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Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Szeptember 19. 
Nagy ünnep előtt állunk, oly Qnnep 

előtt, uiclyct az egész nemzet, és ennek 
a nemzetnek minden jó érzésű, igaz 
fia  és leánya egyforma  lelkesedéssel, 
egyforma  kegyelettel siet pár nap múlva 
megülni. 

Kossuth Lnjos születésének lOu-ik 
évfordulóját  ünnepeljük. Kossuth Lajo-
sét, a ki önmaga véste elévülhetetlen 
emlékezetét a magyar nép lelkébe, az 
egész műveli világ elméjébe. 

Egyike volt Ö a sokat szenvedett 
haza legnagyobb fiainak,  nagy a leg-
nagyobbak között is. Nagy eszével, 
hatalmas tudásával, lelkesítő és gyújtó 
szavával annyit használt hazájának, 
mint kevesen mások. 

Fél századnak előtte az Ö neve felért 
egy egész hadsereggel, gyújtott lelke-
sitétt. Lángszavára csatába ment a 
gyermek és az agg és harczoltak, mint 
u titánok a szabadságért, 

Nem volt Nálánál a hazának lel-
kesebb fia,  a magyar szabadságnak uz 
ujabb korban külömb védelmezője. 

„A haldokló Magyarorország Kos-
sut lelkétől kapott uj életet, Kossuth 
vére forrongott  a szabadságharcz vitéz 
katonáiban és Kossuth szava mennydör-
gött a zsibbadó álomban szendergók 
felett." 

Születésének 100-ik évfordulóján 
lobogtassuk fel  szivünkben az Ö emlé-
kezetét és szenteljünk nagy nevéhez 
méltó ünnepet. Ki emlékezetének sza-
badon nem adóznék, méltatlan volna 
nemzetéhez. 

Mert csak az a nemzet érdemel 
szép jelent, jobb jövendőt, mely múlt-
ját, múltja nagy embereit, meg is ismeri, 
meg is akarja, meg is tudja becsülni. 

Ünnepelni fog  az ország szive 
Budapest, részt vesz az ünnepen nagy-

nevű elnökével, Apponyi Alberttel élén 
a képviselőház. Kitűzik e napon a szép 
magyar lobogót a városok, a várme-
gyék és ezek között Csikvármegye 

Legyünk rajta, hogy a mi ünnepünk 
is méltán sorakozzék a többihez, legyen 
az minél szebb, minél impozámiabb, 
hallgassuk ineg. Rákosi Viktornak liivó 
szózatát: 

, Magyar,  ki  ebben a hazában 
születtél,  harmatos füvében  futkostál, 
porában játszadoztál,  fáinak  gyümöl-
cséből  ettél,  árnyékában  pihentél,  nap-
ján megbarnultál:  állj  meg sietős 
utadban,  törüld  le homlokodról  a munka 
verejtékét  és  vess visszafelé  egy pil-
lantást  ! 

Férfiak  pihenjetek  meg, állítsá-
tok meg a dübörgő  gépeket,  akasszá-
tok szegre a kaszát;  asszonyok, öl-
tözzetek  ünneplőbe  ; fiuk,  leányok,  te-
gyétek  össze kezeteket  imádságra. 

És gondoljatok  mind  Ö lieá. 
Zúgjanak  a harangok! Lobogja-

nak a zászlók  ! A szép  nemzeti  szinti 
zászlók,  melyeknek  pirosa n honsze-
relmet,  fehére  a becsületet,  zöldje  a 
reményt  hirdeti. 

Valami  régi  írónak  könyvében 
olvastam  egy bus mesét. 

Élt  egyszer, ki tudja  hol,  egy 
sápadt  nép  az őserdők  mélyén,  örök 
homályában.  A nedves  földön,  kúszó 
növények, a sötétség  undok  férgei 
közt  állt  a tanyája,  sohase látta  az 
Isíen  napját,  hiába csavargott  erre-
arra, az erdő  végtelen  volt,  bármerre 
fordult,  fioru.  posvány, fojtó  biiz  fo-
gadta.  Es a sápadt  népnek  adott  az 
Isten  egy embert,  aki hasadó  szívvel 
látván  nemzete nyomorúságát,  föltépte 
sajgó keblét,  kiszakította  onnan a szi-
vét  és  magasra tartotta.  . . Es e szív 
elkezdett  sugárzani,  ragyogni,  világí-
tani  és  n vakhomály  derülni  kezdett. 
A nép  összetódult  az áldott  csodára, 

az égő  szivü ember elindult  és  a nép 
utána. Áttörtek  a sürün, mentek-men 
degéltek,  ki tudja  hány napon át (mert 
a sápadt  népnek  sohase volt  nappala) 
és  kitudja  hány éjjelen  át (mert  a 
sápadt  népnek  mindig  éjjele  volt)  . .. 
Es egyszerre  csak az idő  ritkulni  kez-
dett,  a széle  világosodott,  a bódult 
örömittas  nép  egyszerro előretódult, 
föltaszitva,  elgázolva,  összetiporva  a 
lángoló  szivü embert.  . s míg  szemük-
kel,  szájukkal  itták  a fényt,  a szét-
taposott  ember véres  teste  ott  maradt 
elfeledve  az erdő  sötétségében. 

. . . Ez a sorsa a prófétáknak,  az 
apostoloknak,  kik a köznek szentelik 
m un kásságuka t. 

Magyar!  El  ne feledd  nagyjai-
dnl.  kik önfeláldozásukkal  a sötétség-
ből  a világosságra  kivezetlek 

Hallgassuk meg a hívó szót, le-
gyünk ott mindnyájan nagyok és ki-
csinyek egyaránt. 

Áldozzunk méltósággal Kossuth 
emlékezetének. 

* 

• • 
A vármegyében rendezendő következő 

ünnepélyekről vettünk hírt 
Szeptember hó 18 án, az ünuepnap elő-

estéjén városunk köz- es magán-épületeit fé-
nyesen kivilágítják és a helybeli első zenekar 
:i városház, a „Csillag" vendéglő és a vár-
megyeház elótt zenélni fog. 

Az ünnepély napján (szept. 19-én) reggel 
8 órakor a városi képviselőtestület diszgyű-
lést tart, melyen a Kossuth Lajos emlékezetét 
megörökíti. 

Csikvármegye törvényhatósági közgyű-
lése határozata alapján kiküldött bizottság 
Kossuth Lajos születésének századik évfor-
dulüján ÜKtí. évi szeptember hó l!l-én, Csík-
szeredában, a vármegyeház nagytermében ün-
nepélyt rendez a következő műsorral : 

Délelőtt !) órakor isteni tisztelet a róm. 
kath. és ev. ref.  templomokban. 

10 és fél  órakor a vármegyeház dísz-
termében : 

1. H i m n u s z , Erkel Ferencztól, előadja 
a csiksomlyói főgimnázium  ifjúságának  ének-
kara. 

2. E l n ö k i m e g n y i t ó , tartja: Fejér 
Antal dr., országgyűlési képviselő. 

3. A s z a b a d s a j t ó , férfikar  Domán-
fitól,  előadja a csiksomlyói tanítóképző intézet 
ifjúsága. 

4. Ü n n e p i b e s z é d , tarţja P á 1 
Gábor főgimnáziumi  igazgató. 

5. A I k aI in i óda, irta Bálint Qyörgy 
finöveldei  igazgató, szavalja Csergő Gábor 
VIII. oszt. tanuló. 

6. D a 1 a h a z á r ó l , szabadon átdol-
goz taDomán fi,  előadja a csíkszeredai dalkör. 

7. K o li á s z, irta Rákosi, előadja N a g y 
Mariska k. a. 

8. S z ó z a t , Bgressy Bénitől, előadja a 
főgimnázium  és tanítóképezde ifjúsága  és a 
csíkszeredai dalkör, vezeti R i s z n e r Ödön 
főgimnáziumi  tanár. 

A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium 
Önképzőköre Kossuth Lajos születésének szá-
zadik évfordulója  alkalmából 1902. évi szep-
tember hó 21-én délután 3 óraker az intézet 
nagytermében ünnepélyt rendez a következő 
műsorral : 

1. Szóza t , énekli a férfikar. 
2. Ünnepi be széd , tartja Pap Béla 

VIII. oszt. tanuló, az önképzőkör elnöke. 
3. K u r u c z nó t ák , énekli a férfi  kar. 
5. F o h á s z, irta Rákosi Viktor, sza-

valja I'ál Gyula VIII. osztályos tanuló. 
5. T a v a s z e 1 m u 11, énekli a férfikar. 
li. A v a k, irta Szabó Jenő, szavalja 

Csergő Gábor VIII. oszt tanuló. 
7. K o s s u t h L a j o s a z t i z e n t e . 

U ii i s z o n o. 
üyergyóBzentmiklós hazafias  közönsége 

Kossuth Lajos születésnapjának századik év-
fordulóját  folyó  hó 18-án és 19-én ünnepli 
meg. Az ipartestület elnöksége által kiliocsáj-
tott meghívó alapján folyó  hó 8-án dr. Lázá-
János főszolgabíró  elnöklete alatt megtartott 
gyUléB megállapította a műsort s az ünnepség 
keresztülvitelére negyven tagú bizottságot kér 
fel.  A műsor szerint 18-án a község kivilágí-
tása mellett térzene lesz, 19-én délelőtt pe-
dig az emlékünnepély — hálaadó isteni tisz-
telet után — az ipartestület nagytermében 
lesz megtartva, a hol azt ugyanazon pup este 
8 órakor társas vacsora zárja be. Értesülé-
sünk szerint az ünnepély alatt a kereskedők az 
üzleteiket bezárják, miután azon ők is részt 
akarnak venni. 

A gyergyószentmiklósi polgári fiúiskolá-
ban folyó  hó 19-én Kossuth Lajos születé-
sének s z á z a d i k évfordulója  alkalmá-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A három rend közötti viszony.*) 

Minden erőltetés daczára a harmadik rend 
sorsa nem bogy javult volna, sőt ellenkezőleg 
mindinkább halmozódtak a reá nehezedő terhek. 
Nagy befolyást  kell tulajdonítanunk a török 
támadás következtében évről-évre súlyosabbakká 
lelt hadi terheinek. 

A legnagyobb terhek egyike volt az adó. 
A székelyek a legrégibb időktől fogva  adóztak 
a magyar királyoknak, koronázás,~ trónörökös 
születése és a király mennyegzője alkalmával 
élő ökrökben; ez volt az úgynevezett ökörsütés, 
signatura beum. Már 1968-ból maradt reánk 
bizonyíték ezen adóról. Igen valószínű, hogy 
ezen adót legelőször minden székely egyaránt 
űzette. Mikor azonban a két felsőbb  rend politikai 
túlsúlyra jutott, kivonta magát az adózás alól, 
és utoljára mikor a városok is felszabadultak 
e teber alél, csak a harmadik rendre nehezedett. 
Bizonyítékul felhozom  Ferdinánd király követei-
n»k j' leotését 1562-ből. „á nemes székelyek 
köznépe, a kik az utolsó rendhez tartoznak, 
köteles egyenként, ha van ökre, a királynak 
egy-egy ökröt adni. Az előkelők nem fizetik  az 
adót, sőt földönlakóikat  is felszabadítják  alóla". 

A súlyos idők, a melyek Erdélyre nehe-
zedtek János király halála után, arra kénysze-
rítették • bárom nemzetet, hogy emeljék adóikat. 
Méltán a székélyektől is azt követelték, bogy 

•) Mntatvány Connert János dr. „A székelyek 
intézményei a legrégibb Időktől aa 1562-iki átalaku-
lásig" czimQ munkájából. A könyv kapható Nagysze-
benben Seraphln könyvkereskedőnél. Ara 8 korona, 

járuljannk hozzá ők is egy bizonyos adófizetés-
sel. De azok rókáig vonakodtak. Pénzbeli adó 
nagyon in sujlotu volna őket, mert ők úgyszól-
ván az ősga'.dászat s/.invonnl,\n állottak, pén/t 
n»m igen szerezhettek. Ügyekezt̂ k az állandó 
adó veszélyéi n»hányszor ökőrsiitéssel kikerülni. 
De az igények folytonosan  nőttek és az ökör-
sütés, mint állandó adó tökélt-teeen kifosztotta 
vidna őket. Az 1645-iki marosvásárhelyi or-
szággyűlésen végre engedlek és készeknek nyi-
latkoztak adófizetésre.  Az adóterhe megint a 
harmadik rendre nehezedelett, mert az előke-
lők és lófők  földönlakóikkal  együtt löl v»ltak 
mentve sz adózás alól. Az 1554-iki marosvá-
sárhelyi országgyűlésen a következő határozato* 
kat hoztak. Kinek „falw  nijláth" vagy marbája 
van £ frt  értékben egy frtot  fizessen.  A lófők 
a kik még János király alatt azokká leltek, 
nem fizetnek  semmit. Azok a kik tényleg földön 
lakók, a kik nem önszántukból vagy birtok el-
zálogosítása folytán  lettek földön  lakókká, ki-
méltessenek, a többiek rovassanak. A vajdák 
kedvűk szerint azt nevezhetik ki az adó kiro-
vására és beszedésére, a kit akarnak, azok 
megint minden faluban  választhatnak maguknak 
segédszemélyzet. 1565-ben adták az utolsó 
ökörsütést. 

János Zsigmond a székelyeket állandó 
adófizetésre  akarta bírni. A turdai országgyű-
lésen 12,000 frt  fizetésre  kötelezték a széke-
lyeket Az adó felosztása  alkalmával 1 frt  60 
den. esett egy portára. A teher rulyos volt, 
különösen azért is, mivel az előkelők löldöu 
lakóikat megint megkímélték vala. A „promiscua 
plebs" panaszt emelt a fejedelemnél;  ez nyo 
mozást indított, de az adót mégis behajtották. 

A király lustrálást akar foganatba  venni, hogy 
válasszák ki azokat, a kik Mátyás királylól 
számítva még mint harmadik iz taitoztak 
a két első rendhez, hogy ők is fizessenek  adót. 
Becsületes emberek számlálják össze falunként 
„Inquilinos serros el communem plebem". Most 
már a földönlakókat  is adófizetésre  akarják 
kötelezni. 

Azzal a ténynyel, hogy a harmadik rend 
adófizetésre  köteleztetett nemességének sarkolatos 
pontja leromboltatott. Az adófizetés  ellentétben 
állott a székely jog szellemével; a harmadik 
rend a földönlakők  színvonalára sűlyedt. le. A 
kűlömbeég a harmadik rend és a két első rend 
között roppantul növekedett. Éhez járni még 
HZ a körülmény, hogy a harmadik rend idővel 
egészen elszegényedett, Az 1662. év tavaszán 
kitöri a lázadás. A harmadik rend fölkelt  a 
kél első rend és a király ellen. De hiába való volt 
a törekvése, verességet szenvedett és szabad-
ságának elvesztőiével lakolt. 

Igy tehát a székely nép nagyobb száma a 
vagyonilsg tehetősebb kél felső  renddel való 
hosszú harezban lassanként politikai jogait és 
végűi szabadságát is elvesztette. 

