztály-
ban, a tanáruk pedig rég panaazkodnak a rang-
sorozás miatt. 

Esküdtszéki tárgyalás. 
5-ik, 6-ik és  7-ik  nap. 

Pénti-ket, szombatot és vasárnapot János 
Pál és Gyűjtő László csikcaekefalvi  legények 
ügye vette igénybe. János Pál balált okozó sú-
lyos testisértés bűntettéért és t-nlyos t estiséi tés 
vétségéért, Gyűjtő László pedig súlyos t'stisér-
tés vétségéért vonatott felelősségre,  előbbi 21 
éves, utóbbi pedig 20 éves, mikor a terhükre 
rótt cselekményt elkövették, mindkettő két évvel 
fiatalabb  volt. 

Az esküdt bíróság tagjai voltak : Perjéssy 
Mihály, mint elnök, Jerzsák János és Antalffy 
Gábor, mint birák, Bocskor Antal, mint jegyző. 
A vádat Sztupjár Samu kir. ügyész képviselte, a 
védelmet pedig Bartba Ignácz ügyvéd teljesítette. 

Az esküdtek közé, mint rendes tagok Sza-
bó Miklós, Biró Antal, Lakalos Mihály, Sárosi 
Gergely, ifj.  Györpál János, Bocskor Zsigmond, 
Sárosi Károly. Lázár Márton, Simon Ede, Szé-
kely János, Antal Péter, Petres Ignácz, mint 
póttagok Beke Mibály is Zakariás Péter sor-
aoltattak ki. 

A reades esküdtek közül Székely János a 
tárgyalás első napján betegség miatt felmentet-
vén, helyette az első pótesküdt Beke Mibály 
hivatott be. 

A tárgyalás elején elnök bejelentette, hogy 
a tanuk közdl bárom, nevezetesen Miklós Erzsi, 
Miklós Bodő Félix és Bodó Anna van távol, kik 
kőzni egyiknek, mivel tartózkodási helye isme-
retlen, PZ idéző végzés nem volt kézbesíthető, a 
másik beteg, a harmadik pedig a nagy távolság 
miatt nem jöhet. Védő ügyvéd előterjesztést tesz 
egy nj tanú beidézése iránt, ki állítólag tudja, 
hogy ki követte el a halált okozó súlyos tesli-
sérlést. Elnök felhívására,  hogy tegyenek indít-
ványt, a kőzvádló a tárgyalás megtartását, a védő 
pedig annak elhalasztását kérte, A törvényszék 
elhatározta, hogy a tárgyalást meg fogják  tar-
tani, a távollevő tanuknak a vallomását felol-
vassák s végül az nj tanút be fogják  idézni. 

A/.után hozzá foglak  a tát gyaláshoz mely 
Gothár Lajos bántalmaz! alásának s rövid időn 
erőszakos módon bekövetkezett halálának okait, 
körülményeit és tetteseit volt hivatva kideríteni s 
végül a szerencsétlen emberen elkövetett a gaz-
tettet megtorolni. 

Gothár Lajos pásztor ember volt, ngy lát-
szik, nyers goromba természetű, mi miatt külö-
nösen a falu  legénysége s általában ifjúsága  nem 
a legjobb érzelmekkel viseltetett iránta. 

1900. julins 15-ike végzetes nap volt Got-
bár Lajosra nézve. Mikor azon nap reggel el-
indult szalma hányni, bizonyára nem gondolta, 
hogy nt-m lógja többé viszont lálni feleségét 
és két kicsiny gyermekét; az meg éppen nem 
fordult  meg az eszében, bogy ez a nap az utolsó, 
mely rá ez életben telvirradott. 

Pedig ngy történt. Mikor fellépett  arra a 
szekérre, mely néhány lépésre a György Antal 
korcsmájától állott, sorsa már meg volt pecsé-
telve. Alig haladt a szekérrel, melyre egy pár 
subancz is felkapaszkodott  a melyet a szekere 
megindítása miatt felbsragndott  tulajdonos se-
besen hajtott, 300 lépést, leesett róla s a Bodó 
Pál kapnján felül,  a deszka kerítés mellett elte-
rült a földön,  de nem volt ideje egészen feltá-
pászkodni, mert közápor zudult reá, később há-
tát é* karját bot ütések érték, melyek homlokán, 
az állán, karján 8 napon tul, de 80 napon be-
lül győgyaló sebeket okoztak ugyan, de a melyek 
a részegség miatt amagy is elgyengült embert 
valószínűleg képtelenné tették a hazamenetelre. 
És az volt a baj, mert ba tel tudott volna tá-
pászkodni s különösen, ha engedett volna a Bodő 
Józéfa  és társai biztatásának, hogy menjen velük 
baza, akkor talán nem kapu volai ott a Gál József 

kapuján kiugró egy inge*, mezítlábas ember — 
kl valószínűleg tudta, bogy Gothár Lajos tehe-
tetlenül ott hever — nem tndta volna nyakszirt-
jére mérni az erős fejsze  csapást, mely agy éa 
cerinczagy rázkódást is okozván, rögtöaöeen 
kioltotta életét. 

A Gothár Lajoa ellen elkövetett cseleke-
lek két részből állanak, az első részhez tartozik 
a kődobálás és a bottal való verés, a második-
hoz pedig a halálos fejsze  csapás. 

Az első részszel már a vizsgálat alatt tisz-
tába jött az igazságszolgáltatás, kiderült, bogy 
János Pál és Gyűjtő László együttesen hajigál-
ták meg Gothár Lajost s valamint az ia, hogy 
a czandrával (léczdarab) János Pál verte meg 
Gotbárt. Ezt maguk a tettesek is elismerték, 
legfeljebb  csak egy pár kődobálást tagadtak le. 
Különben is az ntezán fentebb  játszadozó Bodó 
Béni, Kecskés Oani, Bodó Antal a kfidobálásra 
figyelmesek  lettek s a hajigálók alán iramodtak 
s János Pált utói is érték, kik előtt Bzintén el-
ismerte, bogy Gyűjtővel együtt ők hajigálták 
meg a sértettet. 

Annál nagyobb homályban volt azonban a 
bűncselekmény második r&ize, a halált okozó 
súlyos testisértés, melynek elkövetését a gya-
núsított János Pál kereken tagadta, sőt a vizs-
gálat során másokat sa főtárgyalás  alkalmával 
Borók János csik-szentgyörgyi születésű nap-
számost nevezte meg, mint tettest. 

Ebben a tekintetben Sas Ádámra hivatko-
zott, kinek állítására alaposan ráczáfolt  Pál Jó-
zsef,  a ki Sas szerint magától Boróktől hallotta, 
hogy ő gyilkolta meg Gotbárt. Meghazudtolta 
Sas Ádámot ngyancsak Lacz Ádámné is és igy 
ez a védekezés teljesen szertefoszlott. 

