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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Plósz Sándor ígéretei. 
Igazságügyi miniszterünk nem igen keresi 

a nyilvánosság zaját. Csak ritkán enged bepil-
lantást műhelyébe és fölöttébb  szórványosan 
árnlja el, mily tervek megvalósításán fárad.  Nyi-
latkozatai azonban éppen azért nagyon meg-
érdemlik a figyelmet,  főleg  ma, a mikor a belső 
reformok  térin sokaknak nézete szerint bizo-
nyos megakadást lebet észrevennünk. 

De Plósz Sándornak rigyicai választói közt 
elmondott beszéde nemcsak a külső körülmé-
nyeknél, hanem tartalmánál fogva  is nagy figyel-
met érdemel. A sokat hangoztatott gazdasági 
és szocziális harmóniának az igazságügyi javas-
latok vannak hivatva tormát és tartalmat adni. 
Ezektől függ  sok tekintetben a fejlődés  iránya 
s ezek határozzák meg a különböző, sokszor 
ellentétes igények érvényesülésének körét és 
hatásait. Ma annál méltóbbak a közvélemény 
osztatlan fölkarolására,  mert olyan alapvető 
intézkedésekről van szó, melyek évtizedekre 
szólanak. Sőt azt hisszük, hogy a polgári tör-
vénykönyvet megalkotva, ennek revízióját a XX. 
század sem fogja  megélni. 

Az igazságügyi reformok  nálnnk nem szü-
lettek meg olyan gyorsan, mint a prókátor-nem-
zetnél várni lehetett volna. E tekintetben pa-
naszra ma is vas okunk. Plósz maga említi, hogy 
a polgári perrendtartásra vonatkozó javaslatot 
még ez év elején benyújtotta a képviselőházhoz. 
De a bizottság, bár ime, itt az ősz, még mindig 
nem ért rá tárgyalni. A miniszter menti a bi-
zottság tétlenségét a hosszas költségvetési tár-
gyalássa] s a delegácziókkal, nekünk azonban 
eszünkbe jnt az, hogy a franczia  akadémia 
Pária ostroma alatt is dolgozott s a tudósokat 
még az ellenség mozdulatai sem zavarták meg 
mnnkájnkban. Komoly akarat mellett képviselő-
házunk bizottságai is találhatnak időt bőven 
arra, hogy a hozzájuk utalt javaslatokat letár 
gyalják. De ez szükséges is, mert a miniszter 
egész csomó nj tervezet elkészítését ígéri és ő. 
a mit ígér, rendesen meg is tartja. 

Kijelentései után nincs kétség abban, hogy 

e javaslatainak formulázásánál  figyelembe  fogja 
venni ngy a nemzeti élet specziális követeléseit, 
valamint azokat az igényeket is, a melyek a 
miniszterelnök álul fölállított  ideálból, a jogos 
érdekek összregyeztetéséböl erednek. Nyilatko-
zatai nagy megnyugvást fognak  kelteni ebben az 
országban, bol a népességnek négyötöde közve-
tetlenül a földből  él s a más kereseti ágak 
munkásainak sorsa is olyan szorosan összefügg 
a főid  urainak és művelőinek jövőjével és bol-
dogulásával. 

A telekkönyvek és telekkönyvi eljárás 
egyszerűsítése, a birtokrendezések olcsóbbá té-
tele, a végrehajtási eljárásnál a kisgazdák érde-
keinek védelme minil olyan Ígéret, a melynek 
beváltása nemcsak a közvetetlenfll  érdekeltek-
nél vág az elevenbe, hanem föltétele  az egész-
séges nemzeti fejlődésnek  is. Attól a szégyen-
től meg kell menteni a nemzetet, hogy a ki-
vándorlást saját, rosszul fogalmazott  törvényei-
vel mozdítja elő s az írott jogot nem egyszer 
szembe állitjn a morállal és a szivekbe irt jogi 
elvekkel. Ennek az állapotnak megszüntetésére 
törekszik Plósz és eléggé férfin  hozzá, hogy ki 
tűzött czéljától apró akadályok, vagy cselveté 
sek el ne térítsék. 