Mielöll azonban a dolog további fejlődését 
szemügyre vennők, még egy negyedik rendről 
kell említést tennünk: a földönlakókról,  a kik 
legelőször igénytelen alakban léplek föl,  mígnem 
végűi a székely nép rákbetegségévé lettek. 

Az első adatot, a mely a földönlakókról 
szól, a zabolai gyűlés határozataiban találjuk. 
Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy ők már 
nem voltak egészen függetlenek.  Nem bírnak a 
szabad szolgálatra való képességgel (libera facnl 
tas serviendi), mindamellett azonban nem szabid 

őket szolgaságba vetni, hanem, ha akarnak marad 
Itatnak, vagy mehetnek (cum se voluerint libere 
mansuri alias transferre  valeant). A földönla-
kóknak ugyan szolgálniok kelett a földes  uraiknak 
a vállalt kötelességük szerint, máskülönben azon-
ban személyileg nem voltak kfltve  a birtokhoz, 
hanem tetszésük szerint változtathatták tartóz-
kodási helyűket. A földön  lakók tehát nem vol-
tak jobbágyak a vármegyei jobbágyság értelmé 
ben. Tulajdonképeni szolgai osztály nem létezett 
a Székelylöldön. 

Az általános elszegényedés következtében 
azonban azok, a kiknek semmi vagyonút sem 
volt, a nagybirtokosoktól földet  vettek haszon-
bérbe és annak fejében  bizonyos szolgálatra-
kötelezték magukat vagy a termények egy ré-
szének beszolgáltatására. De ezen viszony lassan-
ként átalakult; a függés  bensőbb leu. A földes 
nrak talán akadályozni is kezdették földön-
lakóikat a szabad költözködésben. A zabolai 
határozatok tilalmazzák az ilyen eljárást De a 
gazdasági viszonyok erősebbek voltak, mint a 
törvények. 

A földes  urak azonban földönlakóik  hely-
zetét legalább annyiban (Igyekeztek enyhébbé 
tenni, bogy őket az ökörsütés alól felszabadí-
tották. E». a tény több szabadot is csalogatott 
hozzájuk. Némelyek csak névleg vették fül  magu-
kat földönlakokká,  csakhogy szabaduljanak as 
ökörsütés alól. 

1562-ben Ferdinánd követei a földönlakók-
ról, már mint nagy bajról beszélnek. Azt mond-
ják, hogy hallomás szerint 30,000 ökör helyett 
most már csak 12,000 lehet összehozni „mert 
az előkelő székelyek lekötték magoknak a sze-
gényeket, a kiket nem bírnak másképen, mint 
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Szeptember 17. 

ból iskola-ünnepélyt tartanak, még pedig hogy 
a község által rendezett ünnepséget ne zavar-
ják, az isteni tisztelet előtt, 9 órakor veszi 
kezdetét az Bnnepély, melynek programmja a 
következő: 1. Himnusz. 2. Megnyitó. 8. .Kos-
suth Lajos*. Szavalja: Sántha Géza.4. Alkalmi 
beszéd, tartja Fodor János tanár. 5. Honfidal. 
Éneklik a tanulók. 6. „Kossuth pevét soha el 
ne feledd*.  Szavalja Ferenezi Árpád. 7. „Ne 
siij, ne siij Kossuth Lajos*., Énekli a tanuló 
ifjúság.  8. „Kossuth siija* Átirányítói. Sza-
valja Blénesi János. 9. Szózat. Éneklik a polg. 
isk. növendékek. ^ 

Székely kongresszus. 
Birtokpotitikai,adó-ésbitel0gyÍ8zakoszMy 

Elnök: Forster Géza, társelnökök: Becze 
Antal és Bethlen István gróf.  Jegyzők: Sár-
kány Miklós dr., Bedó Sándor és Buday Barna. 

Az ülést Froster Géza elnök nyitotta meg 
lendületes beszéddel, melynek végén hang-
súlyozta, hogy a szakosztályhoz utalt tárgyak 
szerfelett  fontosak  a kivándorlás kérdésének 
megoldásánál, ép azért kéri a szakosztály tag-
jait, hogy a szőnyegen levő kérdések megvi-
tatásánál az azokat megillető körültekintéssel 
járjanak el. 

A tárgyalás megkezdése előtt Molnár 
Józsi ás orez. képviselő kér szót személyes kér-
désben. Forster elnök azonban arra való te-
kintettel, bogy a tanácskozási rend értelmé-
ben ennek helye nincs, megvonta tőle a szót. 

Ezután Seidl Ambrus miniszteri tanácsos, 
az Országos Központi Hitelszövetkezet igazga-
tója tartott előadást a székelyföldi  hitelszövet-
kezeti akczió fejlesztéséről.  Határozati javas-
latában kéri annak a kimondását, hogy a szö-
vetkezeti eszmék terjedését és megvalósítását 
a székelység helyzetének javítására irányuló 
fótényező  gyanánt tekinti a kongresszus s 
ezért kéri a kormányt, hogy a szövetkezeti 
akcziót a Székelyföldön  hathntósan támogassa; 
hasonló kéréssel fordul  a törvényhatóságokhoz 
magánosokhoz is, a kiknek fölhívandó  a fi-
gyelme arra, hogy a szövetkezetek szervezé-
sére hivatott központok segítségét miné! hat-
hatósabban vegyék igénybe, a központok vi-
szont e törekvésekben szintén vegyenek élénk 
részt — 

Lázár István nagy elismeréssel szól a 
javaslatról, kiterjeszteni kívánja az akcziót a 
barczasági csángókra. 

Hozzá szóltak a javaslathoz még Incze 
Balázs és Ugrón Zoltán, az "> és Vi'Wos ka-
matlábot, mely szerint a központi Hitelszövet-
kezet a vidéki szövetkezeteknek a pénzt szol-
gáltatja, mindketten igen magasnak tartják. 

Az előadó javaslatát Lázár gróf  módo-
sításával elfogadták. 

Sebess Dénes dr. országos képviselő a 
birtokok szétforgácsolódnának  megakadályo-
zása s az örökösödési törvények módosítása 

C S Í K I L A P O K 

tárgyában teijesztett elő határozati javaslato-
kat. A megokolás kifejti,  hogy a javaslat mó-
dosítása jobban megfelel  a székely nép év-
százados joggyakorlatának — mint a jelenleg 
érvényben levő osztrák polgári törvénykönyv 
rendszere. A székelységnél szokás, hogy az 
ősi birtokot tiuk örökölték -- a lányok ki-
házasitást kapnak. A székely földbirtokok  meg-
erősítését állampolitikai érdekek is követelik, 
mert ez a terület az egyedüli egységes ma-
gyar terület Románia és a Magyarország ro-
mán lakta területei közt. Kéri első sorban an-
nak a kimondását, hogy örökléseknél a kor-
látozás kimondassák, u családi háznak a fiu-
örökösök részéről való megváltást, a kárpót-
lásokra állami pénzintézet állítását, a meg-
váltott ingatlanok védelmét. 

Sebes dr. határozati javaslatához Fábián 
László dr. 9zól, s fölveti  azt az eszmét, hogy 
nem lehetne-e összpontosítani az erdélyi ösz-
szes elapitváuyokat, mely tökéje lenne az igy 
szervezett pénzintézetnek. Ez ecetben a hatá-
rozati javaslatban kontempált állami intézetet 
ez pótolná. Ugrón Zoltán a határozati javas-
latot fogadja  el. Dévai Ignócz, az igazságügy-
miniszter képviselője kijelenti, hogy az igaz-
ságiigyminiszter a most tárgyalt kérdésekkel 
foglalkozik,  liodó Tivadar dr. a szétforgácsolás 
meggátlásárn általános törvényt sürget. Az 
állam telepítő közegei utnsitandók, hogy a 
birtokokat a potoin árveréstől mentse meg 
azzal, hogy össze vásárolva, vagy telepítésre 
használják, esetleg az eladósodott birtokosnak 
a teher bizonyos itló alatti törlesztésének kö-
telezettsége mellett, visszaadják. Györffy 
Gyula helyesli Bodor azon felfogását,  hogy a 
székely örök jogi intézmény kiterjesztcssék 
egy általános törvény alakjában :tz egész or-
szágra. Helyesli azt a fölfogást  is, hogy mi-
dón egy nép megmentéséről van szó, kell oly 
hitelforrásokról  gondoskodni, a mely a. produk-
tív elemeket fölsegíti.  H á n f  f  y Dénes gróf  a 
törzsöröküsödést nem tartja behozhatónak. — 
Szerinte a megoldást szövetkezeti formában 
kellene keresni: az önsegélyben, a munkában, 
az összetartásban van cró, a inelylyel a szé-
kely nép önmagát megerősítheti. 

l'gron Gábort az előadói javaslat csak 
részben elégiti ki. Azt fejtegeti,  hogy a köz-
birtok kellőleg kihasználva nincs. Vm sza-
bad a népből az egyenlőség érzetét kiirtani. 
Az államnak helyes birtokpolitikát kell követ-
nie. Székelyföldi  földhitelintézetet  nem njánl. 
inert ilyen fundácziónál  a részvényeket kell 
jövudelmeztetni. Szól a hitbizományi rendszer 
ellen. Incze István fölszólaló*»  után Bánffy 
Zsigmond szól a határozati javaslathoz, 
melyre Sehess előadó megjegyzései után n 
vita kimerült .s a határozati javaslatot el 
fogadták. 

jobbágyokként (colonos) és azért kiveszik őket 
az ökörsütés alól, azt hozván fői  okul, hogy 
azok önszántukból vették alá mxgukat eorum 
tntelae et protectioni. Ennek következtében azt 
mondják, bogy ők semmi fizetésre  sem kötele-
sek. Földönlakó székelyeknek neveztetnek, mint 
a kik birtokukon laknak, a mi merő visszaélés 
és egy néhány ember hatalmának a gyarapítá-
sára és a királyi jövedelmek csonkítására' van 
kieszlelve >)". Ennek következtében tehát egy 
harmadra sűlyedt az ökörsütés jövedelme. Habár 
ez túlzottnak látszik, mégis bizonyítékot szolgál-
hat, hogy a földönlakók  száma nagyon szaporo-
dott; de bizonyítékul szolgál arra is. bogy a 
földönlakók  nagyobb száma már nem volt tnlajdon-
képeni töldönlakó, azaz földesúri  birtokon lakó, 
hanem ilyen harmadik rendbeli székely, a ki az 
előkelők védő'szárnyai alatt védelmet keresett 
a mindig súlyosabbá lett ökörsfités  és adózás 
ellen. A vagyoni nyomor elvette a harmadik 
rendnek még a szabadságra való büszkeségét is. 

De nemcsak az ökörsltéa ellen bizonyult 
a földönlakói  minőség védeszköznek, hanem egy-
ideig az adó ellen is. Az 1545-iki országgyűlé-
sen elhatározták, bogy primipilusokon kivfll  azok 
is, „a kik s régi időktől telepedtek le a kiket 
flUdönlakóknak  neveznek ne rovassanak meg, 
de igen is a többiek, a kik vagy zálogosok, 
vagy emptidi vagy bármilyen néven neveztet-
nek". As igazi földönlakók  a nemesekkel egyfltt 
adómentességben részesülnek. A dolog logikailag 
érthető, mert a föld,  a melyen a töldönlakók 
éltek, nem volt az övék, hanem az előkelőké, 
as előkelők birtokára pedig semmi adóteher sem 
nehezedett 

Később aztán az igazi és nem igazi földön' 
lakókat is adófizetésre  kötelezték. Az 1559-iki 
gyulafehérvári  országgyűlés elrendelte a földön 

Az ezután következő kérdések tárgyalá-
sát Becze Antal vezette. 

A telepítés kérdését Máthé József  ̂ er-
esztette elő. Szerinte a székelykérdés meg-

oldásának titka részbeu a telepítési akczió 
keresztülvitelében van. A telepek a 

Székelyföld  határain belül nyittassanak meg. 
Erre a czélni az erdő tisztások használandók 
föl,  mert ezek ugy a gabonatermelésre, mint 
állattenyésztésre és valamely ipar üzésére is 
nlkalmasok. A telepes községekbe az ország 
más vidékeiről oly családokat kell telepíteni, 
a kik megtanítják a székelyt :i háziipar kü-
lönböző nemeire, gondoskodni kell értékesítő 
szövetkezetekről is. Határozati javaslatában 
ajánlja, hogy a földdel  nem biró székelyek 
szülőföldjükön  telepítessenek meg. Ebból a czél-
ból a Székelyföld  bármely községében eladásra 
kerülő birtokok vásároltassanak meg, továbbá a 
székely kisbirtokosok és földmíves  munkások 
fekvő  birtokaiuak örökösödési és hitelviszonyai 
megfelelő  törvényhozási intézkedésekkel biz-
tosításának. 

Forster Géza pártolja elóadó javaslatát. 
A székelyt itthon kell tartaui, a telepítési 
akczió és a havasi gazdálkodás kitűnő eszkö-
zök erre. A gyümölcstermelést fokozni  kell, 
különösen szeszgyártásra alkalmas gyümölcs 
termelendő. A Székelyföldön  egészséges mező 
és erdő-gazdaságot kell teremteni. Fel kell 
mérni azokat a területeket, melyek mezőgaz-
daságok, havasi gazdaságok vagy gyümölcsö-
sök alakítására alkalmasak, jelöltessenek ki az 
okszerű erdőgazdálkodásra alkalmas helyek is 
s a telepítés után ezeken n helyeken az erdő 
gazdasági termények feldolgoztassanak,  fél 
nyers készítménynek csináltassanak fürész  és 
más feldolgozó  telepek is létesíttessenek és 
ezek megfelelő  közlekedéssel elláttassanak 
Az ilyen területek a valóságnak megfeló  ár-

lakók ö«szesámilását is'). É< az 1562-iki Seges-
sári gyűlés v'gképpen rendezte az ügyet 
földön  lakók hátrányára. Kihatározták, hogy a 
lófők  és főnépek  „a földönlakókat,  kikkel jó 
igazsággal bírnak, ngy mint a nemesség az ő 
jobbágyokat, ők is jobbágyul bírják, kik a rovás-
nak idején a több községgel együtt megróUosa-
nak". Az 1562-iki országgyűlés azért lelt olyan 
nevezetes, meri egy alaknlá«t indított meg. mely 
negyven évig ugyanazon szellemben fejlődött, 
inignem 1601-ben a régi állapotok részben vissza-
állíttattak. 

A határozatok lényege a következő: 
főnépek  az ő főségekben  és lótejek az ő ló tő-
ségekben minden székben szabadon éljenek, ngy 
mint a nemesség az ő nemességekben, . . . a 
főldOulakőkat  . . . jobbágyul bírják". Az adó 
alól való mentességüket ugyan elismerik, de kö-
telezték őket mindenféle  badi szolgálatra bár-
milyen időben készen állani. 