János Pál védekezését különösen arra ala 
pitotta, hogy a mint a dobigálásból Gyűjtő László 
után félóra  mnlva előkerült Miklós Erzsihez ment, 
kivel együtt töltötték az időt egész éjfél  utánig 
a szin alatt, bogy olyan pár csizmft  viselt, melyet 
egyedül sohasem tudott lebuzni a e napon csíz 
máját, a náluk szólgáló Bodó Péterrel húzatta 
le. Az esetről csak annyit tud, hogy mikor haza-
felé  ment, látta Gothár Lajosnét az ara holt 
teste mellett sírdogálni sőt azt mégis szólította, 
azonban ezt az állitásd Gothár Lajosné mégha 
zu .tolta. 

A vizsgálat rendén kiderült, hogy a tett 
színhelyétől mint egy 50 lépésre játszadozó tár-
saság, kik között ott volt Bodó Józéfa,  Bodó Antal, 
Bodó Béni, Kecskés Dani, Bocskor Sándor, látták 
az embert, ki Gotbárt agyon ütötte s ennek 
alakja nagyon hasonlított a János Páléhoz, saját-
ságos hogy a fejszés  ember arczát senki sem látta, 
pedig holdvilág volt. 

A vizsgáló biró előtt olyan vallomást is 
tettek, hogy látták János Pált Miklós Erzsitől 
egy ingben éa mezítláb kijönni és ngyanoda 
visszamenni. Bocskor Sándor pedig azt vallot ta a 
csendőrök előtt, hogy ő utolérte gyilkost, a abban 
János Pálra ismert, sőt a véres fejszét  együtt 
most.k meg a patakban. Bocskor Sándor ezen 
vallomást két izbea ismételte a csendőrök előtt, 
elmondta apjának éa másoknak is, de a főtár-
gyaláson eltagadta. 

Azt is állították, bogy János Pál több al-
kalommal fenyegetőzött,  bogy igy meg amúgy 
jár » ki a dologról valamit tud, azt is elejtette 
mások előtt, bogy Miklós Erzsi ötet, milyen 
ügyesen kivágta a dologból, pedig csak azon 
nap ismerkedett meg vele, valamint arról ia lőbb 
helyen beszélt, hogy Bodó Józéfa,  Miklós Félix 
Bocskor Sándor készek mellette hauiisan meg-
eskűnni. Tanuk vallomásából kiderüli az is, bogy 
János Pál Miklós Erzsitől nem a főnton  ment 
haza, azért, nebogy az emberek „valamit gondol-
janak róla.. 

A vádlottak, tanuk és szakértők kihallga 
lása kit teljes napot vett igénybe. Őszesen 42 
tunat hallgattak ki. A tanuk közül némelyek a 
vizsgáló biió elolt tett vallomásokat vagy egészen 
visszavonták vagy módosították, sok körülmény 
mutatott arra, hogy némely tanuk össze vannak 
egyezve, feltűnő  volt az is hogy egészen lényeg-
telen körülményekre élénken emlékeztek, mig a 
nagyon fontos  és lényeges dolgokat teljesen el-
feledték. 

A tanuk közül többeket megbízhatatlan 
vallomásaik miatt nem bocsátották esküre, a mi 
ellen védő semmiségi panatzszal élt, másokat 
pedig megeskettek. 

Szakértükül dr. Veress Sándor törvény 
széki orvost és Harmat Leó járás orvost hall-
gatták ki, kik a sérülésekről, valamint a halált 
okozó vágásról egyértelmű véleményt mondtak, 
ntóbbiról mindketten állítván azt, bogy as rög-
töai halált okozott. 

Az esküdtek elé terjesztendő kérdések meg-
állapítására, valamint a per beszédekre vasárnap 
délelőtt került volna a sor, ekkor azonban az 
összeült esküdtszéket az a meglepetés érte, bogy 
vádlottak nem jelentek meg a tárgyalásra, e miatt 
az elnök intézkedett azok elövezettetéséről éa a 
tárgyalást délutánra halasztotta. 

Délalán 3 órakor a csendőrök meghozták 
a vádlottakat a igy a tárgyaláshoz ujolag hozzá 
lehetett fogni. 

Először is megállapították az esküdtek elé 
terjesztendő kérdéseket, felolvasták  a perirato-
kat, mire aztán Sztupjár Sama Ur. ügyén tar 
totta meg szép nyelvezetű, lendflletes  vádbetzé-
dét, melynek elején hivatkozva a tanak sajátsá-
gos magatartására, kljeleatette, hogy igei sok 
körülményből arra lehet követkeatetai, aioariat 

a tanak ki vannak tanítva, még pedig nem kö-
zönséges, hanem olyan emberek álul, kik a tör-
vény fogyatékosságát  ós gyengeeégét Ismerik. 
Az Ilyen eljárást, mely legkevésbé sem alkalmas 
arra, bogy as igazság felderittessék,  keményem 
megrój* s azatáa erő« logikával csoportosítja 
azon bizonyítékokat, melyek Jáaoe Pál bűnös-
ségét kétségtelené teszik a ezeket az esküdlek 
figyelmébe  ajánlja. 

Bartba Ignácz szintén szép és lendületes 
beszédben igyekezett az ügyész álul felhozotti-
kat megczáfolnl  én  vádlott árUtlaaaágát kimu-
Utni a végül annak a balált okozó salyos t*sti-
sértée büatettébea való nem vétkességét hang-
súlyozván, felmentést  kórt. 

A* esküdtek visszsvoaalváa, miat egy ne-
gyed órai Uaáeskocás a tán ismét visszatértek a 
terembe, a bol Lakatos Mibály as esküdtek főnőké 
a következő verdiktet hirdette ki: 

1. Bünös-e Jáuos Pál a balált okozó salyos 
testisértés bűntettében ? Hétnél több igen. 

2. Bünös-e János Pál a súlyos testitértét 
vétségében ? Hétnél több igen. 

3. Bünös-e Gyflitő  László a salyos testi-
sértés vétségében f  Hétnél több ige*. 

As esküdtbíróság a verdikt alapján Jáaoe 
Pált három és fél  esztendei fegyházra  ítélte, 
melybe a vizsgálati fogságból  i hónap beszámít-
unk, azonkívül 10 korooa pénzbüntetésre és a 
sértett árváinak 200—200 korooa kártéritétre, 
Gyűjtő Lászlót egy hónapi fogházra,  melyet azon' 
ban a vizsgálati fogsággal  kitöltöttnek vett és 
10 korona pénzbüntetésre. 

A kir. ügyész az ítéletben megnyugodott. 
A védő pedig a tárgyalás folyamán  bejelentett 
semmiségi panaszait is fenUrtva,  az egén ellen 
is semmiségi panaszt jelenteit be. 