Nehogy az egyoldalúság vádja érje, beje-
lentett egy csomó, a kereskedelem körét érintő 
javaslatot is ezek élén elavult kereskedelmi 
tőrvényünk revízióját. Az alatt a negyedszázad 
alatt, mely ma érvényes kereskedelmi törvényünk 
életbe léptetése őta lefolyt,  a gazdasági viszo-
nyok nagy fejlődésnek  indulva, föltétlenül  meg-
követelik az qj szabályozást s a kereskedelmi 
kodes annál inkább megérett a revízióra, mert 
magában foglalja  a szövetkezeteket szabályozó 
szakaszokat is, a melynek a fejlődőttebb  viszo-
nyokhoz való alkalmazása igazán égetően szük' 
ségessé vált. 

Mind a mellett a sokat emlegetett harmó-
nia léket kapott. A gazdák és kereskedők mel-
lett a miniszter az iparosoknak nem ígért sem-
mit, nem biztatta őket az uj ipartörvénynek mi' 
előbb való életbeléptetésével, sőt azt sem mondta, 
hogy az ide vonatkozó javaslat készülőben volna. 
Ezért a mulasztásért Plósz természetesen nem 

felelős.  Az ipartörvény megalkotása nem tarto-
zik az ő hatáskörébe. Ezt mi jól tudjuk, de 
t Dl jak azt is, hogy a vergődő kisiparosságnak 
vau annyi igénye arra, hogy panaszait figye-
lembe vegyék, mint akár a gazdáknak, akár a 
kereskedőknek. 

Ha ezt a vezető férfiak  elmnlaszt|ák, frá-
zissá Hülyéd a jogos érdekeknek hangoztatott 
mindenoldalú figyelembe  vétele. 

B. IJ. 
= A képviselőházi ülésrend. Poli-

tikai körökben ismét fölmerült  az a hír, hogy a 
képviselőház ülésrendjét megváltoztatják, mert 
a Ház mai rendje szerint megfelelő  munkál nem 
végezhet. Egy estilap értesülése szerint e tárgy-
ban kétféle  terv merült föl.  — Az egyik ezerint 
csupán a költségvetés tárgyalása alatt hosszab-
bítják meg az üléseket, vagy pedig párhuzamos 
üléseket tartanak, hogy jövőben indemnitire szük 
ség ne legyen és január elsejéig a költségve-
tést mindenkor letárgyalhassák. A másik terv 
szerint az eddigi déli ülések helyett, amikor a 
miniszterek rendszerint hivatalokban vannak el-
foglalva  és többnyire a hivataloskodás kárára 
kell idejüket a képviselőházban tiilteuiök, a dél-
utáni órákra tennék át az ülések idejét. Melyik 
terv fog  győzni, hamarosan elválik. Most már a 
második üléssisk elején a kormányelnök a kép-
viselőház elnöksége és az ellenzéki pártvezérek 
bevonásával szükebbkörü tanácskozást tart, ame-
lyeu megvitatják e kérdést éB a lehető megál-
lapodások értelmében tesz majd S/.éll Kálmán 
miuiszterelnök javaslatot a képviselőházunk az 
ülések uj rendje dolgábau. 

=-- A megyei pénztárak államosí-
tása. A belügyminisztérium kodifikácziónális  osz-
tályában a pénzügyi minisztérium kiküldötteinek 
közreműködésével már kidolgozták a megyei pénz 
tárak és könyvvezetés teendőinek ellátásáról szóló 
190*2. évi III. törvénycikk végrehajtó reudeleté 
nek előadói tervezetét. Három részletes munká-
latot dolgoztak ki és pedig 1. egy a megyei pénz-
tárak leen öinek az állami pénztárak (adóhivat* 
lok) által való ellátására vouatkozó utasítást; 2. 
egy a magyar királyi pénzügyigazgatóságok által 
kirendelt könyvvívőségek (köuyvvivőségi expozi-
turák) által ellátaudó megyei központi könyvviteli 
szolgálat dolgábau kiadott utasítást; 3. a megyei 
árvapénzeknek a királyi állami pénztárakban való 
kezelésére, az árvapénzek gyümölc9öztetésére és 
az árvaszéki könyvvezetésre vouatkozó utasítást. 
Széli Kálmán miniszterelnök, mint belügyminisz 