•A székely község a mi szabad birodal-
munk alatt légyen kiket sem a főnépek,  sem 
senki, akárkik legyenek, bántani ne merjék, sem 
senki szolgálatára ne kinszeritaék őket. Ha kik 
a főnép  és lófők  közfii  ez végzés ellen vétkez 
nének, a megbántott személyeknek dijakat meg-
adják, kik az ő nyomorúságukat a királybirá-
nak megmondják". Az a kifejezés  „mi szabad 
birodalmunk alatt légyen" rejtélyesnek látszik 
az első pillanatban. De a tények későbbi fejlő-
dése arra magyarázza ezen szavakat, hogy a 
fejedelem  az egész harmadik rendet az ő egye-
nes alattvalóivá tette és birtokukat vagy az ő 
saját birtokává, vagy korona-jószágává, mert 
kiterjesztette rájnk a jus reginmot. A jus ré-
giómnak a Székelyföldre  való alkalmazása annyit 
jelent, mint a Székelyföld  jogának lényeges át-
alakalása. 

ball adassanak a települőknek s addig, a míg i 
települési munkálatokat végzik, adómentesség-
ben részesüljenek. 

Ugrón Zoltán n telepítés kérdését a szé-
kely kérdéstói külön választja, szerinte u marha-
állományt kell a régi színvonalra emelni. 

Nagy Imre szerint aféle  telepítésnek, a 
iui itt konteinpláltatik, nincs helye a S^kcly-
l'üldöii. A székely jobban ismeri a havasi lege-
lőket, hogy sem ó oda ki ne tenné a lakását, 
ha azt látná, hogy ő ott szerezhet. A terve-
zetbe felvett  javaslat elfogadását  ajánlja és 
nem a most előterjesztett javaslatot, mert a 
kettő között lényeges klílömbség van. 

Kbcr Ernő azt kívánja, hogy a székelyt 
községében telepítsék mug. L á z á r István 
telepítést a szomszédos községekre is kiter-
jeszteni kéri. ('sik- és Háromszékmegyék te-
lepítésénél, ha a magyar határon belüli tele-
pítés nem lehetséges, az ily telepítéseknél e. 
székely határ déli iránya kiterjesztendő. 

A vita folyamán  még többen felszólal-
tak, mire aztán az előadó javaslatait Forster 
és Lázár indítványaival elfogadták. 

Incze István igen szépen kidolgozott és 
hosszasabb indokolás kíséretében terjesztette 
eló határozati javaslatát a t a g o s í t á s 
gyorB k e r e s z t ü l v i t e l e és a t e l e k -
k ö n y v e k r e n d e z é s e t á r g y á b a n . — 
Javaslatai a tugotitás gyorsítása érdekében le-
endő eljárásokra vonatkoznak. Véleményező 
bizottságot óhajt, a hitelesítési eljárást egy 
szerüsiteni akarja, a birtokosság egy negyed 
része feltétlenül  kívánhassa a tagositási mun-
kálatok elrendelését, a közlegelók biztosíttas-
sanak, a tagositási költségek minimálisok le-
gyenek, sürgeti CBikban a telekkönyvi ügyek 
rendezését, a betétszerkesztési munkák elren-
delését, a bejegyzési illetékek mérséklését, te-
lekkönyvi másolatoknak díjtalanul való kiszol-
gálását. A huszonhét pontból álló javaslatnak 
ezek a főbb  részel. Még nagyobb figyelmet 
keltettek előadónak az arányositási munkála-
tok elrendelésének sürgetéséről való javaslata, 
az állami kataszteri fölmérésnek  eszközlésére 
vonatkozó indítványa. 

P e r j é s s y Mihály dr., csíkszeredai kir. 
törvényszéki elnök indítványozta, hogy a tago-
sításnál csak mérnöki oklevéllel biró és kellő 
gyakorlatot igazoló mérnökök alkalmaztassa-
nak. A szakképzettség kívántassák meg 
helyettestől és a segédektől is. 

A tagoBitó mérnök ellenőrzésére, a mun-
kálatok felülvizsgálására  és hitelesítésére állami 
szakközegek alkalmaztassanak. 

Az osztályozást és becslést 5 tagn bizott-
ság eszközölje, melynek elnöke állami szak-
közeg legyen, 2 tagját a hatóság rendelje ki 
idegen szakférfiakból,  más két tagját pedig 
közbirtokosság válassza. 

38. 

Az eljáró birót ne kötelezzék a folytonos 
jelenléteire, hanem ezen idő alatt a birtok-
tisztázások foganatosítására  utasítsák. 

A költségeket állami előlegből fedezsék. 
ezt az összeget az egyesektől, 8—10 évre 

felosztva,  közadók módjára hajtsák be. 
Az eljárási utasításnak 85 §-át módosítsák. 
A telekkönyvi rendezés kérdéséhez szin-

tén módosítást ajánl. Dániel Lajos szerint nincs 
a Székelyföldön  vidék, hol a tagosítás ne volna 
sürgős feladat.  Dévai Ignácz az igazságügy-
miniszter képviselője több figyelmet  keltő föl-
világosítást nyújt. Kelemen Ignácz szerint a 
tagositó mérnök állami mérnök ne lehessen. 
Az állam a tagositási költségekhez 50 szá-
zalékkal járuljon. A munkálatokra az állam 

a költségeket. Bartalis Imre azt 
óhajtja, hogy a tagosítás a Székelyföldön  ugy 
vitessék keresztül, mint a szászoknál. Puskás 
Jenő javasolja műszaki tanács szervezését. 
Bánffy  Zsigmond a tagosítást végző mérnökök-
nek szabadon való választását épségben akarja 
hagyni, szerinte a külturmérnökBégnek köte-

hogy a tagositási munkálatokban 
közreműködjék. Ugrón Zoltán elitéli a tagosí-
tás ellen való izgatást 

Bodor Tivodor szintén több módosítást 
ajánl. Kemény Andor az igazságügyminiszter 
képviselője konstatálja, hogy Székelyföldöli  a 
térképek nem felelnek  meg a tényleges álla-
potnak. Incze István szerint az is baj, hogy a 
székely községek rosszul vannak a telek-
könyvekben bevezetve. Györffy  Gyula kimutatja, 
hogy a birtokrendezési eljárás, mely a ren-
dezetlen telekkönyvekre van fektetve,  hely-
telen. Miért is teljes műszaki fölvételt  követel, 
ugy az erdörendezéshez, mint a tagosítás és 
arányosításhoz. 

Bocskor Ferencz és Paget Olivér szól-
nak még a kérdéshez, ezután az előadó, Incze 
István teszi meg reflexióit  a tett fölszólalá-
sokra, mire a szakosztály az előadói javaslatot 
Bánffy  Zsigmond,éB Perjéeay pótlásávalfogadjael. 

Kelemen Ádám előadó a székelyek egyik 
legfontosabb  kérdéséhez szól, az arányosítás-
hoz, kívánva, hogy az arányosítások hivatal-
ból indíttassanak meg. Az arányjogok eladása 
megakadályoztassák és addig, míg az arányo-
sítás befejezést  nem nyert, az arányosítandó 
területet fölmérés  és becslés alapján arányo-
sittassék. Az arányosítás a hitei-telekkönyvi 
adatok fölhasználásával  eszközöltessék, hogy 
a telekönyvi birtokosok jogai védve legyenek. 
Kívánja továbbá azt is, hogy az arányosítás 
költségei az állam részéről elólegezteBsenek. 

Molnár Józsiás az egész arányositási 
kérdés teljes mellőzését kéri. A székelyek 
ősi jogon birtokolván, az arányosítás a kon-
templált alakban jogszerinti nem lehet. Hatá-
rozati javaslatot is terjesztett be, mely tilta-
kozás az arányosítás ellen. 

Dévai Ignácz igasságügyminiszteri kikül-
dött helyesli az arányosítást, hivatkozván a 
Kúriának gyekorlataira. — Bánffy  Zsigmond 
az arányosításnak törvényes alapon való állá-
sát a régi törvényekből igazolja. Határozati 
javaslatot terjeszt be a közös legelőbirtok 
föntartására,  erdőbirtokoknak közös tartására, 
az erdőbirtok elidegenithetésének korlátozá-
sára. Ugrón Gábor a régi székely jogot fej-
tegette, bizonyítva ezzel, hogy az arányosítás 
régen gyakorlatban van. 

A szakosztály Kelemen határozati javas-
latát Bánffy  Zsigmond, Peijéssy és Bodor 
pótlásával elfogadja. 

Sárkány Miklós a végrehajtási törvény 
módosításáról teijeszt be határozati javaslatot, 
tekintettel arra, hogy mivel a végrehajtási 
törvény több tekintetben nehézkes, hosszadal-
mas, költséges, czélszerütlen és közgazdasági-
lag több tekintetben káros, ennél fogva  a 
végrehajtási eljárás terén észlelt legégetőbb 
bajok sürgős orvoslása érdekében mondja ki 
a kongresszus, hogy föltétlenül  szükségesnek 
tartja annak módosítását és kíegészitét Sár-
kány bőségesen megjelöli a hiányokat és a 
kiegészítésre is konkrét javaslatokat tesz. A 
javaslatot elfogadták. 

Ezután Becze Antal elnök megköszöni a 
szakosztály tagjaiuak szíves részvételét Mint-
hogy a Székelyföld  az utolsó két évtized alatt 
ha nem is egészen hasztalanul, de nem kellő 
eredménynyel folyamodott  a felsőbb  hatósá-
gokhoz, most kénytelen volt apellálni as or-
Bzág közvéleményére s megkérni az ország 
közvéleményével párhuzamos ama testfiieteket, 
melyek ide eljöttek s a Székelyföld  létkérdé-
seiben javaslataikat megtették. 

Ezért a kongresszus köszönetét tolmácsolja 
s a szakosztály ülését berekeszti. 

A birtokpolitikai szakosztály, miután ren-
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geteg anyagot kellett feldolgoznia,  két alosz-
tályba oszlott, as eVűnek tárgyalásait fentebb 
ismertettük. A másxük alosztály Bethlen Ist-
ván gróf  elnöklete alatt a következő ügyeket 
tárgyalta: 

Bánffy  Miklós gróf  teijesztett elő első 
sorban javaslatot, n melyben sürgeti: A köz-
ségi pótadók maximumának törvényhozási — 
illetve törvényhatósági uton való megállapí-
tását; — bogy az állami munkák kiadásait 
nz állam fizesse  meg; a bor-, sör-, husfogyasz-
tási adók leszállítását; az italmérési adónál 
olyatén rendelkezést, hogy azt vagy a közsé-
gek, vagy a magyar állampolgárok kapják; 
végül a II. -osztályú kereset adó teljes törlését 
és nz adómentes létminimumot. Javaslatait 
Székely Györgynek a következő pótlásával 
fogadták  el: a kongresszus sürgősen szüksé-
gesnek tartja, bogy a községi és megyei pót-
adók kivételesen ne a félévi,  hanem a meg-
előző állami adók után vetettessenek ki. 

Hegedfis  Lóránt dr. távollétében Barabás 
Endre székelykereszturi polgári iskolai tanár 
fejtette  ki a székely földhitel  kérdésének meg-
oldását. A székelység nyomasztó helyzetének, 
a szegények Romániába való kivándorlásának 
egyik főokául  a székelyföldi  hitelviszonyok 
rendezetlenségét tartja. Felületes állitásnak 
mondja azt, hogy n Székelyföldön  nem lenne 
elég számú hitelintézet, a legfőbb  baj az, hogy 
ezek az intézetek nagyrészben 12—20 száza-
lék osztalék felé  dolgoznak; hiba van ezen-
kívül magukban a hitelkeresókben is, sokan 
küzülök a hitelt nem termelésre, hanem fo-
gyasztásra használják. A hitelkérdés megoldá-
sára nem tartja czélravezetőnek az 1885-iki 
gazdasági kongresszuson ajánlt módot: az úgy-
nevezett folyó  számlahitelt. Ez a formája  a 
a hitelnyújtásnak sok tévedésre adna okot 

A megoldásra a nagy szász és román 
pénzintézetek mutatják a legjobb példát: ez 
a záloglevél-kibocsátás; ha igazi javítást aka-
runk, belé kell menni egy nagy székely jel-
zálogintézet fölállításába;  a kivitelre nézve 
pedig ajánlja, hogy a fölállítandó  intézet tő-
kéjéül használják föl  a törvényhatóságok és 
knlturintézetek ma kellő kihasználás nélkül 
heverő vagyonát. Előadása végén a következő 
határozati javaslatot terjeszti elő: I. Mondja 
ki a kongresszus, hogy szükségesnek tartja 
egy székely záloglevél-kibocsátó intézetnek 
fölállítását  II. Ez intézet tőkéje beszerzésénél 
figyelemmel  lesz a különféle  megyei és egyéb 
alapokra. HI. A Magyar földhitelintézetnek  s 
a többi budapesti jelzáloglevél-intézetnek ak-
cziójnkért köszönetet mond. Határozati javas-
latát Hollaky Artúr, Fenyvesi Soma dr., Ug-
rón János, Bánffy  Miklós gróf  indítványainak 
egyesítése után a következő módosítással fo-
gadták el: „A kongresszus szükségesnek tartja 
a Székelyföld  hitelviszonyainak szanálására 
az állami beavatkozást, továbbá szükségesnek 
tartja egy záloglevél-kibocsátó székely föld-
hitelintézet fölállítását,  ebez az összes illeté-
kes tényezők közreműködését 

A takarékpénztárak reformja  kérdésének 
Bedő Sándor volt az előadója, ki a kereske-
delmi törvénynek olyan irányú reformját  sür-
gette, mely alkalmas lenne arra, hogy a ta-
karékpénztárak a közgazdaság általános érde-
keit szolgálák. A betéti üzlettel foglalkozó 
takarékpénztárak a részvénytársaságoktól meg-
kUlönböztetendók, ezekben az osztalék, a be-
tétek total-summája szabályoztassék. Az érde-
kes javaslat némi módosításokkal elfogad-
tatott. 

Bogdán Artúr indítványára kívánatosnak 
mondja ki a kongresszus, kogya takarékpénz-
tárak kamatlábjának nagysága törvényhozási-
lag Bzabályoztasaék, erre a törvényhozás ál-
tal befolyás  gyakoroltassák s a relatív maxi-
mum Bzabassék meg. Direktívának az Osztrák 
Magyar Bank kamatlábát tekinti. 

A kivándorlási  éa  fürdőügyi  szakosztály. 
Az ülésen Kömöcsy József  dr. elnököl, 

jegyző Máthé József  és Csonka Géza volt — 
László Gyula előadó a kivándorlás okát az 

abnormis gazdasági viszonyoknak tulajdonítja. 
Állandóbb tartózkodásra iparosok és iparos-
segédek, azután cselédek, mezei és erdei 
munkások vándorolnak ki. Legveszedelmesebb 
a leányok kivándorlása, a kiket megejt a buja 
keleti élet A leánykivándorlásnak megszorítá-
sát a a kivándorolt munkások érdekeinek meg-
védését sürgeti, a mikre nézve részletes ja-
vaslatot teljesít eló, elfogadásra  ajánlva a 
délvidéki, dnnántnli és felvidéki  kivándorlási 
kongresazuok ez irányban is elfogadott  ha-

tározati javaslatait. Hosszas eszmecsere fej-
lődött ki, a melynek során az előadói javas-
latot Hoffmann  Hugó vezérkari ezredes és 
Domokos Ödön egy-egy módosításával elfo-
gadták. 