János Pált azonnal leUrtózUtták, 
Nyolczadik  nap. 

Az esküdtszék! tárgyalás 8 ik és atelsó 
napján Nagy Dénes csik tasnádi lakó* állott az 
esküdtek előtt gyújtogatás miatt. 

A bíróság Perjéeey Mihály elnöklete alatt 
Élte* Zsigmond éa Csipkés Árpád szavszó bi-
rák bői alakult meg, a jegyzőkönyvet Veress Ár-
pád aljegyző vezette, a vádhatóságot Sztupjár 
Sama kir. ügyész, a védelmet Nagy Sáador agy-
iéi  képviselte. 

Az esküdtek közé kisorsolUtUk Petres 
Ignácz, Beke Mihály, Száva faltán,  Balog Fe-
rencz, Simon Ede, Dobál Gergely, Zsigmond 
István, Bocikor Zsigmond, Lakatos Izra, Sárosi 
Gergely, Koncx Tamás, Fejér Miklós reades ős 
Szabó Miklós póttagul. 

A Urgyalás nagyon rövid UrUmn volt, 
mert a vádlott a gyojtogatást beismerte, ment-
ségül azonban ast hozta fel,  bogy a gxqjtQge.-
táara a tulajdonos maga bizutta fel  azért, bogy 
a biztosítási dijat megkapja. Ez azoabao nem 
bizonyait valónak. 

Az esküdtek bűnösnek találták, • törvény-
szék pedig 3 évi fegyházra,  6 évi hivaUlvejz-
téare és politikai jogsinak felfüggesztésére  ítélte. 

A marosvásárhelyi m. kir. állami 
ipari szakiskola. 

/.  Pa- és  fémipari  szak. 
1. A marosvásárhelyi m. kir. állami fa-  éa 

és fémipari  szakiskola czélja általábaa négy éri 
Unidő alatt szakképzett iparossegédeket nevelni, 
minélfogva  felkarolja  különöse* aana elméleti a 
gyakorlati ismereteket, melyek ax épület a bt-
torasztalostág, valamint a lakatosság és gép-
lakatosság iparszerű üxésére szükségesek. Mint-
hogy a négy évi Unidő alatt a Unulók nemcsak 
elméletileg, hanem gyakorlatilag I* az intését 
saját műhelyeiben saját tanárai és művezetői 
álul kiképeztetnek, a szakiskolát végzett iparos 
ifjn  jogosított munkakönyvet váltani és a meg-
felelő  képesítéshez kölölt iparágban működni. 

2. Rendes Unulő lehet, ki valamely közép 
vagy polgári iakola 2. osztályát vagy 6 elemi 
osztályt sikerrel végzett, 12-ik életévét betóltötle 
s kifejlett,  ép tesulkatu. A kellő elméleti eMkép-
zettaég hiánya tikere* felvételi  vizsgával pótol-
ható, valamint kivételesen a taaoacxiakoU 3 
osztályát jó sikerrel végzett Uaaló is felvétetik. 

Tekintettel a (elveendő taanlók korlátolt 
számára a felvétel  előjegyzés, illetve jeleatkexós 
alapján történik. A jelentkezést augusztus 15-éig 
a sxakiskola igazgatóságához a követkert ok-
mányok bemutatásával kell megtenni: 

a születési bizonyítvány, b) utolsó iskolai 
bizonyítvány, e) orvosi bizonyítvány aa ép, egész-
séges testalkatról, d) ujraolUai bizonyítvány, e) 
szülői vagy gyámi nyilatkozat as irtat, hogy a 
a Uaaló, mely szakra kiváaja magát képestatai 
és kötelező kijelentése annak, bogy az illett a 
teljes négy évfolyamot  bevégesai kési. 

A felvételről  értesítés küldetik. 
3. a tanév szeptemberben kezdődik ót ax 

elméleti Unitás janiasban, a gyakorlati pedig 
júliusban végződik. Augusztus hóbaa asfiaet  van. 

A felvett  tanalók beiratkozás végett szep-
tember 1—3 napjain megjeJeaai tartanak. 

4. A rendes taanlók taadijst nem fizeUek, 
de teljes ellátás és iskolai szerek beaxerxóaóről 
a szülök gondoskodtak. Elleabea minden taanló 
kötelet egyszer a mindenkorra 6 K. műhelybii-
tositókot letenni, mely alól felmentéi  nem adatik. 

6. A fa-  és fémipari  szak második oaztályát 
jelcsen vógxó taanlók, ha kor akadály nlacs, ut 
állami felső  jpariskola megfelelő  ixakoextályánk 
eWf  oextályába fentartáa  aflkU  fellépheti*. 



Junius 18. C S Í K I L A P O K 26. aiám. 

A szakiskolában bronlakás sincsen, azon-
ban a rendes te jó előmenetelt tanúsító Uniók 
rteiére i Il-ik tan folytatói  kezdve ösztöndíjak 
állanak readelkeaésre. 

II.  Építőipari  téli  tanfolyamok, 
1. A tanfolyam  ezélja. A tanfolyam  czélja 

te feladata  a gyakorlatban működő kőmives-, 
ács- te kőhragó Unonczoknak te segédeknek 
oly mérvű kiképitee, hogy ások idővel, mint 
munkavezetők (pallérok), vagy mint önálló kő-
•iri*-, tea- te kőfaragó  a esterek működhessenek. 

2. A tanfolyam  tartama. A tanfolyam  tar-
tama a munkavezetők számára bárom, a kőmivea, 
ács te kőfaragó  mesterek izámára pedig négy 
téli félévre  terjed. A tanév éren kint november 
hó S ától márczius hó végéig tart A nyári hét 
hó gyakorlati mnnkában töltendő el. 

3. A tanfolyamba  fölvétetnek,  mint rendes 
tanulók azon kómivea-, ács- te kőfaragó  tanon-
ezok vagy segédek, kik a 16-ik évüket már be-
töltötték te iparokban már legalább egy évig 
dolgoztak. 

EWképxettség gyanánt megköveteltetik a 
felveendő  tanulótól, 2 közép- vagy polgári iskolai, 
illetőleg a népiskola teljes elvégzése vagy ennek 
hiányában a megfelelő  vizagának sikeres letevése. 

4. A felvételre  előszór jelentkező tanulók 
erkölcsi magaviseletekről, elvégzett iskolai tanul-
mányaikról, éajvédbimló-beoltásról, valamint az 
előgyakorlatról szóló bizonyítványokat tartoznak 
bemutatni. 

6. A felveendő  tanonczokat munkaadó mes-
terük tartozik bejelenteni az intézet igazgató-
ságánál. A n>esteiek kötelezik magokat arra, 
hogy tanonczaikat a tanfolyam  tanóráira rende-
sen elkOldik te az oktatás ideje alatt semmi-
nemű mia munkára nem azoritjű. 