ter e munkálatokat egy az érdekelt miniszté-
riumok képviselőiből és a külső ssolgálat prak-
tikus szakembereiből álló aakét elé fogja  terjesz-
teni. A belügyminisztérium üléstermébe öaasehivott 
ankét szerdán, október elsején délelőtt tiz órakor 
fog  megkezdődni. 

= Saékely munkásoknak át nem 
bocsátása Romániába. Egyedüli~ramedisma 
volt a székely napszámos osztálynak Románia, 
hová a székelyföldi  nagyobb birtokok hiánya, 
gyári és ipar vállalati telepek jelentéktelensége 
miatt télen nyáron kiazoktak vándorolni, hogy 
magukat és családjukat valahogyan fentarthaaaák 
s ha olykor-olykor meg ia történt, hogy a kere-
set a könyelinübiiek részére igen ailányul ütött 
ki s elrongyosodva tértek ia haza némelyek osa-
ládjaik körébe, de a nagyobb rész az ottani kereset-
itől fedezte  köztartozásait a tartotta fenn  magát 
é9 gyermekeit. A ssékelymnnkáa különben ia a 
belföldi  román népnek gyári éa ipar vállalati 
munkákra való használhatlansága miatt keraaett 
lévén, sokszer az egyes vállalatok vezetői magok 
keresték fel  a székelyeket otthonukban éa azer-
zódtették őket hosszabb, rövidebb iMre a igy ezek-
nek állaudó kereset forrását  képezte România. 
A napokban azonban váratlan éa meglepő fordu-
lat állott be munkásainknak Romániába való ki-
mehetésére nézve, mert még eddig ismeretlen 
indokból a román kormány eltiltotta a magyar 
munkásoknak Romániába való átlépését a a rsmán 
vámhivatalok az akár egy éves, akár 16 és b 
napos útlevéllel átmenni akarok közül azokat, kik 
külsőjükről ítélve munkásoknak, vagy napazáma-
soknak tekinthetők, egyáltalán nem engedik meg 
az átlépést, hanem megérkezéaük után azokat 
katonai kiséret mellett az ország határára vissza 
tolonczoltatják.Ez történt mult sieptember hé 20-án 
is a gyimesi román vámhivatalnál 30 ntasó kö-
zül 25-tel, kik munkásoknak látszottak. Har-
minczan szállottak át a román vaautakra, kik 
közül kettő, első, három másodosztálya éa 
26 harmad osztályú kocsira váltott jegyet; de 
a vámhivatal csak a két első kocsiosztály 5 uta-
sát bocsátotta át, a munkás osztályhoz tartozó 
25-öt pedig vissza utasította, bárha többen iga-
zolni akarták, hogy nem munkára, hanem benn 
maradt munkabérük felvételére  szándékoztak menni. 
Miután a visszautasítás okát a romániai közegek 
elhallgatták munkásaink előtt, ezek a hasai kor-
mányt és az alárendelt hatéságokat okoasák aa 
át nem bocsátásért s hibáztatják, hogy ha aa át-
lépés tilos, miért adnak részükre útlevelet és 
okoznak oknélküli kölaégeket. Bár e tekintetben 
sem kormányunkat sem hatóaágainkat szemrehá-
nyás nem terhelteti, mert aa átlépési tilalom eeak 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Mutatványok a ,,Didó"-ból.*) 

Éneáaa dala. 
Édességem, boldogságom, 
Kincsem, javam e világon. 
Óh. ne menj el még haza ! 
Óh ki tudja ? lesz-e éra : 
Ennyi csókra, ennyi szóra, 
Ennyi üdvre valahai 

Mennyei szép birodalmam, 
Reménységem, bizodalmam, 
Titkos hazám, szigetem 1 
Csókjaiddal ejts el engem, 
Karjaidba rejts el engem. 
Hagyj vidulnom sziveden. 