Barabás Endi'e e szakosztály tanácsko-
zásán világította meg alaposan a Romániában 
lakó magyarok helyzetét. Ismertetve Románia 
és Magyarország határszéli viszonyát, mely a 
múltban barátságos és haszont hozó volt. A 
Romániában lakó magyarok számát 250 ezerre 
teszi, ezek közül 60.000 csángó, a többi ma-
gyar állampolgár s mintegy 40.000 ezek közül 
egy állam kötelékébe se tartozó tűrt népség. I 
Kimutatja, hogy Romániában, a melynek la-
kossága éppen nem egyöntetű, a legdurvább 
módon folyik  az elrománosítás a ezt különö-
sen a magyarok érzik. A román kormány a 
bukaresti magyar iskolából kitiltotta a hazai 
könyveket. A száz ezer főt  meghaladó róm. 
kath. magyarságnak nincs egyháza, sem isko-
lája Romániában ; a reformátusoknak  van elemi 
iskolájuk, s ebben román tanító tanítja a ro-
mán nyelvet, történelmet és földrajzot.  Az em-
lített bajokat az elóadó a közös képviseleti 
mizériának tudja be. Határozati javaslatában 
erélyesen követeli, hogy külügyi képvisele-
tünkben, legalább ott, a hol nagyszámú ma-
gyar él: alkalmazzanak magyar születésű és 
nevelésű tisztviselőt s lehetőleg mindenütt 
domborittassék KÍ állami önállóságunk. 

Buday Barua pótlást javasol abban nz 
értelemben, hogy a honossági törvény ide vo-
natkozó szakaszának törlésével csak az ve-
szítse el a polgárjogot, a ki a honpolgári kö-
telékből való elbocsátását maga kéri. 

A javaslatot a pótlássalegyUtt elfogadták. 
l'app Sándor tartott azután előadást a 

székely társadalmf  szervezetek létesítéséről. 
Miután erre legalkalmasabbak a székely tár 
saságok, azok fokozottabb  szervezését ajánlja 
a kongresszusnak, rábízván a kivitelt a ma-
rosvásárhelyi központi jelleggel biró Székely-. 
Társaságra. Ily értelemben nyújt be határo-
zati javaslatot, melyet a szakosztály I'Unkösty 
Ferencz hozzászólása után változatlanul cl 
fogadott. 

A következő előadó Hankó Vilmos dr. 
volt, a ki rámutatott arra, hogy a Székely-
föld  gazdasági föllendülésének  legtermészete-
sebb kútforrása  az a husz székely fürdő,  a 
melynek legnagyobb része ma éppen nem tölti 
be hivatását. Ennek oka egyiknél a forgalmi 
utaktól való távolsága, a másiknál a berende-
zés tökéletlensége, a harmadiknál a drágaság, 
a czélszerü reklámnak, fürdóorvosuak  stb. 
hiánya. Hogy a székely fürdók,  a melyek pe-
dig környezve vannak a legkiválóbb termé-
szeti szépségekkel, a modern igényeknek tel-
jesen megfelelhessenek,  föltétlenül  szükséges 
azokat az elsoroltak értelmében fejleszteni. 
Jó forgalmi  utakat kell a fürdőkhöz  létesíteni, 
olcsó menettérti jegyeket rendelkezésre bo-
csátaui. Az építésekre és berendezésekre ol-
csó kölcsönket kieszközölnil Ilyen irányú ha-
tározati javaslatot terjeszt be és sürgeti a 
fürdő-törvény  megalkotását. 

G á s p á r Gyula tanszékek felállítását 
kéri a fürdő  Ugy előadására a tudományegye-
temeken. 1' a pp Sándor pedig a székelyfür-
dőknek nagyobb állami segítséget. 

Ugy a határozati javaslatot, valamint a 
Gáspár és a l'app indítványait elfogadták. 

Végül Máthé József  tartott előadást a 
turisztika fejlesztéséről,  határozati javaslatát 
egyhangúlag elfogadták. 

Az ipari  szakosztály. 
Ebben a szakosztályban elnök volt: 

T a u s z i k B. Hugó, alelnök : F e j é r Antal 
dr., orsz. képviselő, jegyzők: Szakács Péter 
és László Gyula. 

8 i k 1 ó d i István a f a i p a r  fejleszté-
sére teijesztett elő határozati javaslatokat s 
ezek közül M o l n á r József,  F e j é r Antal 
dr., orsz. képviselők, S o I y m o s i Endre, 
S z a k á c s Péter és mások felszólalása  után 
elfogadták,  hogy Nagy-Borosnyón, Zetelakán, 
Parajdon és Szász-Régenben esztergályos ipar 
és hajlított bútorgyár létesíttessék. Kisebb fa-
ipar telepeket létesítsenek. A székely városok 
ban Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és 
Ditróban az asztalos ipar fejlesztésének,  útját 
egyengessék, a kézdivásárheiyi és kovásznai 
asztalos ipart pedig támogassák. 

S z a k á c s Péter a fonó  és szövő ipar 
gyümölcsöző voltát hangoztatta s ennek fel-
lendítését sürgeti az egész Székelyföldön.  — 
Székelykereszturon a lenkikészitó gyár mellé 

fonodát,  Parajdon és Bágyon pokroczkéazitést, 
gyapjufonókat  Marosvásárhelyt, Csíkszeredá-
ién és Gyergyószentmiklóson, a kézsmárki 
szovóiskolánál állami ösztöndijak létesítését 
székely ifjak  számára, a székely vármegyékben 
minta kender és lenáztatók létesítését. 

Javaslatát Zakariás János azon módosí-
tásával fogadták  el, hogy a hétfalusi  csángók 
is bevonassanak az akczióba. 

Spalier József  előadó a kóipar fejlesztése 
dolgát hozza szóba. A Székelyföld  főtötte  al-
kalmas kőbányák nyitására, milyenek Csik-
vármegyében, — Csiküzentdomokoson kínál-
koznak. Több helyen található szürke márvány, 
aragonit és gabró; igen szép közetek vannak, 
gazdag e vidék trahitban. Javaslata az, hogy 
a kongresszus moudjn ki, miként a kóipar 
fellendítését  szükségesnek tartja. Ezért szük-
séges kőbányák nyitása, Gyergyószentmiklóson 
kőfaragó-iskola  fölállítása,  a székely vasútnak 
mielőbbi kiépítése. 

A javaslatot csekély módosítással el-
fogadták. 

Örley János elóadó kiemeli, hogy az 
agyagipar az utolsó évtizedben Erdélyben ro-
hamosan hanya lik. Javaslata az, liogy több 
helyen nyenanyagbeszerzö-szövetkezetek lé-
tesüljenek, Marosvásárhelyt és Székelyudvar-
helyen fazekasipari  szakcsoportok alakíttassa-
nak, a fazekasok  az ipari czélokra szükséges 
eszközöket államsegitséggel szerezhessék be. 
A kikészítő czikkek normáit iniutamühely 
állapítsa meg, négy-hat törekvó székely faze-
kas éveukint tanulmányútra küldessék; az 
értékesítési szövetkezetek államsegélyben ré-
szesiteudók. — Javaslatát egyhangúlag el-
fogadták. 

Solt Adolf  a vas- és fémiparnak  a Szé-
kelyföldön  való fóllenditése  érdekében szak-
szerűen megokolt javaslatot mutat be. A 
gyáripar és a kontáriparosok nagy-száma miatt 
nem boldogul a Székelyföldön  a vas- és 
fémipar.  Kzek alapján sürgeti: a kontár ipar 
ellen n képesítést egy uj, szigorúbb ipar tör-
vényben, a Székelyföldön  többrendbeli köz-
inUliely fölállítását.,  Marosvásárhelyen nagy-
szabású vasúti műhely létesítését. 

Határozati javaslatát Ágoston Lajos által 
javasolt némi módosítással elfogadják. 

Stodola József  bőrgyáros a székely bőr-
ipar fölleuditéséről  tartott előadást. Végül a 
következő határozati javaslatot terjesztette 
elő: A kongresszus kívánatosnak taija közös 
műhelyek fölállítását,  azok modern berendezé-
sét, nyers- és kikészített bőrök vasúti díjtéte-
leinek leszállítását. 

Fekete Jakab marosvásárhelyi fémipar-
iskolai igazgató javasolja, hogy a székely ifjak 
közül 30 —40 tehetségesebb a fontosabb  ipari 
fzakokra  állami segítséggel kiképeztessék, 
a Budapestre kerülő iparosoknak otthon léte-
sítendő, mely a székely egyesület felügyelete 
alatt álljou a szlöjd tanítását kéri a népisko-
lákban, felsőkereskedelmi,  ipari szakiskolák 
fölállítását  és munkaközvetítő-intézet létesítését 
sürgeti. A javaslatot elfogadták. 

BUrger Albert marosvásárhelyi gyáros a 
szesz és sörgyártásról szól, a mezőgazdasági 
iparnak, nevezetesen a pálinka-főzésnek  állami 
kedvezményeket óhajt. A kontingens kiosztá-
sánál legyen a kormány különös tekintettel 
azokra a vidékekre, a melyek földrajzi  fek-
vésüknél fogva  inkább burgonyatermelésre 
vannak utalva, így első sorban a Székely-
földre.  Ezt a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

Horváth János dr.-nak a székelyföldi 
iparszövetkezeti szervezkedéséről való indítvá-
nyát Szakács Péter adja eló. Határozati javas-
latot terjeszt eló, melyszerint a kisipari viszo-
nyok züllésének csakis ipari szövetkezetekkel 
lehet véget vetni. Munkakészitő csoportok, 
termelő szövetkezetek, áruházak létesitendók. 
Ezekben a háziipar is fejlesztendő.  A szépen 
megokolt javaslatot elfogadták. 

L á s z l ó Gyula a háziiparról tartott elő-
adást indítványozza, hogy kéressék fel  a ke-
reskedelmi miniszter, hogy a székely háziipar 
fejlesztéséről  hathatósabban gondoskodjék és 
ennek támogatására költségvetésében megfe-
lelő összeget irányozzon elő. Javaslatait el-
fogadták. 

S c h v a r c z Zsigmond gabona keres-
kedelmünket ismertette. Kéri annak kimondá-
sát, hogy a székelyföldi  gabonakereskedelem 
érdekében szükséges: Marosvásárhelyt mag-
vizsgáló állomás felállítása,  a termesztőknek 
szövetkezetekbe való tömörítése, a fuvardijak 
mérséklése, az adás-vevés szabályozása és 
termények árának sulyszerint való megállapí-
tása, A javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

K ö 11 ő János a székelyföldi  ásványvizek 
értékesítésének érdekében felkérendőnek  tartja 
a kormányt, hogy ne engedje meg a belföldi 
városoknak, hogy a hazai ásványvízre vámot 
vessenek, basBon oda. hogy a külföld  a ma-
gyar ásványvizek vámját leszállítsa, a korház-
nak vezetőségei és a társadalom felhívassák 
a székely ásványvizek pártfogására  és foko-
zottabb fogyasztására.  A javaslatot L á s z l ó 
Gyulának azon módosításával fogadták  el, hogy 
a vasutak az ásványvizeket a Székelyföldön 
lehetőleg önköltségen szállítsák. 

M o l n á r József  orsz. képviselő nyomós 
megokolás kíséretében a székelyföldi  vasút-
hálózat fejlesztése  tárgyában teijesztett elő 
javaslatokat. Kéri annak kimondását, hogy a 
kongresszus a székely vármegyék gazdasági 
fellendülése  érdekében şUrgosen szükségesnek 
tartja: a madéfalva-szászrégeni  vonal azonnali 
kiépítését, nem külömben a vonalból kiágazó 
székelyudvarhelyi szárnyvonal, az apahida-
marosvásárhelyi és a marosvásárhely-héjjasfalvi 
szárnyvonal legrövidebb idő alatti kiépítését, 
a két utóbbi vasút megépítését azonban, te-
kintettel az állam pénzügyi helyzetére, nem 
tartja elsőrendű követelménynek. Tanulmány 
tárgyává tenni egy ÁgoBtonfalváról  kiinduló 
és a román vasutakhoz csatlakozó vonalat, a 
székely helyiérdekű vasutak államosítását, a 
székelyföldi  nyers és ipari termékeknek díj-
kedvezmény adását kelet felé,  az erdélyi na-
gyobb gabona állomásoknak a köteléki díj-
szabásba való felvételét,  közvetlen csatlakozá-
sokat, a menet sebesség fokozását  és fűthető 
vasúti kocsikat. Indokolásában reá mutat arra, 
hogy a tervbe vett vasutak kelet felé  rövidebb 
és kedvezőbb összeköttetést bozuának létre. Az 
állam által való megváltása a Bzékely vasutak-
nak az egységes tarifa  érdekében kívánatos. 
A kedvezményes tarifák  hatása elmaradhatatlan 
volna, ugy a székelyföldi  bevitelnél, mint a 
kivitelnél. Többek hozzászólása után a javas-
latot egész terjedelmében elfogadták. 

A közutakról Incze Kálmán teijesztett 
eló határozati javaslatot, melyben a gyergyó-
azentmiklÓB békási ut állami segélylyel való 
kiépítését, az 1890. évi a közutakról szóló t-cz. 
23., 25. és 36. szakaszainak módosítását ké-
relmezi, utóbbit abból a czélból, hogy az út-
adó minimumok eltörültessenek, vsgy legalább 
leszállittassanak, az adót nem fizető  férii  három 
napszám teljesítésére ne köteleztessék, az ál-
lami és törvényhatósági utaktól távol eső köz-
ségek hozzájárulása leszállittassék. Végre, hogy 
a székely gyógyforrásokhoz  és fürdőkhöz  vezető 
utakat jókarban tartsák, esetleg uj állami ut-
vonalak létesítéséről gondoskodjanak. Csík-
megye északi oldalán pedig Borszék-Bélboron 
át Dornovatra és Kimpolungnak uj állami ut-
vonalat létesítsen. A javaslatot elfogadták. 

U r r a á n c z y János oláhtopliczai gyáros 
a viziutak fejlesztéséről  tartott előadást és ki-
mutatta, hogy ezen a réven a székelyföldi 
erdőségek fokozottabb  kihasználását lehetne 
eszközölni. Javasolja: a Maros és Olt folyók-
nak a tutajozás czéljaira való rzabályozását, 
a vízen való szállítás jelenlegi akadályainak 
elhárítását és a vizrendőri felügyelet  életbelép-
tetését. A szakosztályba javaslatot azzal a pót-
lással fogadta  el, hogy a kereskedelmi szerző • 
déseknek Romániával való megkötését ugy 
kívánják, hogy a székely gyári és kézműipar fej-
leszthető legyen. Végül kimondta a szakosztály 
hogy az Önálló vámterületre kell törekedni. 

Záróülés. 
A harmadik napon déli 12 órakor kezdő-

dőleg Kemény Kálmán, báró elnöklete alatt 
megtartották a záró ülést, melyen a szakosz-
tályok által beterjesztett javaslatokat egytől 
egyig elfogadták  és a hozott határozatok végre-
hajtására a központi rendező bizottságot küld-
ték ki. 

Forater Géza inditványára köszönetet 
mondtak Csikvármegyének, Tusnádfűrdő  köz-
birtokosságának, a magyar sajtónak, a posta-
ÓB távírda igazgatóságnak is. 