6. A jelentkezett te felvett  tanulók a be-
Íratáshoz személyesen tartoznak jelentkezni. 

A bei rátád minden évben október hó 90- tói 
november hó 2,ik napjáig tart. 

7. Beiratási te tandijak. A beiratás dija 
évvnkint 3 korona. A tandíj egy tanévre 6 kor. 

8. Felvételi vizsgálatok. Az első évfolyamba 
belépő azon tanulók, kik teljes népiskolai bizo-
nyitványnyal nem bírnak, a népiskolai tantárgyak-
ból felvételi  vizsgálatra ntasiitatnak. 

A felvételi  vizsgálat díjmentes. 
Minden tanuló a végzett tanfolyam  befejez-

tével előmeneteléről te magaviseletéről szóló 
bizonyítványt kap. E bizonyítvány szabályszerű 
bélyeggel láttatik el. 

Az összes tanfolyamok  aikeres bevégzése 
után pedig végbizonyítvány állíttatik ki a tanu-
lók részére, melyben az elvégzett bárom, illetőleg 
négy félévi  tanfolyam  eredménye ki van tüntetve. 

Azon tanulók, kik három éves tanfolyamot 
végestek csak művezetői képesítést nyernek. 
Eltenben azok, kik a teljes négy évfolyamot  vé-
gezték el és ezen felül  még legalább három évi 
gyakorlatot képesek felmutatni,  a kőműves-, ács-
te kőfaragó  mesterségben, mint önálló mesterek 
működhetnek. 

III.  Kazán  és  gépkezelők  tanfolyama. 
A szakiskolával kapcsolatosan van kazán-

fűtői,  gőzpép-, lokomobil- te cséplőgépkezelői 
tanfolyam. 

A kazánfűtők  tanfolyama  minden év október 
16-én kezdődik és november bó 30-ig 6 (hét) tart 

A atabilgépkezelők tanfolyama  ugyancsak 
október hó 15-én veszi kezdetét, ellenben de-
cxember 91-én végződik. 

A lokomobil- te cséplőgépkezelők tanfolyama 
minden évi január hó &án kezdődik és márczius 
hó 30-ig tart. 

Az előadások rendszerint a hétköznapok 
•átéli óráin tartatnak. 

A tanfolyamra  rendes tannlókul felvétetnek 
a 18-ik életévet betöltött oly kovács, lakatos, 
géplakatos, gépkovács te rézműves iparosok, 
vagy ezen szakok valamelyikén foglalkozó  gyári 
munkások, kik magyarul imi te olvasni tudnak, 
jó erkölcsi bizonyítványt te ipari foglalkozások-
ról megtelelő okmányokat felmutatni  képesek. 

Felvétetnek más önálló iparosok, gyárosok 
te gazdik is, ha a megfelelő  előképzettséget 
igazolják. 

A kazánfűtők  tanfolyamára  oly napszámo-
sok is felvétetnek,  kik kazán mellett alkalmazva 
voltak. 

A kazánfűtők  tanfolyamába  lépők a be-
iratkozásnál 6 kor., másik két tanfolyamba  irat-
kozók 10 kor. tandijat tartoznak fizetni. 

Beiratás ideje a tanfolyam  kezdete előtt 
6 nappal. A tanfolyam  bevégzése után a keres-
kedelemügyi miniszter nr által kinevezett vizsgáló 
bizottság előtt képesítő vizsgálatok tartatnak. 

As iparos segédek tovább képző tanfolya-
mára vonatkozólag külőu értesítés adatik. 

As iskolára vonatkozó mindennemű felvi-
lágosítással, úgyszintén as iskola szervezetét és 
tantervét feltüntető  nyomtatványokkal készséggel 
szolgál as igazgatóság. 

" K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezések. As igazságügyi minisz-

ter J a k a b János csíkszeredai írnokot, a csík-
szeredai kir. törvényszékhez segéd telekkönyv-
vezetővé, a kir. posták te távírdák elnök-
igazgatója Pap Györgyöt, a helybeli posta és 
távíró hivatalnál alkalmazott segédtisztet ugyan-
ezen hivatalhoz segéd-ellenőrré nevezte ki. Mind-
két kinevezéshez őszintén gratulálunk. 

HáMSlág Éltes Lajos osik-tusnádi tanító 
a mait vasárnap tartotta eakűvójót Tamás Eraaike 
Haaassonynyal, odavaló Tamás Imn taaitó kedves 
aányával. 

— Kántor választás. CsikSientimre kö-
zségben a kántor választás mult vasárnap ejtetett 
meg. As állás egyhangúlag csik-osatószegi Kánoni 
Jósaef  a csik-somlyói tanitó képesde .most végzett 
taaképesitő vizagát tett növendékével töltetett be. 

— A ssenttmrei zendülés utójátéka. 
Csik-BzenÜmre községben 1900 január hí 26 én 
Kovács Lajos törvényszéki biró elóiilése mellett 
a közhelyek arányosítása iránt megtartani akart 
és a felbujtott  nép által meghiúsított tárgyalás 
alkalmával előfordult  s katonai karhatalommal elfoj-
tott sendülésben vétkes községi lakósok ellen emelt 
vádat a kir. törvényszék hétfőn  kezdete nyilvános 
ülésben tárgyalni, melyre több mint 24 vádlott 
lett beidézve. A két-három napi főtárgyalás  ered-
ményét csak lapunk közelebbi számában közöl-
hetjük. 

— Székely társaság alakitás Csik-
Karozfalván.  Dániel József  csik-szentdomokosi 
jegyző kezdeményezésére junius 6-án Karcrfalván 
a községház nagytermében megalakult a „Fel-
csíki, kődön felüli  6 községi székely társaság." 
Az értekezleten Ferencz József  taoitó fejtegette 
a székely társaságok czéljAt és működési módjait. 
A beszéd lelkes viszhangra talált s nyomban 
meg is alakult rá a székely társaság. Tisztika-
rát közfelkiáltással  választotta meg. Tisztelet-
beli elnököknek megválasztottak : Dr. Fejér An-
tal orsz. képviselő, Mihály Ferencz megyei fő-
jegyző, Rancz János alesp. plébános, Ágoston 
József  jegyző. Bendes tisztviselőkai megválasz-
tattak : elnöknek : Dániel József,  alelnöknek : 
Hankó Antal, I. titkárnak : Ferencz József,  II. 
titkárnak : Gál Márton, pénzlámoknRk : Mihály 
Utván, ellenőrnek: Kovács Lajos, könyvtárook-
nak : Mihály Mátyás, választmányi tagoknak : 
dr. Prihoda Gyula, Balázs János, Csárszár DAnát, 
Veress Péter és Gidró Mátyás. Az alapszabályok 
kidolgozásával elnök és titkár bízattak meg. A 
lelkes hangulatot és meleg érdeklődést tekintve, 
szép reményekkel nézhetűak e székely társaság 
működése elé, különösen ha az alakoló gyűlésen 
uralkodott lelkes bangalat továbbra is kitart s 
nem fog  szalmatűzhöz hasonlóan hirtelen kialudni. 