H a r a g . 
(Éneász naplójából.) 

Kinevetem magamat I . . . 
3 mégis csak gyanakszom. 
Nyájasltom azavamat, 
S mégis csak haragszom. 

ö csak nézi harozomat 
8 nevet, ha gyanakszom. 
Megsimítja arozomat 
8 mindjárt nem haragszom. 

I) ő s o r a. 
(Ditó naplójából) 

A férfi  mlsd gonosz, 
Hálátlan, durva, rossz. 
Felejti az snyhúletet, 

*) Zempléni Árpád „Didó" czlmü versea kSte 
tánek Il-lk Msdáaaa napokban jelent meg Tóth 
István aaokiáaz 4 asép szobor képével, Kllive: 1 
korona, magyar aula dlszkötésben, arany metszéssel 8 
korona. Kapható szerzőnél: Budapest, Bástya-nteza, 
11. szám. 

A melytől ójjá született 
S a jóltevőt, 
A nőt. 
A nő mind áldozat. 
Szerelme kárhozat. 
A férfi  álma zaj, dicBőség; 
A nő erénye néma hűség. 
Csöndes tanyán 
Magány. 

Didó sírirata. 
Ki voltam ? Élet. 
Mi voltam? Bánat. 
Vagyok : enyészet. 
Örök bocsánat. 

Lelkemben élsz tovább... 
(Énoász naplójából.) 

Lelkemben élsz tovább éa minden idegemben. 
Hiába rejt a sir, te nem hagyál el engem. 
Nem önthetvén erőm' a dermedő tagokba: 
Szivembe zártalak a itten ma élas dobogva. 
Őrizlek mint a fényt,  asobád az illatot; 
Mint a lég, mint a vér, lényed ugy áthatott. 
Saerelem éa halál osztoznak e világon. 
Mi győzelmet vevénk a dőre puaztuláson. 
Én vagyok mostan Ö. Véremben ó kereng. 
Biivemben ó zajong, elmémben ő mereng. 
Két árnyék egybe folyt,  két álom egyesült. 
Két élet egybe halt, két vágy beteljesült. 
Helyette gondolok, lelkével érezek; 
Akkor hsl meg csak ú, hs mqjd én sem leszek. 

A osigahás. 
(Éneáaz naplójából.) 

Egy elhagyott, füves,  mohás 
Kerítésről egy csigaház 

Gurult elém. 
Mint elhagyott lak üreseu. 
Mint egy koponya, rémesen 
Meredt felém. 

Hol van a lény'? ki benne volt. 
Ki benne élt és benne holt 
8 ily társa száz ? I 
Ily cseréplak volt bölcsejök, 
S koporeojuk, emlékjelök — 
A csigaház. 

Az óriás Halál előtt 
E lény se csöpp, — a nagy Be több 
Közős a vég. 
S én, — mintha a jövő fokán, 
Szétdúlt világok alkonyán — 
Merengenék. 

Hol vagy, oh ember ? Csak romok, 
Puszta várak, dőlt templomok 
Hírlik erőd'. 
Hol van a holtak mindene 1 
Hol vau a múltak édeue ? 
— Ürea a föld. 

Hol van aa ifjúság  nyara'? 
A dőre lángész sugara, 
Mely égre viv I 
Hol van a kéj ? a szerelem ? 
A dicsőség ? a győzelem ? 
— Üres a sziv. 

Hol van a hit ? mely éltetett; 
Vágyak, remények: végzeted' 
Mik elfödék  I 
Az öröködő gondviselet 
A mindenaégbül hova lett? 
— Üres az ég. 