Ugrón Zoltán inditványára köszönetet 
mondtak a diszelnököknek, rendező bizottság-
nak, Buday Barna főtitkárnak,  a Bzakosztály 
elnököknek, jegyzőknek és előadóknak és az 
O. M. G. E.-nek. 

Kemény Kálmán báró a kongresszust a 
következő beszéddel zárta be: 

Ha a magyar társadalom cselekszik • a 
magyar kormány támogatja sz itt kifejtett 
Irányt, bizonyára nagy eredményeket érünk el. 
A kormányok változnak és változhatnak. Re-
méljük, hogy a mostani kormány tartós lesz, 
de meg van arról győződve, hogy ugy ez a 
kormány, mint a következő támogatója leaz a 
székely kongresszuson kifejezett  prograamnak, 
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mivel ez a programm nem rövid időre készült. 
A mit itt teendőül kijelöltek, amaga ide 

jében valósnlásra mind meg fog  érni. (Helyes 
lés.) Kösaönetét fejezi  ki a kormány küldöttei 
nek, megköszönvén kllldőik gyors és pontos 
informáczióját 

Intói és iskolai állapetek a Muflon 
m. kath. wM iMej.*) 

Mondám, hogy az én előadásomnak ki' 
indulási pontja a vallás, hogy a vallás a leg 
nagyobb jótétemény az emberre és hogy a 
vallást as egyház ápolja az emberek közölt, 
Tehát módot kell adni az egyháznak, bogy 
feladatát  végezhesse; hogy tanitói, papié*kor-
mányzói hivatalát a templomban és iskolában 
gyakorolhassa, bogy sz Igazságot taníthassa 
az isteni kegyelem eszközeit az emberekre al-
kalmazhassa s őket életczéljnk elérésére segít-
hesse. Mindezt pedig teszi az egyház az 3 szol-
gái — a papok által. 

Hogy az egyháznak, illetőleg papságnak 
működése esedményes legyen, ebhez szükséges 
a jóakarat iránta minden irányból és nem ellen' 
kezéa vele szemben. Szükséges bogy legyenek 
megfelelő  templomok és iskolák kellően fel 
szerelve és bogy az egyházi személyzet illő el 
látásban részesüljön. 

Hogy a papség részesül-e minden irány-
ból kellő támogatásban? és hogy minő hatása 
van a papság működésének ? erre csak egy-két 
szóval felelek. 

Mi a papság feladata  ? Az, hogy az em-
bereket vallásosságra tanitsa s abban meg is 
tartsa. Kimondhatják, hogy népűnk — a szé-
kely — átalában vallásos, az volt a múltban 
és az ma is. De* mégis lehetne vallásosabb, 
mint ma. Ismerve a vallásnak az emberek er-
kölcsi életére való befo'yását,  meg vagyok győ-
ződve, bogy a kellő valláserkölcsös élet mellett 
nem jnlott volna a tönk szélére, a bol most áll. 
A vallásos ember megbecsüli lelki-testi erejét, 
tnd azzal gazdálkodni, nem pazsrolja el egyiket 
sem. Hogy pedig ma mind a kettőben sok a 
fogyatékosság,  az nagyon is szomorú valóság. 
Utalok ebben a tekintetben a gyergyói papság 
emlékiratára a kongresszushoz, a melyben köz-
vetlen tapasztalatból psnaszolja fel  a nép er-
kölcsi hanyatlását. Azért legelső sorban erköl-
csileg kell felemelni  a népet, mert különben a 
megmentésére irányuló minden törekvés haszon-
talan munka lesz. Ide vonatkozólag közre kell 
hatni és kezet kell fogni  egymással minden 
tényezőnek, a kinek bármi tekintetben is köze 
van a néphez. Itten széthnzásnak, ellenkezésnek 
helye nincs. Itt mindenkinek kötelessége van 
és ezt a kötelességét teljesíteni kell ugy az 
egyeseknek, mint a testületeknek — tehát 
hatóságnak. 

Egyházi előadó lévén, tekintetem legelső 
sorban a papság felé  fordul  és felieszem  a kér-
dést, bogy teljesítette-e a papság ebben a te-
kintetben a kötelességét? 

Távol legyen én tőlem és mindenkitől, 
bogy a szeretetnek ezen munkájába, a melyben 
saját vérünk megmentésére mindnyájan a leg-
szebb egyetértéssel kezet fogunk,  oda nem illő 
hangot vigyek be, a mely bárkit is gyanúsítani 
— megvádolni akarna; de szomorú jelenséggel 
állván szemben, a melynek okait minden irány-
ban kntatjnk, nem lehet elkerülni ennek a kér-
désnek a feltevését.  És felelhetek  a kérdésre 
legjobb meggyőződésem szerint nyíltan és őszin-
tén, bogy igen is a papság — a mi papságnuk 
teljesítette kötelességét mindenkor, a mint az 
másképen nem is lehet Megengedem, bogy itt-
ott egyesekkel szemben egyik vagy másik te-
kintetben maradhatott fenn  kívánni való, mert 
hiszen az igények a pappal szeikben sokfélék 
és a munkaerő nem' mindenkiben egyenlő. De 
itt nem egyesekről van szó, hanem a papságról, 
•int testületről, a melyet vád jogosan nem érhet. 

Azonban nekem ugy tetszik, lehet, hogy 
csak látszat, bogy csalódás, — de nekem ugy 
jő, mintha a papaágnak nem volna mindenütt 
elegendő hatása a népre s azért nincs is meg 
működésének a kellő eredménye. 

Nem akarok itt annak felsorolásába  bo-
csátkozni, bogy a pspság működése mire vonat-
koszba tik, minő téren mozoghat, mert hiszen 
mindenki tndja, hogy a pap az egyház szolgája, 
s működése ebből foly.  Azonban a jó pap atyja 
mindenekben a népnek és azért működési körét 
oly szorosan körülírni — meghatározni nemie-
bet. Az vonatkozik mindenre, a mi a nép vallás-
erkölcsi életéhez tartozik és abbéi foly. 

Bocsánatot kérek, de nekem eröa meg-
győződésem, hogy ha a papságaak megfelelő 
hatása lett volna a népre, az nem jutott volna 
sem erkölcsileg, - sem vagyonilag oda, a hol ma 
van. Ha tehát nem látszat, hanem valóság az. 
bogy a papságnak nincs kellő hatása a népre, 
akkor ait is lehet kérdezni, hogy ennek mi az 
oka ? Lehet ennek többbféle  oka, a melyek kö 
zött fel  lehet hozni, bogy a kor, melyet átéltünk 
sőt a melyikben jelenleg is élünk, átalában nem 
kedvez a papi befolyásnak,  bogy pld. választá-
sok alkalmával itt-ott ellentétek kelétkeznek, 
a melyek azután is érez telik hatásukat; bogy 
a kepe miatt is sok kellemetlenség van a pap 
és a nép között is igy tovább. De igen nagy 
baj a papság elszigeltsége — magára hagyatott' 
sága is. 

A gyergyói papság emiitett emlékiratában 
panaszkodik bogy kellő támogatásban nem réBzesfil 
söt többször ellenséges támodásokat kell elszen-
vednie. Sajnos azonban, bogy ez nem csupán 
csak Qyergyóban van igy, baaem másntl is sok 
helyt. Oyakrsn van rá eset, bogy a papság 
és világi elöljáróság egymással élben áll, közöt 
tűk barcz foly  és ebben a harczban a pspság 
akárhányszor vereséget szenved, a mi tekin-
télyét a nép előtt rontjs, működésének hatását 
bénítja. 

No bál Uraim! ba ez igy van, nincs jól, 
ez igy nem maradhat. A papságnak és elöljáró-
ságnak nem harczban kell egymással állani, 
hanem a legbékésebb egyetértéssel kell a nép 
javára közreműködni és attól minden áramlatot, 
befolyást  távoltarlani, a mely szellemileg, erköl-
csileg megroutja, megronthatja. A népet a val-
lás által kell felemelni,  megjavítani, helyes 
irányba terelni és tartani. Oak igy lehet látatja 
eredménye a gazdasági helyzetének javítására 
irányult minden törekvésnek. Ebben minden 
hivatott tényezőnek közre kell munkálnia s s 
vallásnak is ki kell adni, ki kell vennie az ö 
szerepét. 

Eziránt bátor leszek előadásom végezté-
vel határozati javaslatot terjeszteni be. 

II. 
Fentebb említettem, bogy a Székelyföldön 

az egyházi éa iskolai szükségletet mindenütt a 
nép fedezi  és mondottam, hogy arra nézve, 
bogy az egyház az ő feladatát  végezhesse, 
szükséges, hogy legyenek meglelelő templomok 
és iskolák kellően felszerelve  * bogy az egy 
házi személyzet illő ellátásban részesüljön. 

Kérdés, hogy van-e a Székelyföldön  min-
denütt ott a hol kell, templom ? iskola ? pap és 
tsnitó? papi és tanitói lakás? megfelelők-e 
ezek ? kellően felvaunak-e  ezek szerelve ? Van-e 
illő fUelése  a papnak és t-inilónnk ? 

Ezen egyházi és iskolai szükségletetek 
számba vételénél a másbelyt való állapotokat 
is tekintetbe veszem és ezekkel összehasonlítva 
ugy találom, bogy a Székelyföldön  általában 
meglehetősen (mert nincs mindenütt, n hol kel-
lene, és nem olyanok, mint a minők kellenének, 
de azért tagadhatatlan, hogy a Székelyföldön 
kedvezőbbek az állapotok, mint sok más helyen,) 
vannak templomok, iskolák, papi és tanitói la-
kások ; jó részt minden kézségnek m g vau a 
maga olyan a milyen népiskolája, vannak pol-
gári iskolák szakiskolákkal, vannak tanítóképzők 
és középiskolák; reál iskolák és gimnáziumuk, 
ez utóbbiak minden megyébeu. 

Az iskola-ügy különböző ágazatában külön 
előadásnak lévén a tárgya, ártól mint ilyenről 
nem szólok. Azonban nem hallgatható el, hogy 
sok községben sz egyházi és iskolai épületek 
oly roskatag állapotban vannak, bogy azok igy 
nem maradhatnak, meit maholnap összeomla-
nak ; pedig nemcsak ujak építésére nincs tnódjs 

népnek; de még szok kijavítására sem telik. 
Ma nemcsak, hogy aj alkotásokat nem tnd léte-
síteni a székely, de még az ősök által létesi-
tetteket sem Indja a saját erejéből fentartani; 
idevonatkozólag tehát külső segélyre szorul. 

(Folyt, köv.) 

'ból igen sokan érkeztek lucg az Qnnepre s a ve-
cser nye alatt is zsúfolva  volt a Ferenczrendlek tá-
gas temploma. Vasárnap reggel egész 10 Aráig sza-
kadatlan Bora érkezett a kocsiknak és szekereknek 
melyek a bucsus népet szállitott&k ugy, hogyatágas 
templom ueui bírta magába fogadni  azokat. 

Kora reggeltől mise kezdetéig több helyt folyt 
a gyóulatás, melyhez a hivők nagy serege járnlt. Az 
ünnepélyes szent misét Murányi Kálmán felesik  ke-
rületi tőesperes végezte nagy segédlettel, minek 
folyama  alatt a tanuló ifjnságból  alakított uégyes 
kar Riszner Ödön főgimnáziumi  tanár vezetése alatt 
gyönyört! énokeket adott elő; az Dnnep jelentőségére 
pedig P. Tima Dénes, a szent Ferenczrendi szerzet 
vikáriusa tartott a szószékről fényes  szónoklatot, 
mely uagy hatást gyakorolt a hallgatóságra. Ezelőtt 
4 évvel Sarlósboldogasszony napjáról Mária név-
Ünnepére áttett asczcuzió, melyen a tanuló ifjúság 
jelentkező részének a Mária társulatba való felava-
tása szokott nagy Ünnepélyességgel történni, vala-
mint a mult évben, ugy ez alkalommal is elmaradt, 
minek okát abban véljük feltalálni,  hogy a vallásos 
fogadalmak  betartására, melyek a társulatba való 
belépéshez kötvék, a tiatalság ma már nem mer vál. 
lalkoziil s igy nem is jelentkezik. 

Mária ünnepe. 

*) Előterjesztette a 9zékely kongresszus köz-
művelődési szakosztályában P á 1 l a tvá n apát-ka-
nonok, az erd. róm. kath. etátos előadója. 

A katholikus anyaszentegyház által a Boldog-
ságos szűz Mária tiszteletére rendelt ünnepek kö-
zött legkivált Mária névünnepe az, melyet különö-
sen a csíki katholikus hivő nép nagy buzgósággal 
és áhítattal szokott mcgOxmepelni; elzarándokolva 
Cslksomlyóra, azon kegyhelyre, hol a csodatevő 
szent szobor áll, melyhez a régi időkbcnl szorongat-
tatása napjaiból annyi csodás legenda fűződik. 

Máriának ez a nagy ünnepe vasárnap is a szo-
kott fénynyel  illetett meg Csiksomlyón, s habár az 
aznapra viradólag folyton  zuhogott nagy esö aka-
dályul szolgált a bncsn látogatására, még ls leg-
kevesebb 8—4 ezer ember vett azon riszt. — Már 
Szombaton délután, mikor még szép, meleg idő volt 

megye távolabbi részeiből s nevezetesen Gyergyó-

KÜLÖNFÉLÉK. 
- Esküvő. Csikcsekefalvi  dr. Fodor 

Antal csíkszeredai kir. közjegyző folyó  bó 15-én 
tartotta esküvőjét Budapesten, a teiézvárosí 
róm. kalh. plébániai templomban rsikszentmár-
toni Bockkor Irmával, Bockkor Károly egyetemi 
tanár és neje Kauócz irma leányával. Tartós 
boldogságot kivánuuk ! 

— Kossathérmek. A f.  hó l'j-íki Kos-
suth ünnepély alkalmából a rendező bizottság 
utasítása alapján megrendelt szép kivitelű Kos-
sulli-érmek kaphatók Merza Rezsó kerenke 
désében 28 filléi  árban. Ajánljuk, liogy mindenki 
lássa el magát az ünnepély méltósága és tényé-
hez képest ily jelvényekkel. 

— A székely egyetemi ifjak  köre. 
A Budapesten tanuló székely ifjúság  értekezletre 
hívja a Székelyföld  főiskolai  hallgatóit. A lölhi-
vás igy szól: Székelyek, véreink ! Megmozdult 
a társadalom, a székely kérdés dűlőre jutott; 
a kongresszus végre rendszerbe foglalta  a moz-
galom okailéB czélját. Jelszó lett: Mentsük meg a 
székelységel! Történelmi maitank, a székelység 
lángoló hazaszeretete, a népben rejlő szívós 
kitartás, munkaerő olyan nagy töke, mely meg 
liozliatjn még áldásos gyümölcseit. Hozzátok 
szólunk székely ifjjak,  kik a fővárosba  jöttetek 
egyetemi tanulmányaitok befejezésére.  Csak benne-
tek lehet a székelynép reménye, nemsokára lilesz-
tek a felelősök  sorsáért. Nem szabad egy perez-
re sem elfelednetek  otthon hagyott véreiteket, 
az édes anyát, azt a bérezés szülőföldet.  A 
hazának tesztek szolgálatot, ha együttesen be-
csületes munkával e nép sorsáuak javításán fára. 
doztok. Egyesüljünk ! Jöjjetek, találkozzunk e 
munkában. Tegyük meg egymásért is ami módunk-
ban áll. alakítsuk meg végre a székely egyetemi 
íjak körét! Az egyetemi kör olvasótermében 
tartjnk meg alakuló gyűlésünket e hó 17-én 
d. u. 6 őrskor. Jöjjetek el! Budapest 1902. 
szeptember 8. Gagyi Jenő, Krinyi István, Berzen-
czey Domokos, Jakab Sándor. 