— Gimnazisták kirándulása. A csik-
somlyói főgimnáziom  mintegy 30 növendéke egy 
pár tanár kíséretében Arad, Szeged és Buda-
pesten keresztül kirándnlást tesznek Fiumébe, 
visszajövet pedig Brassót is tüzetesen megte-
kintik. Előre is megvagyunk győződve, hogy a 
székely ifjakat,  mivel azon helyeken a hol ki-
szállanak szívességgel és magyaros vendégsze-
retettel fogják  fogadni  te erre kérünk is min-
denkit, hogy székely ifjaink  hosszú tanulmány 
utjukból visszatérve hazánk megtekintendő szép 
nagy városiból kellemes emlékekkel térjenek 
visaza szülőföldjükre. 

— Képviselő testületi gyűlés. Váro-
sunk képviselő testülete f.  bó 31-én délelőtt 9 
órakor a városház nagytermében ülést tart, mely-
nek egyetlen tárgya a polgármesteri állásnak 
helyettessel való betöltése. 

— A képtárlat Gyergyó-Szentmik-
lóson. Nagy István fiatal  festőművész,  több, gyó-
szentmiklósi tekintélyes egyén meghívásának en-
gedve képtárlstát f.  hó 22-én vasárnap fogja 
Qyergyó-Szentmiklóson az ottani közönségnek be-
mutatni. Szívből óhajtjuk, hogy eme szép törok-
vését akkora erkölcsi éa anyagi siker koronázza, 
minőben nálunk részesült! 

— Tüzeset Madéfalváa.  A mult csütör-
tökön az akkor dühöngött orkánt megelőzőleg pár 
órával Msdéfalva  községben tüztámarit, melynek 
három gazda épületei estek martalékául. Szeren-
csére a tüz tovább terjedését gyoraan aikerült 
meggátolni, mert ha a rá következő óriási vihar 
égéa közben érkezik meg, a falu  nagyréBze válan-
dott volna a pusztitó elem áldozatául. 

— Kritikus nap. A hires időjósló Falb 
Rudolfnak  e hó 12-ére megjelölt kritikus napja 
csúnyán bevált vidékünkön. A délután 6 óra 
tájban délnyugati irányból előtört óriási vihar 
igen nagy károkat okozott a gazda közönségnek. 
Nem csak a gyümölcs- és más fákban  vitt vég-
hez azok ágainak te néhol a fáknak  kitördelésével 
rombolásokat, hanem igen sok épületet fosztott 
meg födelétől  s forgatott  fel  néhol egészben is, 
más helyt megkeritéseket elönött le egy negyed 
óráig tartó dühöngése közben. A gabonaneműek-
ben, mert az ősziek gyérek és a tavasziak még 
fejletlenek  kárt nem okozott. A szélvihar itt 
városunkban majdnem 20 gazdának okozott je-
lentékeny károkat összerombolván azok csűreit 
és gazdasági épültééit Legnagyobb kárt tett a 
helybeli gazdasági iskolának, a mennyiben az 
annak udvarán álló kitűnő anyagból és kiváló szak-
értelemmel szilárdon épített csűrt majdnem tel-
jesen összerontotta. 

— Mégegyszer a bioziklirták. Lapunk 
mult számában némely bioziklisták szertelenségei-
nek korlátozására irányuló felszólalásunknak  meg 
volt az eredménye, a mennyiben a rendőrkapitány 
hirdetést bocsátott közre, melynek értelmében a 
csoportos és járdán való bioziklizéa, valamint a 
kösönségnek folytonos  csengetésekkel való zava-
ráaa 10 kor. büntetés terhe alatt tiltatik. Hisszük, 
hogy a komolyabb biosiklisták, kik saját kedv-
telésüket tudják ngy eszközölni, hogy azzal a 
közönséguek alkalmatlanságot ne okoszanak a ren-
deletben foglaltaknak  eleget teaznek, lesznek azon-
ban olyan éretlen fráterek  ia, a kik nem fogják 
respektálni azt, az ilyenekre aztán rá kell huznl 
a büntettet anynyiazor, a hányszor vétenek a ren-
delet ellen. 

— A magyarság budapesti lap, mely 
a székelység érdekeit képviselte mindig te a 
mely különösen a székely közgazdaság |«lőmoz-
ditása érdekében naponként közöl csikkeket te 
mely az egyedüli budapesti napilap, mely a szé-
kelység megmentését tűzte ki zászlójára, a napok-
ban részvénytársasággá alakult át és felhívást 
bocsátott közé, hogy a lap támogatása végett 
a székelység jegyezzen részvényeket. Egy rése-
vény ára 200 korona, mely két év alatt 8 egyenlő 
részletben törlesztendő. Aláírni lehet Molnár 
József  képviselőnél Csikszeredábsn, eddig rész-
vényeket jegyeztek az országgyűlési képviselők 
és az alcsiki bank részvénytársaság. 

— Pártoljuk hazai fürdőinket.  Min-
den orvos tartsa hazafias  kötelességének betegeit 
hazai fürdőkbe  küldeni. Korondon (a Székelyföld 
Gleichenbergje) a hol kitűnő sósfűrdő  és sós 
légkör van, ujabban Lignoso!fit  inhalálorium léte-
sült, berlini mód szerint. Már a mu!t idény alatt 
fényes  siker éretett el torok, gége és légző szervi 
bajosoknál. Korondon kedvezményben részesülnek, 
posta, távírda, vasúti és közigazgatási tisztvise-
lők, középiskolai tanárok, tanítók, am. kir. honvéd-
ség és a cs. és kir. kózös hadseregbeli tisztek 
és családjaik ; kiváló módon orvosok te az összes 
hírlapírók H azoknak családjai. Százados ered-
mények a gyógyulást keresők ezrein beigazolták, 
bogy e helyen hat heti idény felér  a külföldi 
szánátoriumok egy éves gyógybatásával igeu cse-
kély költség mellett. 

— Élelmi szerek. A marosvásárhelyi 
keresk. és iparkamara tndatja, hogy a 12-ik 
bailtestparancsnokság a cs. és kir. közös hadsereg 
1902/3 évi széna, szalma, fa  és szén szükségletét 
julius közepéig, továbbá kenyér gabona és zab 
szükségletét oktober közepéig benyújtandó pályá-
zati ajánlatok utján bi^ositja. Az ajánlatokra 
vonatkozó iratok a kamara irodai helyiségében 
a hivatalos órákon betekinthetők. 