És hova-tovább üroBSbb, 
A koporsónál rémeaebb 

Lesz a világ, 
Kiég belőle, ami fény; 
Kihal belőle, ami lény 
És ami láng. 

Oh, a halál, jaj 1 meg nem áll: 
A csillagtábor füstbe  száll 
S kivész a rend. 
Gombolygó atomok setét, 
Halottan üszó fellegét 
Virrasztja csend . . . 
. . . Dermedten állok a hallgatom. 
Mit sugall rémes hangokon 
E néma váz . . . 
Ürea koporsó I ürea agy ! 
Az üres mindenaég te vagy 
— Kia csigaház ! 

Didó vallomása. 
. . . Tiéd vagyok I tiéd egészen . . . 
Ma osókollak, holnap enyéazem . . . 
Szerelmed öl: ne bánd I 

Hadd emésszen e oaók, e hőség I 
A láng is, nyaldoaaa a rőzsét. 
Melyet halálra aaánt. 

ölellek, ölj I Égetlek, égea I 
Óh jaj, be édesI óh mi véges! 
Óh jaj, be perzselő I 

Karodba hajt egy élet-osslő 
Virágfakasztó,  rőzaa-foaatá. 
Öldöklő — őaeró. 

ölellek, ölj meg 1 Nem okollak. 
Rabolj ki I én ia kirabollak t 
8 nem bánom sorsomat! 

Habár te hoztad, te okoztad, 
De legalább megaranyoztad 
Utolsó nysramat.. . 
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jelen esetben jntott • határrendőr] felügyelettel 
megbízott hivatalos köteg távirati jelentéséből 
tudomáara. Vármegyénk alispánja rögtön meg is 
tette az esetről jelentését a belügyiMrormányhos 
a felvilágosítást  kért az ügy miben állása felől  a 
utasltáat a további teendőkre nézve 

- A havasi Javak igasgatója. A 
Lázár Menyhért lemondáaával megüresedett Imvssi 
javak jgazgatéi állására kihirdetett pályázat határ 
ideje lejárván, arra — teljesen megbízható for-
rásbél nyert értesülés azerint — egyetlen pályá-
zati kéréa érkezett be éa pedig dr. Csiky József 
helybeli ügyvédé, kinek közfelkiáltással  való 
megválasztása ezek szerint bizonyos. 

A fogyasztási  szövetkezetek és a 
kereskedelem. 

(Pária Frigyes ujabb kenyvc) 
Ily ezim alatt jelent meg most Páris Fri-

gyes legújabb füzete  Singer és Wolfn»r  kiadá-
sában, mely kjváló aktualitásánál, érdekességé-
nél és nagyfontosságánál  fogva  szükséges, hogy 
minden szakember, minden kereskedő, iparos ég 
szövetkezeti emberelőtt, az Íróasztalán állandó 
helyet találjon. Nem dicsérjük mi Párist, oem 
magasztaljuk, mert ezt tenni feleslegesnek  tart-
juk, de annyi tény, hogy a jelzett kérdéseket 
nagyon kevessen kezelik oly szakszerűséggel 
és szeretettel, mint ő és csak sajnálni lebft, 
hogy ily kiválö közgazdász nem a neki megfe-
lelő helyen folytathatja  működését. A fűzeikéből, 
mely különösen a kereskedelmi körön tagjainak 
figyelmét  kelti fel  és mely erö-i meggyőző-
déssel és nagy ügybnzgősággal öleli fel  a fogyasz-
tási szövetkezeti ügyet, adjak egyelőre a kö-
vetkező részleteket: 