— Véletlen halál. Fájdalmas csapás 
érte dilrói Qál Miklós nyugalmazott tanítót éa 
nejét. Az élet küszöbén állott szépreményű Bok 
Gál Kálmán m. kir. Ludovikai akadémiai növen-
dék a „Gyilkostó'-nál hová barátjai társaságá-
ban rándult ki e bó 9 én véletlen lövésnek lett 
áldozata. A 19 éves flu  ily korai és véletlen 
halála feletti  részvét a vidéken általános s ez 
impozáns mérvben nyilvánult meg a temetésnél 
is, melyen tömegesen vettek részt nem csak 
Ditróból, hanem a szomszéd falukból  is, A mint 
értesültünk a tragikus véget ért fiatal  ember 
halálának tulajdonképeni oka, a mint társai felele-
téből H konstantálni lehetett, és a szakértő 
orvosi véleménynyel is megállapittatott csakugyan 
a véletlenség volt. Az elhalt szerencsétlen fiatal 
ember bárom társával, nevezetesen ditrói Vértes 
Lajos honvéd Lndovika akadémiai, növendékkel 
Bajkó András bányász akadémiai hallgató és 
Alajos nevit polgári iskolai tanuló testvérével e 
hó 9-én a Gyilkostóboz rándultak ki, magukkal 
vivén az elhalt és Vértes Béla egy-egy löltött 
fegyvert  is. Délután 3 órakor a „Kupás" nevű 
erdőbe távoztak málnát szedni H az erdőben 
egymáfctól  elszéledlek. Időközben lövést hallván, 
mintán észrevették, hogy az azon irányban tör 
tént a merre Gál Kálmán ment, rá kiáltottak 
hogy „mire lőttél Kálmán"? de erre választ 
nem kaptak s igy rosszst sejtve társukat föl-
keresték. A legnagyobb megdöbbenés fogta  el 
akkor őket. midőn Gál Kálmánt a nyakán erősen 
vérző sebekkel két borona és egy kidöntött 
tönk által körűi zárt téren banyat fekve  halva 
s fegyvere  egyik madár sréttel töltött csövét 
kilőve találták. Ezek a hullát aztán a Gyilkos-
tónál lévő Weisz Jakab féle  gözfürészbe  szállí-
tották, honnan később gyergyószentmiklósi Bíró 
János lakására vitetett be, a bol a megejtett 
orvos rendőri biAlassemle alkalmával konstatálva 
lett, hogy a lövés, mely csak a fegyvernek  vé-
letlen elsüléséből származhatott, a nyakcsigolyá-
kat zúzta össze s feltétlenül  balált okozó volt 

— A tusnádi fürdőt  látogatók szá-
mában nagy haladás mutatkozik ez évről A 
legutóbb közzétett kimutatás Bzerint ugyanis 
2363 egyén fordnlt  meg ott részint állandó, 
részint ideiglenes vendégül, mely számból ha 
le is ütjük azt a 400 személyt, kik sz augusz-
tus hó utolsó napjain megtartott székely kong-

resszus alkalmából voltak jelen, a közelebbi 
évekhez képest még mindig tekintélyes szám 
marad a gyarapodásra, a mi nemcsak az idei 
kedvező időjárásnak tudható be, hanem talán 
annak is, hogy vagyonosabb és előkelőbb hazai 
közönségünk valamivel nagyobb érdeklődést kez-
dett matatni a boni. mint a külföldi  fürdők  iránt. 

— Munkás kereslet. Magyarország kü-
lönböző vidékeiről cséplőgéphez és különböző 
földmunkákhoz  4—4 százat meghaladó munkás 
kerestetik. Azon munkások, kik biztos kereset-
hez óhajtanak jutni, jelentkezzenek Csiazér Imre 
vármegyei harmad aljegyző, mint törvényható-
sági munkás közvetítőnél, ki a szerződtetést 
eszközölni fogja. 

— Öngyilkos iparos. Gyergyószentmik-
lósi Lengyel József  fésűs  mesteren az utóbbi 
időben elmezavar jelei mutatkozván ezen éa 
gyakori ittas állapotában igen sokszor az alezai 
gyermekek üldözésében találta kedvét a azzal 
töllölte idejét mesterségének elbauyagoléaával. 
A folyó  hó 10-én Ferencz nevű te.-tvérétől bncsn-
zódoti, hogy őt nem fogja  többé látni és azon 
este ittas állapotban feküdt  le. A hajnali órákban 
az ágyából kilópozolt s (elesége reggel felakasztva 
találta, mikor már halva volt a 46 éves férfi. 

— Kórelem. Tisztelettel felkérjük  pol-
gártársainkat, bogy folyó  bó 18-án estére, há-
zaikat, lakásaikat díszítsék és lobogózzák föl, 
ablakukat pedig világítsák ki, bogy nagy hazánk-
fia  születési napja 100-dik évfordulójának  al-
kalmából rendezett ünnepünk kfilső  fényben  is 
méltó legyen az ő emlékéhez. 

— Kossuth Lajos katonáinak fény-
képei Kossuth születése száz éves évfordntójá-
bau még élő 48—19 iki katónák képeiből egy 
nagy kiállítási rendez az orsz. lört. ereklye 
niuzeuui. E kiállítás látható lesz a Mátyás ki-
rály kolozsvári szobrának leleplezési idején is. 
A képek kiállítására a hazai előkelőbb fény-
képészeket kérte fel  a muzeum. A mi körűnk-
bőt, az összes itteni fényképészek  fogják  tel-
jesíteni a levételeket. A muzeum lapunk ut-
j-lu, az illeni kerületbe!! honvédeket arra kéri, 
bogy haladéktalanul jelentkezzenek a fényképé-
szeti műteremben maguk levétele végett A ki-
nek egyenruhája v«n, vegye azt fel,  a kinek 
nincs, az polgári sötét ruhába jelentkezzék. A 
muzenin Kossuth Ltjos születése 100 éves év-
fordulójának  maradandó emléket akar a ma 
még elő katonák arczképeiből állítani. A képe-
ket a honvédek Pautheonában belyezlk el. A 
képekhez életrajzi adalokat is kell beidní. Erre 
kérdő ivek vannak leiéve a fényképészeknél  és 
a bonvéd egyleteknél: csak a feleletet  kell le-
írni vagy lediktálni. A szegényebb sorsú honvé-
dek levétele teljesen díjtalan. 

— Hegyek ós városok monográfiá-
jának kiállitáaa. Azországos történelmi ereklye 
muzeum a városi és megyei törvényhatóságo-
kat megkereste, hogy a területűkre vonatkozó-
lag megjelent monográfiákat,  valamint egyéb 
történeti munkákat e bó közepéig küldjék be. 
E müvekből Kolozsvárt Kossuth Lajos s«ületés 
napja idején megnyitandó történeti kiállításon 
egy külön osztályt rendeznek be. A kiállítás 
látható lesz a Mátyás szobor leleplezése idején 
is. Arra is felkérte  a muzeam a tőrvényhatósá-
gok vezetőit, hogy a területükön levő törté-
nelmi emlékek). Szobrok, usvezet-tsebb emlék-
tárgyak és táblák, Mrtéuslmi épületek stb.) 
kabinet képeit hasonlóképen küld|ék be azok 
felállítási  idejére, történelmi adataira vonatkozó 
rész megjelölésével. Kívánatos beküldeni, ahól 
meg van, az emlékmű miniatűr készítmé-
nyét is. A kiállítási czélra örvendetes lenne, ha 
amatőr fényképészek  is buzgólkodnának a le-
vételek körűi. 

— A kik színi pályára vagy balettre 
készülnek, rendkívül előnyös feltételek  mellett 
nyernek kiképeztatést a hatóságilag is támoga-
tott temesvári színművészeti képeidében, mely 
7 év óta a legszebb sikerrel teljesili feladatát.  E 
tanintézet teljesen egyenlő értékű sziaí budapesti 
képezdékkel és legfőbb  hivatása az, bogy mig Bu-
dapesten erre a pályára csak óriási költség'1 k 
árán juthatoi, a temesvári aziniképezdében a 
sokkal olcsóbb életmód és mérsékelt tandíj mellett 
a >zegényebb sorsnak is elérhetik czé|jukat s 
bármely első rangn színházhoz szerződhetnek. 
Rendkívüli nagy előny az is, hogy mig a buda-
pesti hasonló tanintézetek internálással nem ren-
delkeznek, a temesvári színi képezdében a vi-
dékről érkező leányok a legmegfelelőbb  felügye-
let melleit a tanintézet lakosztályaiban nyernek 
lakást és ellátást meglepő olcsó áron, a sxegé-
nyebb sorsuak pedig tandíjmentességben is része-
sülnek. Nagy előnye e színi képezd ének még az 
is, hogy külön balett iskolával is rendelkezik 
már pedig köztndomásu, bogy a balett táucz 
előtt nem csak az egész ország, de az egész 
világ nyitva áll, amennyiben e pályán nyelvis-
meret nem szükséges. A fölvételhez  akár szini 
pályára, akár pedig a balettre, nem szükséges 
felsőbb  iskolai bizonyítvány, csnpán csak az elem, 
iskola végzettsége, a mennyiben a szükséges 
tantárgyak a tanintézetben adatnak elő. Férfi 
növendékek 16 éves koruktól 28 éves korákig, 
leánynöveadékek pedig 14 éves kornktől 96 éves 
korukig vétetnek föl.  Levélbeli kérdezősködések 
válaszbélyeggel elátva a .Színművészeti Eépezde 
Igazgatóságához", (Temesvár Belváros, Jenőber-
ezeg-nteza 6. szám.) czimzendők. 

— Hargitai kápolna. Egy igen szép 
és élvezetes estélynek voltak részesei azok kik 
f.  évi jalins 26 áu a csicsói .Hargitai fürdőn", 
tartózkodtak. Ugyan is a jelzett nap estéjén 
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több intelligens egyén *ey i p i csinos program-
mot Állított egybe és azt dalukkal, szavalatokkal 
és különböző m e müvekkel füszerz.vp,  oly szé-
pen adták, bogy n< m esak a szereplők szerez-
tek sokszoros tapsokat és elismerést, de még 
*«gy város k&zönséLfl  is rilkáa részesül hasonló 
kerekded és élvezete* eléadásban. A fürdőn  tar-
tozkodék mindenike sietett a „Kápolna" alapjához 
szükséges nagyobb összeghez a tehetségéhez 
mért áldozatot meghozni > igy maga az estély 
36 k. 50 fillért  és egy második gyűjtés 14 k. 
«0 fillért  s igy feszesen  61 k 10 fillért  jövedel-
mezett a nemes ezélra; mely összeg a csíkszeredai 
takarék pénztár részv. társasághoz tétetett le 
gyümölesözés végett. Az adakozók nevei és az 
adott flraegrk:  Sándor Balázs 40 t. Koncz 
Tamás 40 f.  Jakab Jánosné 90 f.  Dávid Lajosné 
20 r. fizv.  Hajnód Jánosné 10 t. Bács Islvánné 
40 t. Szőke Domokosáé 1 k. Jaksh .lánns 30 f. 
Pal Sándorné 90 f.  Bács Juliska 10 f.  Szakács 
Józsefné  1 k. Benedek Bél* I k. Lakatos Józsel 
1 k. ifj.  Pál Sándorné I k. Székely Miklós 15 f. 
Tamás Miklós 16 t. Benedek Aladár 90 t. László 
Ödön 40 f.  Lá«zló Ödönné 40 f.  Horváth Mik-
lósné 40 f.  Hajnód László 90 f.  Szakács József 
1 k. Sipos Llzár 20 f.  C«iszér D^nesné 30 1. 
Veszprémi Konrád 1 k. 70 f.  Laios Anna 40 f. 
Szabó Mártonná 1 k. Sáro-i Péterné 60 f. 
Kedves Károlin 20 f.  Tamás Véró 40 f.  Hsjnód 
Lajos 10 i. Tamás Bebi 10 f.  Biró Jánosné 40 I. 
Hajnód Gábor 20 f.  Nyári Sándorné 90 f.  Merza 
Mári I k. Karai Sándorné 2 k. Albert ödBn 
2 k. Dombi Pálné 30 f.  Boér Mári 30 f.  Nagy 
Andrásné 30 t. Balázs Mari 30 f.  Meskó Jakab 
4 k. Weinstein Jakab 1 k. Weinstein Zsigmond 
l k. Meskó Lukács 1 k. Áivász János 1 k. 
Csiszár Tamás 10 f.  Likatn-t Vilma 40 f.  B-ne-
dek Pálné I k. Blaha Anna 60 f.  Törők Jánosné 
90 f.  Boldizsár János 30 t. László Pál 30 f. 
Kovács Dani 30 flll.  özv. Boldizsár Menyhárdné 
8 fill.  Kovács J 1 kor. Kovács J.-né l kor. 
Kovács Árpád 40 fill.  Kovács Dezső 40 fill. 
Kováé-) Gyula 90 fill.  Körösi Géza 9 kor. Jen-
cső János 1 kor. Jancsó Jínosné 80 flll.  Jancsó 
Béla 20 flll.  Péler Józsefné  20 flll.  Péter Jó-
zsef  1 kor. Barícx N. 20 fill.  Kassai Béla I 
kor. Tamás Béla I kor. Hajnód Ignácz 1 kor. 
Jakab F. 20 flll.  Kovács Zsigmond 1 kor. Szé-
kely József  1 kor. Molnár Károly I kor. Ham-
neezki József  2 kor. és vég&l a fürdő  terflle-
tén jogtalan legeltetésen ért ló után bevett 1 
kor. Fogadják a nemes adakozók adakozásuk-
ért, melyet valláskülönbség nélkül oly buzgón 
teljesítettek a hála és elismerés szavait. Csi<-
Szereda, IS09. szept. 9-én Ks. 