— Utkaparó-ház. A marosvásárhelyi ke-
resk. és iparkamara tndatja, hogy a brassó— 
bodra—krasznai állami körút 45—46 kim. sza-
kaszán levő kettős utkaparó-ház és mellék épü-
letei építése 1 1876 k. 62 fillér  ősszeg erejéig 
engedélyeztelvúu a fentemiitett  munkálatok kivi-
telének biztosítása czéljából az 1902. évi junius 
hó 26-ik napjának 10 órájirá a sepsiszentgyörgyi 
állaniépitészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati 
verseny tárgyalás tartalik. 

— Gyapjuvásár. A marosvásárhelyi ke-
resk. és iparkamara tudatja, hogy a miskolczi 
gyapjuvásár az idén junius hó 18-án fog  meg-
tartatni. 

— A gyergyói márvány. A marosvásár-
helyi székely társauág legutóbbi ülésén Deák Lajos 
kir. tanácsos tanfelügyelő  a gyergyó márványra 
hivta fel  a közfigyelmet,  a mely oly szép, mint 
a külföldi  s a mellett erősebb és tartósabb aman-
nál A készáru marosvásárhelyi kőfaragóknál  fele 
árban Bzerezhetd meg. A társaság ezt a körülményt 
a többi székelytáraaaágoknak is figyelmébe  aján-
lani határozta. 

— Felvétel a brassói áll. felső  keres-
kedelmi iskolába. Az internálusaal kapcsolat-
ban álló brassói állami felső  kereskedelmi iskolá-
nk a tanulók felvétele  a jövó 1902—1903 ik 
tauévre folyó  évi junius hó 30-tól julius hó 3-ig 
d. e. 8—12 órüig fog  toljdfittetai,  midőn a beirt 
tai jlúk az igazgatóságnál hagyják bizonyítványai-
kat s a felvéts'!  dij lefizetése  ellenében beirási 
igi :olványt kapnak. Ha a felvett  tanulók a követ 
bez 5 tanév elején szeptember hó 4-éig bezárólag 
gz osztú'yfőuöknél  nem jelentkeznek, nemcsak a 
belépésre való jogosultságukat, hanem a befizetett 
felvételi  dijat is elve «tik. Kelvételre minden tanuló 
személyesen éa atyja, anyja, gyámja vagy azok-
nak külön megbizotija kíséretében tartozik meg-
je'enni. Levélben vagy írásban való jelentkezésnek 
r'nca helye. Tandíj egész évre 50 korona, fel  vé-
le1' 10 korona. Az internátusba való felvételért 
szntén juoiuB 30 ától julius 3-ikáig minden tanu-
lónak személyeaen és atyja, anyja vagy gyámja 
kíséretében lehet jelentkezni. Az iuternátusban a 
teljes ellátás évi dija 600 korona. BraBSó, 1902. 
junius hó. Az igazgatóság. 

— A „Legeltetés kérdéBB* czimü köz-
gazdasági tanulmány a nagy jövővel biró gaz-
dasági ágat a legeltetést tárgyalja, melyet szerző 
a helyszínén s különböző viszonyok között két 
évtizeden át való tanulmányozása alapjáu irt 
meg hazafiúi  lelkesedéssel és figyelemre  méltó 
szakértelemmel. Magában foglalja  a tanulmány 
egyszersmind a „Ligetes legelők" alakítását tár-
gyaló azon javaslatot is, melynek foganatosí-
tása számos honpolgár sorsán segítene és az 
okszerű legelő gazdaság és ezzel együtt a népies 
állattenyésztés fejlődésére  is nagy horderővel bír. 
A füzetet  a megrendelőknek 65 krajezár ellené-
ben ifj.  Nagel Ottó könyvkereskedése Budapest, 
Muzeumkörut 2. sz., keresztkötés alatt bérmentve 
megküldi. 

— Eladás vétel és bérlet legeredmé-
nyesebb, ha nz Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és ertlóguzdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Kökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

— Ingyenes dlszmü-ajándék. Aki e 
ozimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a kép-
telenség hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. A 
Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, pártoktól 
klikkektől teljesen független,  szabadelvű és szóki-
mondó napilapja lepi meg vele karácsonyra ólva-
sóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — a 

gyönyörű kötésű, nmek illuastráeaiókkal diaaitett 
Zichy Mihály Album-ot. E valóban értékes te nagy 
irodalmi becscsel biró művet — melynek as Athena-
eum kiadásában megjelent eredetije 90 koronába 
keiül — a Pesti Napló qj kvárt kiadásában kará-
csonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden 
állandó előfizetője.  És magkapják díjtalanul aiok 
az uj előflsetók  is. akik egéas éven át fél,  negyedév 
vagy havonkint, de megalakítás nélkül fizetnek 
elő a Pesti Napló ra. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe! Az Országos Pályázati Közlöny a szál-
lításokra, építkezésekre kiírt összes nyilvános 
éB magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Rökk-Szilárd-utcza 27. szám. 

— Sürgősen írjon bárld ,K K* Post 
Restante Szeged. Nagy mellékjövedelemre tehet-
nek szert ha oly vidéken laknak hol KŐRIS 
bogarak vannak. Utasítás kérésre ingyen. 

Egy keveset haaanált WXBTHKQI 8KKK-
BENY jutányos áron eladó. HolF megmondja • 
lap kiadóhivatala. 

Laptolajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 826/902. [196] 1—1 

Hirdetmény. 
Alolirott községi elöljáróság részéről köz-

híré tétetik, hogy a Csík-Madaras Il-ik határrész 
Btikkhavas nevii részében kimért 6 holdnyi 
vágterületen található körülbelül 500 köbméter 
kereskedelmi haszonfa,  Csik-Dánfalva  község 
házánál folyó  évi Junins hó 28-án d. e. 
9 órakor megtartandó nyilvános szóbeli ár-
verésen a legtöbbet ígérőnek a községi elöljáró-
ságnál megtudható feltételek  mellett eladatik. 

Csik-Dánfalván.  1902. év junius 12-én. 
Az elöljáróság. 

385—1902. [192] l - l 
vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtő az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 1929. számú végzése következtében Dr. Fe. 
jér Antal ügyvéd által képviselt csik-szeredai lak-
pénztár javára Bora Dávid te társa csikszent-
domokosi lakósok ellen 18 kor. s jár. erejéig 
1909. évi április hó 10-én foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt  te 610 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. I. Bora Dávid-
nál. lovak, borjú, szekerek, vasborona te hám 
II. Bora Józefánál  borjú tehenek te szekér nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1908. évi V. 376/». számú végzése foly-
tán 18 kor. tőkekövetelte, ennek 1901. évi ok-
tóber bó 10-ik napjától járó 6% kamatai, váltó 
dij és eddig összesen 41 kor. 10 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikszentdomokos leendő esz-
közlésére 1902. évi junius hó 24-ik napjának 
délelőtti 9 érája határidőül kitűzetik te ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. L-cz. 107. te 108. §-a értélmébeu készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le te felfllfoglaltatták  s azokra kielégí-
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi május hó 
29-ik napján. Ábrahám Márton 

kir. birósági végrehajtó. 