Annak idején, mikor a ruthén akcziónál, 
mint a miniszáeri biztos helyettese működtem, 
nem tndván semmikép sem helyeselni az irányt, 
a melybe az ott megindult fogyasztási  szövet-
kezeti mozgalom haladt, boldogult Egán Edének 
felvetettem  azt a kérdést, vájjon nem lehetne-e 
a ruthén akcziő keretében olyan fogyasztási 
szövetkezetekkel kísérleteket tenni, melyek csak 
a legkelendőbb élelmi és háztartási czikkekre, 
n. m. : liszt, tengeri, zsír, szalonna, ső, kőolaj 
és gyertya terjednének ki és árnraktárak mel-
lőzésével kizárólag arra szorítkoznának, hogy 
nevezett ezikkek bevásárlásánál együttesen jár-
nának el. Az volt a tervem, hogy a hitelsiiő-
vetkezeteket kiterjesztvén, üzletüket a fent 
megjelölt árok közös bevásárlására, a helybeli 
kereskedőkkel szerződéses viszonyba lépjenek 
s biztosítsák a kereskedőket, hogy a hitelszö-
vetkezet tagjai nevezett árukat kizárólag nálnk 
fogják  vásárolni és pedig lehetőleg készpénz 
mellett, vagy legfeljebb  egy havi hitel igénybe-
vételével. 

A kereskedő viszont kötelezi magát az 
árukat a szerződésben meghatározott minőség-
ben és árban szállítani, továbbá kötelezi magát 
minden hó végén a szövetkezeti tagok tartozá-
sát egy közös jegyzékben összefoglalva  a hitel-
szövetkezet elnökének az elszámolás megejtése, 
illetve kifizetés  végett bemutatni, végűi köteles 
a kereskedő megengedni, hogy a hitelszövetke-
zet megbízottja, az árnk minőségét bármikor 
ellenőrizhesse. 

A kereskedővel közli a hitelszövetkezet, 
hogy minden egyes tagért mily összeg erejéig 
vállal felelősséget. 

A hitelszövetkezet saját maga fedezésére 
biztosítékot szerez a tagoktól, mely állhat kész 
pénzbetétben, értékpapír letételben, biztosítéki 
okiratban, jótállási nyilatkozatban ntb. 

Boldogult Egan eleinte maga is érdemes-
nek tartotta a tervvel foglalkozni,  később azon-
ban kivihetetlennek vélte azt, sőt tervem és a 
fogyasztási  szövetkezetekkel szemben elfoglalt 
állásponton, sok félreértésre  és összeütközésre 
adott alkalmat. 

llagam sem tartottam ugyan tervemet a 
ruthén megyék minden falujában keresztülvitte-
tőnek, de igenis sbbsn a nézetben voltam és 
vagyok most is, hogy egyik másik községben 
mindenesetre meg lehetett volna ezzel a formá-
val próbálkozni. 

De hát hagyjuk ki a kombináezióból a 
rntbén mngyéket és nézzük az ország más ré 
szeit. Nekem legalább agy látszik, hogy az or-
szágnak sok olyan vidéke van, hol a lakosság 
vagyoni helyzete, műveltségi foka, másfelöl a 
Kereskedők megbízhatósága ennek s formának 
s lehetőségét megengedi, s hol tehát indokolt 
leane a kérdéssel közelebb foglalkozni. 

Már most nézzük, hogy miféle előnyökkel 
járhatna as ilyen formája fogyasztási szövetke-
zet a tagokra. Először is mindenesetre jobb 
minőségű árakat kaphatnának, mert hiss ter-
mészetes, hogy s kereskedő igyekeznék a szö-
vetkezeti tagokat jól kisiolgálni, mert csak igy 

lehetne neki kilátása arra, hogy a szövetkezetet 
állandó vevőül megtarthassa. Ez a körülmény 
tehát magában biztosítékot képezne az áruk jó 
minőségét illetőleg, azonkívül egy másik garan-
czia lenne az áraknak ellenőrzése a hitelszövet-
kezet részéről. 