— Rákóczi kiállitás Kassán. Észten-
dőre, 1903-ban lesz kétszáz éve annak, hogy II. 
Rákóczi Ferenci knruci tárogatói a Beazkidek 
alján megharsantak s hogy a „Reerudescunt vul-
nera genlis Hungáriáé" gynjté szólamai a ma 
gyar nemset elnyomott kölérzésél lángra lobbantot-
ták. — Kassán a .Felvidék fővárosában*  , a 
Rákóesiak egyik legkedveltebb tartózkodási he-
lyén most mozgalom indult, hogy a kurucz sza-
badságharc» kétssázévea fordulóját  méltó icódon 
megűnepelyék, - Rákóczi-kiállítást akarnak ren-
delői egykorú erelyékből, a mely az 1670-bea 
kesdődő * a uathmári békével végződő szabad-
aágmosgalmakról plaaiiikus és tannlságos képet 
adjon a ssemlélő ntókor kegyeletének. — Méltó 
emlékeiéa illeti meg a fejedelmet,  a kí oein-
esák Magyarországnak, de taláu korának is leg-
nagyobb idealistája volt, s a kinek varászlatos 
egyéniségét a magyar ssivek .Rákóczi kultusza' 
immár aaáiados történelmi sománcioial öveste. — 
A kiállítás védnökiégét eddig : gróf  Aponyi Albert 
a képviselő bál elnöke, dr. Bubics Zsigmoud 
Kassa tudós püspöke, gróf  Csáky Albin a főreudi-
hái elnöke gróf  Károlyi Sándor és gróf  Zichy 
Jenő valóságos belső titkos tanácsosok vállalták 
el. — Eieo hazafias  vállalkozás sikeressé létele 
érdekébea a kiállitás elókészíö-bizolsága már 
ezuttul felkéri  miodaiokat, kik a Rákócti korra 
vooatkoiólsg (1670-171 l-ig) bárminemá ereklyék 
felett  rendelkeznek, hogy az ereklyék átengedé-
sével járuljanak hoziá a kiállilásarányainak ím 
posáaasá tételéhez és szíveskedjenek ebbeli szán 
dékukat Gerlóezy Gézával, mint as előkészítő 
biiollság elnökével (Kaaaa, Fő-utcia 4) közölui 
hegy a biioUság a kiállitás méreliről a kellő lá-
jékosáat megsiereszheme és a megfelelő  intés-
kodésoknl megtehesse. Köszönettel vess a bízott-
i g oly árlealtést is, mély felvilágosítást  nyújt 
arról: hol találhatók a kurucz ssabadságmozgal 
makra voualkoió ereklyék. 

— Jóaaef  főherceg  óa a F* H. K. E. 
Jómsef  heroeg A Fenségéi, a kí védnöke a 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek, 
a Selmecbányái közgyűlés tudvalevőleg távirati-
lag üdvősölte, kifejezvén  as egyesület hódolatát, 
szeretetét *s ragaszkodását. A fóbereeg  főudvar 
mesteri hivatalától Jt üdvözlésre a következő tá-
virati válás* érkezett: Méltóságos Thoróc»y< 
Vilmos es. és kir., kamarás urnák, a F. M. K. 
K. elnökének. Selmecbánya. József  főherceg  ur 
ő császári és királyi Fensége, a Felvidéki Ma 
gyar Köunüvelödésl Egyesölet huszadik évi köz-
gyűlésén egybegyűlt knltarbajnokokat aiivből üd-

vözölve, a megemlékezésért köszönetett mond n 
as egyesület további eredméaydus egyiitmóköbé-
sére ai Ég^ áldását kéri. Legfenióbb  megbisás-
ból: Unterauer József,  udvaritauáesos. 

-AF .M.K.E . Jutalmai és dicsérő 
oklevelei. A Felvidéki Magyar Küzmüvlődésl 
Egyesület Selmecbányái közgyűlése. as illetékes kir. 
tanfelűgyelőségnek  ésegyhásmegyci fötanfelflgyelö 
séguek irásos sjánlatára s as elnökség vonatkosé 
előterjesztésére, melyet Clair Vilmos főtitkár  re-
ferált,  a Magyar nyelv eredményes tanításáért 
és terjesztéseert a következő jutalomdíjakat és 
dicsérő okleveleket siavasta meg: 1. a nemzeti 
Kaszinó 120 kor. játalomdiját Gyenge Erzsébet 
Si.-Vince rendi nővér óvónő érdemeire való hi-
vatkozással, Sz.-Vinee apácák Selmecbányái íár 
dájának ; 2. Botide Imre nyitral püspök 80 kor, 
játalomdiját Hrankovics Gergely baraokai tanító-
nak; ai egyesület négy 60 — 60 kor. jutalomdi-
jat : 3. Sstankovics Viktóia alsóknbini állami is-
kolai tanítónőnek ; 4. Tuka Antal Selmecbányái 
városi tanítónak; 5. Bankó János apát-marntsi 
áll. tán.; 0. ózv. Hodobay Józsefné  tnróc-ss.-
mártoui áll. óvónőnek. Az egyesület dicsérő ok-
leveleit pedig : Benisek Imra Enióváralyai tan., 
Besztercebányai 8z.-Vincéről nevezett irgalmas 
nővérek vezetése alatt lévő r. k. leányiskola tan-
testületének, BOÓBZ Oszkár n.-ugrúci áll tan., 
Brósi János srepes-szombati áll esik. tan. Brunner 
Alajos n, bilisei r. k. elemi Ion.. Friericli Géza 
újbánya, óhutai áll. tan., Gazsó Mihály bélabányai 
községi tan., Golodrey Irén zubrohtavai közséli 
isk. tanítónőnek, Hetser János zólyomi iill. ig.-
tan. Horn Lipót báthi tan., Hritz János kacvini 
r. kath. esik. tan.. Jabernik Kiiroly n.- tapolcsányi 
főtan..  Jesztrebonyi Síimnél n.-tolkmári év tan., 
Kropka Utván tót polsóci isţ-tan.. Kropácsy Ist-
ván szakolcai áll. elemi és felső  népiskolai igaz-
gatónak. Kaply Lajos verbéi áll. isk. ig. Lnczó 
Dániel selmecbányn-belvárosi ág. év. tnn., Lcc-
her Géza alsó.sápi r. kath. tan,, Mnrtiny Erzsé 
bet n, bobróci r. kath. tanítónőnek, Meress Fnrene 
námesztóklini n. kath. isk. tan., Molnár Szidónia 
testvérnek, a nyitrai ker. nőegylet meahi;u fö-
nöknőjének, N'ahalkó György liplószentmiklósi 
áll. isk. tan., Nedeczky Ferenc szántói r. kalli 
tan., Novorol Gusztáv szolnai r. kath. el. isk. 
tan., Omilyák János aisó-gubini áll. Uk. ISII. 

Porazlk Ggürgy salgótarjáni vasmfl  részv..társ. 
tan., Pittner Pál agárdi ág. evnng. tanítónak. 
Pivinger Kornélia aagyjáci tanítónőnek, Rizner 
József  turóc sz -mártóni áll. isk ig., Ruszicska 
Aranka muliolányi r. kath. taiiitónónek. Saskó 
Gyula ifj.  n.-cseepcsényi áll. isk. tan., Szlatinnzky 
Antal kisszátn bokréthi áll. el. isk. tan., Szlúny 
Ilona málnapatakai Fmke. óvóaönek, Vanyó Ist 
ván óturai áll. isk. tan.. Zsák Júlia tót-pelsöci 
áll. óvónőnek. 

Laptulajdonos: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 11037 — 902. ai. 

Hirdetmény. 
A törvényhatósági bizottság legtöbb 

adót fizető  tag|ai névjegyzékének alapját 
képező adóhivatali kimutatások az 1886. 
évi XXI. t.-cz. 25. szakasza értelmében 
betekintés és a netaláni felszólamlások 
iiicgtehetése végett folyó  évi szeptenmer 
hó lri-tól kezdve, íiyolcz napon át a vár-
megyei kiadóhivatalban közszemlére lesz-
nek kitéve s ezen lintáiidő lejária után, 
azaz szeptember hó 26. és 27 ik napjain 
a megyei igazoló választmány fogja  azok-
ból a legtöbb adót fizető  törvényhatósági 
bizottsági tagoknak I' 03. évre érvényes 
névjegyzékét összeállítani, illetőleg ki-
igazítani. 

Erről az érdekeltek azon figyelmez-
tetéssel értesíttetnek, hogy azok, kik az 
idézett törvény 26. szakasza értelmében 
adójáknak kétszeres beszámítására igényt 
tartanak folyó  évi szeptember hó 
26. és 27-én a főjegyző  irodájában 
Oléselő igazoló választmány előtt n hiva-
talos órák alatt jelentkezzenek és ott szó-
val vagy Írásban jogosultságokat azért 
is igazolni igyekezzenek, minthogy kü-
lönben az adó kétszeres beszámításának 
kedvezményétől ezen egy alkalommal el 
fognak  esni. 

Csíkszereda, 1902. évi szeptember 
hó Itf-án. 

Becze Antal, 
1—2 nllspán. 

a7ám 9309—902 
tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Csík göröc* falva  község 980. számn tjkve 

Wrtokszabályozás köveikeztében átalakíttatott 
s ezzel eg> idejtileg szókra az ingatlauokra nézve, 
a melyelile az 1886. XXIX. l.-cz az 1689 évi 
XXXVIII, t.-cz. is az 1891. évi XVI. t-cz. a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendeli, az 1892. XXIX. t.-czikkben szabályo-
zott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
teljesítésével kapcsolatosan fngsnrtosittatnti. 

Ezen körülmény azon felhívással  tétetik 
közzé: 

I. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 
t.-czikk 16. és 17. § sl alapján — ideértve e 
'-oknak az 1889. XXXVIII, l.-cz. 5. és 6. 

__ aiban is az 1891. ÜVI. t.-czikk 15. §. a) 
pontjában foglalt  kiegészités.'it is — valamint 
az 1889. XXXVIII, l.-cz. 7. §-a és az 1891. évi 
XVI. t.-czikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések vsgy sz 188A. évi XXIX. t.-cz. 22 
§-a alapján eszközölt törlések érvénytelenségét, 
kimutathatják e «égből törlési keresetűket 6 
hónap alatt, vagyis 1902. évi szeptember hő 
16-101 bezárólag 1903. Ivi márez ns hó 16-ig a 
tlkvi hatósághoz nynjtsAk be. mivel a», ezen 
megnem hosszabbítható zAro* hxtárnap eltelte 
ntán indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem s?olgálh*t, 

9. hogy mindazok, kik az IH8Ü. évi XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. §§-ainak írtelniélien ideértve 
az utóbbi §-nak a/. I8S9. XXXVIII, t.-cz. 6. 
és 6. §§-ninan foglalt  kiegészítéseit is, a tény-
Ipges birtokos tulajdonjogának bejegyzése elle-
nében elleni mondással kívánnak élni, írásbeli 
ellentmondásaikat hat hónap slatt. vagyis 1902. 
évi szeptember hó 15-től 1903. márciius hó 15-lk 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák l>e. mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után ellentmondásaik többé 
figyelembe  vétetni nem lógnak. 

3. hogy mindazok, kik a telekkönyvi át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, a kik az 1. •'s 2. pontban körül-
írt eseteken kívül az 1892. XXIX. t.-czikk sze-
rinti eljárás is az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által több nyert nytlvánkőuyvi jogai-
kat bármely irányhnn sértve vélik, ideértve azo-
kat is. a kik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, l.-cz, 16. §. alapján történt bejegy-
zést. sérelmesnek találják, e tekintetben felszó-
lamlásukat tartalmazó kérvénylikpt a telekkönyvi 
hatósághoz hat (6) hónap alatt, vagyis 1902. 
évi szeptember hó 15-töl 1903. év márcziás bő 
15 napjáig bezárólag annál bizonyosabban nyújt-
sák be, minthogy az ezen meg nem hosszabbít-
ható záros batáridő elniults után az átalakítás-
kor közbejött téves bevezetésből származó bármi-
nemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában lölibé nem érvényesíthetik sz emiitett 
lejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján 
és csak »/. időközben nyilvánkönyvi jogokat 
sserzett harmadik személyek jogsinak sérelme 
nél'.ül támadhatják meg. 

Végűi figyelme/.teinek  mindazon felek,  kik 
a hitelesítő bizottságnak okiratokat adtak át. 
bogy a mennyiben azokhoz egyszer.-mind egy-
szerű másolatokat is csatollak, vasy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak, hx eredetieket a telek-
könyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csik'-Szeredán, 1902. évi augusztus 14-én 

Dósa, 
1—3 kir. törvszéki biró 

1881. évi LX. t.-cz. 190. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán. 1902. szeptember 12. 
Ábrahám Márton. 
kir. bírósági végrehajtő. 

769—1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldőit bír. végrehajtó az 1881. 

Avi LX. l.-cz. 102. § a értelmében ezennel köz-
hírré les/.i, hogy a esikszeiediti kir. törvény-
szék 1902. évi 3804. számn zégzése következ-
tében Bartha Ignácz csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Koncz Antal csíkszeredai lakos javára 
Bokor János és Társai lóvészi lakosok ellen 
70 kor. s jár. erejéig 1909. évi janius hó 14 én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és fel&lfoglall  és 1247 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. ni.: 1. Bokor Csilipnél borjn, 
serlés és künn levő követelés. II. Bokor György 
Csákinál tehenek, házi bútorok, jnhok, széna 
és sertés. 111. Bokor Jánosnál tehenek, burju, 
lovak, szekér, báni, deszka és jnhok, nyilvános 
árveréseu eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi-V. 670/2. számú végzése foly-
tán 70 korona - tőkekövetelés, ennek 1900. évi 
október hó t-ik napjától járó 6"/o kamatai és 
eddig összesen 64 kor. 26 fill.-ben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedők lakásán Lövészben leendő eszközlésére 
1902. évi Szeptember hó 30-lk napjának délelőtti 
9 órája határidőül kitfiveiik  és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy az érintett ingóságok az l8fll.  évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzflze 
tés mellen, a legtöbbet ígérőnek, szűkség ese-
tén becsáron alnl is el lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felfllfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 

Sz. 1594/902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetmény kivonata. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy az 
Alcsiki bank részvénytársaság végrebajutőnak, 
Incze Gábor végrehajtást szenvedő elleni 196 
km-ona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, a csik-
szentmártoni kir. járásbíróság területén lévő, a 
csikmenasági köztég határán fekvő,  csikmena-
sági 339. sz. tlkjvkben 1314. hrsz. ingatlanra 
7 korona, 1490, 142(. hrsz. ingatlanra 11 ko-
rona, 1499. hrsz. ingatlanra 320 koronk, 1600/2. 
hrsz. ingatlanra 26 korona, 2006/8. hrsz. in-
gatlanra 2 korona, 2024/1. hrsz. ingatlanra 18 
korona, 2231. hrnz. ingatlanra 6 korona, 9494/1. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 5943. hrsz. ingat-
lanra 9 korona, 9309, 9303. hrsz. Ingatlanra 
11 korona, 9666/2. brsz. ingatlanra 8 korona, 
9U08. hrsz. ingatlanra 3 kor., 9843., 9844. brsz. 
ingatlanra 24 korona, 10059/1. brsz. ingatlanra 
6 korona, 10719., 10720. hrsz. ingatlanra 40 
korona, 12689/1. brsz. ingatlanra 5 korona, 
13131/2., 13139. hrsz. ingatlanra 10 korona, 
13456 hrsz. ingatlanra 3 korona, 13510. brsz. 
ingatlanra 5 korona, 13660., 13561. brsz. in-
gatlanra 6 korona, 11676/2. hrsz. ingatlanra 6 
kmona, 14007/3. brsz. ingatlanra 7 korona, 
14559/1., 14632.. 14638. hrsz. ingatlanra 41 
korona, 15369/2. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
IÖ-I77. hrsz. ingatlanra 4 korona, 15672/9. hrss. 
ingatlanra & korona, 15682/2. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 16716. hrsz. ingatlajra 13 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árve-
rést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1902. évi november hó 12-ft  aapjáa 
delelőtt 9 órakor Csik Menaság községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának IO°/(-át, vagyis69 korona 
90 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. t,-c*. 
42. g-ábsn jelzett, árfolyammal  számított és az 
1081. évi november hó l-én 3333. sz. a. kell 
igazságügyminíszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
Avadékképes értékpapírban s kiküldött kezéfaez 
leienni. svsgy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezésétől kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolg állatni. 