Sz. 389—1902. [187] l - l 
végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 103. §-a értélmében ezennel kös-
hirré teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járás-
bíróságnak 1901. évi Sp. 523/». számú végzése 
következtéken dr. Nagy Jenő csikszentmártoni 
ügyvéd által képviselt Csik-Ssentmárton te Cse-
kefalva  községek javára Klein Zsigmond, Both 
Ferencz és Gábosi Mihály csikszentmártoni la-
kósok ellen 112 kor. te 252 kor. s jár. erejéig 
1902. évi májas hó 92-én foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján le te felűlfoglalt  te 1395 
kor. becsfiit  következő ingóságok, u. m. lovak, 
szekerek, tehenek, ökrök nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1901. évi v. 417/6. számú végzése 
folytán  bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Ozban, Csikszentmártonban te Csekefalván 
alperesek lakásán leendő eszközlésére 1B02. évi 
junius hó 24-ik napjának délelőtti B órája 
határidőül kitüzetikte ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cs. 107. te 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le te felűlfoglaltatták  te azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881, 
évi LX. t.-cz. a 102. g. értelmében esek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton 1902. évi junius hó 
11-ik napján. Zöldy Lajos, 

kir. bírósági Tégrek̂ Jtó. 



tfanius  18. C S Í K I L A P O K 26. alám. 

Sx. 390/1902. 
régreh. 

[175] l - l 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kikaidett bír. végrehajtó ezennel 

k&xbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járAs-
birósigoak 1901. évi Sp. II. 472/3. sz. végzéne 
loljtán Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
a JenSfalva  kflzség  végrehajtató részére özv. 
Szakács Gergelyoé végrehajtást szenvedő ellen 
60 korona követelés s jir. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 800 koronára becsült ingóságukra a csíksze-
redai kir. járásbíróság 1902. évi V. 663/2. szániu 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap és felQlíoglaltatók  követelése erejéig is, 
a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán Csik-Szenldu-
mokoson leendő megtartása haláridöiil 1902. évi 
juwm Mi 25-ík napjának délelőtt 8 órája kitüzetik 
a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig házi 
bátorok gazdasági eszközök stb. a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tönik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne molaszszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  tognak otaltalui. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi májas hó 31. 
napján. Keresztes Gyula, 

kir. bir vé^ri'luijto. 

Szám 383/909. [I89J l - l 
végreh. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bírósági végrehaji ó ezen-

nel közbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. tür 
vényszékoek 190"J. évi 2174. p. sz. végzése folytán 
I)r. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csíksze-
redai Takerékpénztúr Részvénytársaság végre-
hajtató részére Kedves Ferencz és társai végre-
hajtást szenvedő ellen 134 korona követelés s 
jár.erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől leloglalt és 928 koronára becsült in-
góságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi V. 404/2. sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap és felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, a mennyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedők la-
kásán Csik-Szenldomokoson leendő megtartása 
batáridőül 1902. évi június hó 26-ik napjának 
délelőtt 8 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  illetve leltározott ingók és pedig: ökrök, 
lovak, jabok, gazdasági eszközök és serlés a 
legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés  mellett, szük-
ség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1902. májas hó 31-ik napján. 
Keresztes Gyula, 

kir. liir. vé̂ reliiijtó 

Sz. 417/902^ 
végreh. 

[17.] l - l 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1901. évi S. p. II. 479,3. sz. végzéxe 
folytán  Dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd 
által képviselt Csik-Szépviz község végrehajtató 
részére Miklós József  és Miklós Dénes végre-
hajtást szenvedő ellen 270 korona lt) fillér  kö-
vetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 1120 koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 463,2. számú végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és 
felülfoglaltatók  követelése erejéigis, a mennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csik-Szépvi/.en leeudö megtar-
tására határidőül 1902. évi junius hó 25-ik nap 
jónak délutón 3 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók és pedig: ökrök, tehén és sze-
kerek a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron alnl is el tognak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tBnik, bogy elsőbbségi jeleu-
tésdket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne maiasszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  ntaltalni. 

Kell Csíkszeredán, 1902. évi májas hó 
31-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

403. vh. szám. [193] 1—1 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-ez. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi S. p. I. 681/3. száma végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csik-Jenő-
falva  község javára Gegő Albert csik-jenöfalvi 
lakói ellen :>52 korona s jár. erejéig 1901 évi 
április hó 10 én foganatosított  kielégítési végre 
hajtás utján lefoglalt  és 660 koronára becsült 
következő ingóságok n. m.: lovak, tehén, sze-
kerek és bám nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V.429/2. száma végzése folytáu 
552 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi jannár 
hó l-ső napjától járó 5"/o kamatai, és eddig 
összesen 73 korona 72 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást svien 
védő lakásán C*ik-.Ienöfalván  leendő eszközlésére 
1902. évi juhius hó 24-ik napjának délutáni 3 órája 
határidőül kitü/.etik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-a 
értelmében készpénz fizetés  mellett a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi május hó 
28-ik napján. 

Ábrahám Márton 
kir. bírósági végreh. 

Sz. 4G3-1902. végi h. |190| 1—l 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezenuel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
évi 7358. száma végzése következtében Dr. Fejéi-
Antal ügyvéd által képviselt Csíkszeredai Taka-
rékpénztár Részvénytársaság javúra Bocskor 
István és társai Csik-Vacsárcs'i lakósok ellen 
93 korona s jár. erejéig 1901. évi november bó 
22-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 68b koronára becsült következő ingó-
ságok u. m.: I. Veress Imrénél borjú, szekér, 
széna és sertés. II. Bocskor Istvánnál telién. 
111. Lázár Andrásnál Lelieuek, lovak, széna és 
szekerek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 759/4. számú végzése folytán 
93 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi május 
lió 2. napjától járó 6"/, kamatai és eddig összeseu 
56 kor. 13 tiliérbeu bíróilag már megállapított 
költségek erejéig végrehajtási szenvedők lakásán 
leendő eszközlésére 1602. évi junius hó 25-ik 
napjának délelőtti 8 órája határidőül tüzelik ki 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. Í.-CZ. 107. és 108. §-a éneimében készpénz 
fizelés  mellett a legtöbbel ígérőnek becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülíoglaltalták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volua, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kell Csíkszeredán 1902. évi május hó 
29. napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir. végrclmjtö. 

404. vh. szám. [isi | l_l 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. lörvéuyszék 1902. 
évi 2175. számú végzése következtében Dr. Fejéi-
Antal ügyvéd által képviselt Csíkszeredai Taka-
rékpénztár Részvénytársaság javára Albert Já-
nos és társai csik-szenld.,mokosí lakósok ellen 
150 korona s jár. erejéig 1902. évi április hó 
10 én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
leloglalt és 603 koronára becsült következő ingó-
ságok u. ni.: I. Albert Jánosnál lovak, szekér, 
hám, drányicza, juhok, bárányon nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
biióság 1902. évi V. 403,2. sz. végzése folytán 
150 kor. lökeküvetelés, ennek 1901. évi augusztus 
hó 1. napjától járó R°;u kamatai és eddig összeseu 
44 kor. 10 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig végrehajtást szenvedők lakásán 
Csik-Szentdomokosou leendő eszközlésére 1902. 
évi junius hó 24-ik napjának délelőtti II órája 
határidőül kilüzelikés aboz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok a-i 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
igérőuek, szükség esetén becsáron alul is el 
lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő iugóságokat 
mások is le és felülfoglaltatalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyeltek volua, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi májas hó 
29-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir, végrehajtó. 
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Hirdetmény. 
Dr. Guttmann Hugónak mint a Baktsy 

Gáspár elhalt kir. közjegyző irodája részére ka-
inarnilag kinevezett csíkszeredai kir. közjegyző 
helyettesnek működése az újonnan kinevezett 
kir. közjegyző működésének megkezdése által 
megszűnvén, közjegyzői óvadékának, melyet a 
csik-zsögödi 1614. számú tjkvben felvett  s özv. 
Györgyjukab Mártonná szül. 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. 
(íyörgyjakab Mártonné igényét bejelentvén alul-
írott kir. törvényszék az 1874. évi XXXV. t.-ez. 
44. S-a értelmében felszólítja  mindazokat, n kik 
e biztosítékra az 1874. évi XXXV. t-cz. 173. §-a 
illetve az 1886. évi VII. t.-ez. 40. §§ ni értel-
mében törvényes zálogjoggal bírnak, hogy kö-
veteléseiket ezen hirdetménynek a hivatalos 
lapban való utolsó megjelenésétől számított 
három hó alatt jelentsék be, mert különben azok 
tekintetbevétele nélkül fog  a jelzálogilag beke-
belezett biztosíték kitörlése iránt intézkedés 
tétetni. 

A kir.  törvényszéktől 
Csíkszereda, 190*2. inájus hó 20-án. 

Ö S i p H é e , 
kir. törvényszéki bíró. 
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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 n tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, nz 1902. 
évi XXIX. t.-czikklien szabályozott eljárás a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

Iíz azzal a felhívással  tétetik közzé : 
1. hogy mindazok, kik az 188(5. XXIX. 

t.-cz. 15. és 17. SS-ni alapján — ideértve e 
SS-oknak az 1889. XXXVIII, t.-ez. 5. és 6. 
$§-ail>un 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. b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t.-cz. 22. 
S-n alapján történt törlések érvénytelenségét 
kimutathatják, e végből a törlési keresetüket 
Itat hónap alatt, vagyis az 1902. évi deczem-
ber hó 1-sö napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz uyujtsák be, mert 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 16. és 18. S-niuak eseteiben — ideértve 
az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. 
SS-aibau foglalt  kiegészítéseit is — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis az 1902. 
évi deozember hó 1-BŐ napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nynjtsak be, mert 

ezen meg nem hosszabbítható sáros 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 
körülírt eseteken kivüi 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. §-a alapján történt 
bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintet-
ben felszólamlásukat  tartalmazó kérvényüket 
a telekkönyi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
az 1902. decsember hó 1-BŐ 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 nem érvényesíthetik, 
az emiitett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és qgak az idők izben telekkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal 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. movember 
hó 20-án. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Dr. Szabó, kir. albiró. 

Állatok minden fajainak  kitösóaórs vállalkozik 
KATONA MIHÁLY 

nyilv. állatpraeparáló éa t a n u e r k é o i t ó intése te 
BUDAPEST, József  körnt 13. 

Emlősök és madarak természethűen a legújabb 
módszerrel (inodellirozásaal) készíttetnek: szebben 
johhau, olcsóbban, mint bármely hasouló intézetben. 

AB állatok ki tömése nagyság raerint kerül: 
E M L Ő S Ö K : M A D A R A K : K|!Úroagy(4gu — 0 80—I fit Menyét . 2 . Syi-nt . 6 , Róka . 9 . VadiUéioófcJ  — 15->20 . Surrasfi'j  — 35—40 

Plntyiagytágv — OHO—1 frt 0*lanb , — 2 . Erdei bâgoly — S , Nagy Mhaiy (Uha) 6 . Bu (nagy) — - 12 . KeselyB — — — 12 81 ked fajd  kaka* dOrgS belysetben igoa faldlssQI  — Nyit . . . erdfl  réeitetet Qtiaaó álv. 7 » Siketfajd  fej  és farok  faragott  Ubleltáa — — — 5 . vylr . . . , ,, — — — 4 . 
Az intézctbcu készülnek mindenféle  vadá-

asati tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csopor-
tok, ÍU£gŐ vadak, emlős fejek;  inQvészileg faragott 
tabletlakou, mint szobadíszek, madarak, mint fal-
diszek, emlősbőrök tepicheknek természethűen 
utánzott fejekkel.  Ól, tsarvas, agaaoaok mon-
üirozása tablettákra, levetett agancsok kopouya-
utáuzatokra helyezése és minden egyéb praeparatori 
munkák művészi és gondos kivitele jutányosán 
száinittatik. 

Ax intését kitöm éai osélra friaşen  lőtt 
ritkább állatokat minden Időben vásárol: sas-
fajokat,  fajdkakasokat,  uhu és túzokokat Medvét 
és medve-bocsot, hiuzt, vadmacskát, vidrát, farkast. 
E fajok  élve is szállíthatók, a legmagasabb árakkal 
lesznek fizetve.  [ 1 J | 8 ] 8 _ J 0 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) [9] 23-30 

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). Kitűnő sikkerrel használtatik esuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  fícfamoknál,  gyu-
lád  ások és kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztitásárn; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy liveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
fűszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

MCXXXX) 
Elvem kevás haszon, nagy forgatom  1 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség Bzives tudomására hozni hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i I d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem 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 

[304] 25-52 Szókelyhidy Sándor 
női és férfi  divatilzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával Bzemben). 

i Elvem kévét haszon, nagy forgalomI  > i <i < Q  í 
« a o p o a o t o o q o ^ ^ 

Nyomatott Csik-Szeredába, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájába 2 