A kir. jbíróság tlkkvi hatósága. 
Csik-Szeutmárton, 1902. február  26 én. 

Dr. Ssabó, 
kir. alblró. 

688. szám. 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldőit bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1902. évi 2174. polg. sz. végzése 
folytán  dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság 
végrehajtató részére Kedves Ferencz s társai 
végrehajtást szenvedő ellen 134 korona köve-
telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 728 kor. 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 404/2. sz végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, annak az alap-
és felűlfoglaltatók  követelése erejéig is, a meny-
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedők lakásán Csik-Szentdo-
mokoson leendő megtartása határidőül 1902. M 
szeptember hó 19-lk napján d. e. 10 órája kifize-
tik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: 
ökrök, lovak, juhok, gazdasági eszközök, tehén 
és sertés a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szűkség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtátó kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi jelentő-
seik at az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulaszszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi augusztus 
bő 26-án. 

Keresztes Oynla, 
kir. bírósági végrehajtó. 

486 -1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó as 1881. évi 

LX. t. cz. 120 g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi 8. ,p. I. 137/3. szama végzése következté-
ben (ifi  Fejér Anul ügyvéd által képviselt C«ik-
Karczfáiva  község közbirtokossága javára Ba-
lázs glános csikkarcztalvi lakot ellen 64 kor. 
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92 filL  s jár. erejéig 1902. évi májas bó 7-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás atjáo le-
foglalt  én 640 kor. beesült következő ingóságok 
n. m.: lovak, tehenek és borja nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1908. évi V. 690/3. számn végzése foly-
tán 64 kor. 92 flll.  tőkekövetelés, ennek 1900. 
évi jnnina hó 1-ső napjától járó 5"'o kamatsi, 
és eddig Összesen 34 kor. bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedő lakásán Csikkarczfalván  leendő eszközlé-
sére 1902. évi szeptember hé 20-ik napjának 
délelőtti 9 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, bogy az érintett ingóságok az 1B8I. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a él telmében készpénz 
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felOlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán. 1903. évi szeptember 
hó 3-án. 

Ábrahám Márton, 
kir. bir. végrehajtó. 

431—1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 130. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1901. évi Sp. 623/3. számn végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő csikszentmártnni 
ügyvéd által képviselt Csikszentmárton és Cse-
kefalva  községek javára Klein Zsigmond és 
társai nzi és csikszentmártoni lakosok ellen 3H4 
kor. s jár. erejéig 1902. évi májas hó 22-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és felfllfoglalt  és 1326 koronára becsült következő 
ingóságok, n. m.: lovak, marhák, szekerek nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság ISOí-ik évi V. 504/4. számú végzése 
folytán  Uzban, Csik-Szentmárton és Csekefalván 
alperesek lakásán leendő eszközlésére 1902. évi 
szeptember hó 18-ik napjának délutáni 2 érája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek szükség esetén becsáron alnl is el fog-
uak adatni. 

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
mások is le- és felOlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 130. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárlon, 1903. évi szeptem-
ber hó 10-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bir. végrehajtó. 

598. vh. Bzám. 
1903. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kézdivásárbelyi kir. törvényszéknek 
1901. évi S. p. 1350. polg. számú végzése kö 
vetkeztében Dr. Bánffy  Zsigmond kézdivásárbelyi 
ügyvéd által képviselt kézdivásárhelyi kisegítő 
takarékpénztár részvénytársaság javára gyergyó-
ditrói Lázár János, csikkozmási Lázár Márton 
és Herink Leó ellen 380 kor. s jár. erejéig 1902. 
évi augusztus bó 11-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás ntján felülfoglalt  és 2388 koronára 
becsült kővetkező ingóságok, n. m.: lovak, ko-
csik, szerszámok gabona, gazdasági eszközök, 
bátorok stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. 
járásbíróság 1901-ik évi V. 142/3. számn vég-
zése folytán  Csik-Kozmáson Lázár Márton és 
Herink Leó végrehajtást szenvedők lakásán 
leendő eszközlésére 1902. évi szeptember h6 
23-lk napjának délelőtti 9 órája határidőül ki-
tüzetik és abboz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alnl is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és telülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés BZ 1881. 
évi LX. U-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárlon, 1902. évi szeptem-
ber hó 11-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 6168/902. 
tkvi. 

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

lekkönyvi hatóságközhin^tei^^ 

bank részvénytársaság végrehajtatónak néhai 
dr. Kánya János végrehajtást szenvedő elleni 
360 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében. A csíkszeredai kir. törvéuyszék 
területén lévő, Csik-Borzsov* község határán 
fekvő,  a csík' orzsovai 110. sz. tjkvbea A -j- 2. 
rend 939., 930/1. hrsz. a. szántóra 23 koron». 
A csikborzsovai 118. sz. tjkvben A -J- 3. rend 
1048/2. hrszám a. szántóra 19 kor.. 7. rend 
1965. hrszám a. szántóra 28 kor., a csikbor-
zsovai 617. sz. tjkvben A -f-  I. rend 684. hrszám 
a. szántóra 13 kor., 2. rend 668. hrszám a. 
szántóra 8 kor., 3. rend 2438/3. hrszám a. 
szántóra 14 kor., 4. rend 3505. hrszám a. szán-
lóra 15 kor. A Csikmadéfalva  község határán 
fekvő,  csikmadéfalvi  738. sz. tjkvben A f  1. 
rend 1839. brszáni a. kaszálóra 36 kor., 2. 
rend 1498. brsz. a. szántóra 99 kor., 3. rend 
1503. hrszám a. szántóra 26 kor., 4. rend 1621. 
hrszám a. szántóra 20 kor., 5. rend 3021. hrsz. 
a. szántóra 73 kor., ti. rend 3173. hvszám. a. 
szántóra 14 kor., 8. rend 852!). hrszám a. szán-
tóra 25 kor., 9. rend 2808., 2832. hrszám a. 
szántóra 5U kor., 10. rend 3941. hrszám s. 
szántóra 15 kor., II. rend 3804/b. hrszám a. 
kaszálóra 4 kor., 13. rend 3818/b hrszám a. 
kaszálóra 5 kor. A Csik-Szentmibály község ha-
tárán fekvő,  csikszentmihályi 3351. sz. tjkvben 
A t 1. rend 21105. hrszám «. kaszálóra 26 kor. 
A csikszenlniihályi 2326. sz. tikvben A f  1. 
rend 8712., 8713. hrszám a. kaszálóra 4 kor., 
3. rend 9W87. hrszám a. szántóra 5 kor. A 
csikszentmihályi 2406. számú tjkvben A f  1. 
rend 10843. hrszám a. kaszálóra 15 kor. A 
C.-ik-Zsögöd köz-ég határán fekvő,  csikzsögödi 
1637. számú t jkvben A f  1. rend 685. hrszám 
s. legelőre 40 kor. A csikzsögödi 1C42. sz. 
tjkvben A -[• 4. rend 535., 536., 519. hrszám 
a. a tiipliilió/. vezető útra, a vasúti indóház 
melleit, (i. rend 677. Ins/.áiu ». borvíz fürdőre 
és sétatérre 74 korona kikiáltási árban és pe-
dig az 1881. évi LX. t.-cz. I5G. § a értelmében 
az alább megjelölendő ingatlanokból nemcsak 
végrehajtást szenvedő illetve ennek jogutód» 
id. Kánya József,  hanem a csikborzsovai 112. 
sz. tjkvben foglalt  ingatlanokból Demeter Klek, 
k. n. András Borbála, a csikborzsovai 617. sz. 
tjkvben foglalt  ingatlauokból a Kánya József  a 
csikszentmihályi 2351. sz. tjkvben foglalt  ingat-
lanokból a Szűcs Péter és Szűcs Bertalan, k. n. 
Kósa Erzsébet, a csikszentmihályi 2406. száuiu 
tjkvben loglalt ingatlanokból a Gábor Anna 
kiskoiu, Moluár József  bucsi a neje Janó Ka-
talin a csikzsögödi 1037. szátnu tjkvben és 1642. 
sz. tjkvben foglalt  s fent  jel/.ett ingatlanokból 
a Kertész István és neje Jakab Anna társtulaj-
donosok nevén álló járandóságokra is s igy az 
ingatlanuk egésszére az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. 
évi november hó 4. és 5-lk napjain d. e. 9 óra-
kor s d. u. 3 órakor Csik-Borzsova, Csik-Szent-
inihály, Csik-Madéfalva  és Csik-Zsogöd közsé-
gekben megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezui szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10'/„-át készpénzbeu vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában lelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügy miniszteri ren-
delet 8 ál an kijelölt értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi XL. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elísmeivényt Atszolgáltntni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi május hó 23-ik 

uapján. 
Dósa, 

kii-. I vszéki hiró. 
«92 — 1902. 

végih. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 103. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti törvényszék 71,425, és 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. évi V. 2/2. 
és S. p. t. 353/3. számn végzése következtében 
dr. Eriiss Vilmos ügyvéd által képviselt Rónai 
Zsigmond, Junker Henrik és László Lörincz 
javára Filé Károly csíkszeredai Iskós ellen 3 k. 
60 011. 50 kor. 44 kor. s jár. erejéig 1903. évi 
jnlius hó 19-én foganatosított  kielégítési végre, 
hajtás utján lefoglalt  és 700 koronára becsült 
következő ingóságuk n. in.: Egy darab gyász-
szekér nyikános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1908. évi V. 817/8. sznniu végzése foly-
tán 3 k. 60 flll.,  50 kor. 44 kor. tőkekövetelés 
és ezen összegek után a megállapított kamatok, 
valamint a perköltségek erejéig Nagy István 
vendéglős udvarán Csíkszeredán leendő eszköz-
lésére 1902. évi szeptember hó 29-ik napjának 
délutáni 2 Órája batáridőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi szeptember 
hó 4-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Újonnan érkezett kisküküllőmenti 
borok literje 20 és 32 kr, 1896-béli 
40 kr. Kapható Csiktaploczán Simon 
(Schöfler)  Edénél. t-a 

Hői gallérok, kahátsk és dlsikalspekl 

Van szerencsém a n. é. közönség 
szíves tudomására bozn>, bogy üzletemet 
az ö s z l és t é l i s z e z o n r a 
újonnan rendeztem be és ezenlul is ép 
ugy, inínt eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés hasson mellett for-
galmamat elérni. 

A ra.-lyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok 

kés/, szolgálattal 

Széknlyhidy Sándor 
női és lérli divatllzlile (Csíkszereda). 

Úiletem a Hutter szállodával szemben I 

Csik-Csekefalván  281. házszáma bel-
telek jutányos áron, szabad kézb61 el-
adó. Értekezhetni lehet a tulajdonosnál, 
BAndy Baiássnál. 1-3 

Egy jó családbél való fiu, 
a ki egy vagy két gimnáziumot végzett, 
tüazerüzletbe tanulónak fölvétetik.  Hová ? 

Megmondja e lap kiadóhivatala ! 4-6 

20 holdas erdei kaszáló 
közel az úthoz, I-aő minőségit szénatermő 
liely eladó. Hol? Megmondja e lap ki-
adóhivatala ! .s-n Eladó kőház 
Üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgalnm 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala! i_r, 

Egy kijátszott hegedű jutá-
nyos árban eladó ! Hol ? Megmondja 
e lap kiadóhivatala! 

Szám 207—1902. 
MEGHÍVÓ. 

„A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosainak szövetkezete" 
1902. évi szeptember hó 14-én (vasárnap) i e. 11 árakor TusnádfttrASn 

tartja ez évi 

E E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É T , 
melyre a szövetkezet t. cz. tagjai tisztelettel meghívatnak. 

1* Á R Q Y g Q B O Z A T : 
1. A fürdőigazgató  évi jelentése 
2. A ftlrdőbiztos  jelentése a fllrdőidényről 
3. A ftlrdőorvos  jelentése n fllrdőidényről. 
4. A szövetkezet ügyészének jelentése. 
5. Ur. Szilágyi Gyula ftlrdőorvos  eltávozása és visszahagyott ajánlatának 

tárgyalása. 
6 A ni. kir. belügyminiszter ur 0 nagyméltóságálioz éa a kormánybiztos 

ur méltóságához a fürdőhely  segélyezése tárgyában benyújtott kérvényeknek is-
mertetése. 

7 Szegedy Arpádné szöv. tag kérése az üzletrészek leszállításáért. 
8. Katz Ida jelentése, hogy a szíjvetkezet tagjainak sorából kilépett. 
9. Dr. Kardos Albert, mint szöv. tag az Ida villa után az flzletr.W.ek  le-

szállítását kéri. 
10. Özv. Konopaszek József  né kéri a rovatai tartozásának leiratását. 
II Az 1902. évi május 25-iki közgyűlésben hozott határozatnak végre-

hajtása a fürdőigazgató  javadalmazásának tárgyában. 
12. Kebli ügyek, indítványok, időközden beérkezett tlgyek ellátása. 
Kelt Csik-Tusnádiiirdőn, 1902. évi szeptember Itó 1-én-. 

Mikó Bálint, 
2 :i szöv. elnök. 

Van szerencsém a nagyérdemfl  városi éa vidéki közönség becses 
figyelmét  felhívni  újonnan érkezett áruim tulhalmazása miatt az árak tetemen 
leszállítására s kérem szükségletüknek beszerzésével becaea pártolásukkal 
megtisztelni szíveskedjenek. 

Dus választékban kaphatók : női, leány éa gyerek diszkalapok, 
sapkák, őszi és téli kabátok, gallérok, bundák, muffok  és boák; 
meglepő szép női ruhaszövetek és hozzávaló diszek, mindennemű 
vásznak, asztalnemüek, függönyök  és szőnyegek, menyasz-
szonyi kelengyék, fehér  és színes szoknyák és kötények. Barchend, 
fianell  éa selyem blOUZOk, gummi és selyem Övek, női, férfi  éa gyerek 
czipők és harisnyák, mindennemű kézimunkák és azok előnyom-
tatáaa. Urak részére : valódi angol ruhaszövetek, kalapok. Sapkák, 
ingek, nyakkendők stb, stb. 
Divatüzletennmel  egybekötött  disztetnetkezési  in-
tésetemet.és  butor raktár  ómat, szükség  esetén  a 
legpontosabb  kiszolgálás  és nagyon olcsó árakkal 

^z^zirz  ajánlom.  ^^^^^ 
Szolgálatkész tisztelettel 

MERZA  REZSÓ. 
Raktárom tulhalmozása miatt mélyen leszállított árakl Szolid ki-

szolgálás jó minőségű árukból. 
S Z A B O T T 1-3 . á . S -A. : i i i 

Nyomatott Csiksseredában, a lapkiadó Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1802. 

Lapunk kiadóhivatalában az áruk tulhalmazása miatt, minden 
áruozikkek 25 százalékkal olcsóbban árusittatnak el! 