Nézetem szerint ezek a garancziák elfo-
gadhatók, mert vegyük a dolgot gyakorlati 
szem|iontból. Ha a logyasztók szervezetlenül 
állanak a kereskedővel szemben, ugy rossz ki-
szolgálás miatt elmarad a vevők közül egy-
kettő, vagy mondjak tiz-husz, vagy több; de a 
kimaradások nem egyszerre történnek s igy a 
kereskedőt nem érintik nagyon érzékenyen. E 
mellett meg van a remény, hogy később megint 
visszaszállingóznak a vevők. De ha a fogyasz-
tók szezvezve vannak, ngy ismételt panaszok 
esetében a kereskedő annak teszi ki magát, 
bugy nemcsak az H néhány panaszkodó, aki meg 
lett rövidítve, marad el, hanem elmarad az 
egész szövetkezet s pedig elmarad auélkűl, hogy 
kilátás lenne arra, hogy visszajönnek. 

Hogy az áruk olcsóbbak lennének, az is 
természetes, inert hiszen az a körülmény, hogy 
a kereskedő egy nagy vevőkört látna magának 
biztosítva s hogy a vásárlás készpénz mellett 
történne, oly előnyök lennének a kereskedőre 
nézve, melyeknek fejében  jelentékenyen olcsó 
árakat szabhatna. 

Ds tegyük fel,  hogy elfogadható  az a lé-
tei, miszerint az áruraktárt tartó szövetkezet 
minden körülmények közt jobb minőségű árul 
adhat és olcsóbban árusíthat, mint a keres-
kedő (én ugyan ebben kételkedem); ezzel szem-
ben reá lehet mutatni arra, hogy az általam 
javasolt formájú  szövetkezetnél a tagok az üz-
lethez tőkével nem járulnak és nem koczkáz-
tatnak semmit. Ez pedig mindenesetre előnynek 
tekintendő. 

Vegyük figyelembe  továbbá, hogy az általam 
javasolt formájú  szövetkezetek azt a nagy gaz-
dasági és erkölcsi előnyt, mely a készpénzfize-
tésből származik éppen ngy megvalósíthatják, 
mint az Aruraktárt tartó szövetkezetek, vala-
mint, hogy az emberek közt az összetartás ér-
zését ezekkel a szövetkezetekkel is fel  lehet 
ébreszteni s fejleszteni. 

Végül tekintetbe veendő az is, hogy a fo-
gyasztási szövetkezeteknek kérdéses formájával 
a kereskedelemnek ia jó szolgálatot tennének, 
mert azoknak a kereskedőknek az üzletei, kik 

szövetkezetekkel összeköttetésben állanak, 
sokkal szilárdabb alapokon nyugodnának. 

Jótékonyan hatna az a szövetkezeti forma 
abban az irányban is, hogy korlátozná a kis 
kereskedők elszaporodáséi s ilyen formán  azl 
eredményezné, hogy a jelenlegi kiskereskedők 
közül sokan a középkereskedök soraiba emel-
kednének. Mindezen körülmények pedig az egész 
forgalomnak  csak használnának, mert a szoli-
dabb kereskedelem előnyeit éreznék mindenek 
előtt a szövetkezet tagjai s pedig nemcsak azon 
czikkeknél, melyekre a szövetkezet kiterjed, 
hanem egyéb czikkeknél is ; de éreznék a szo-
lid alapokon nyugvó kereskedelem előnyeit azok 
is, a kik nem tartoznak valamely szövetkezeihez. 

Az ilyen fogyasztási  szövetkezetek nem 
lennének versenytársai, hanem támogatói és 
pártolói a kereskedőknek s azok segélyével 
összhangba lenne hozva a kollektivizmus az 
individualizmussal; minélfogva  ez lenne az ide-
ális formája  a fogyasztók  szervezkedésének. — 
Hangsúlyozom, hogy nem tartom a szövetkezés-
nek ezt a formáját  a fogyasztás  minden köré-
ben keresztűlvihetőnek, de a hol ez a forma 
kivihelő, olt anuak előnyt adok mindeu más 
alakzat fölölt. 

A legtöbb adót fizetők  név-
jegyzéke. 

A vármegyei igazoló választmány szeptem-
ber bó 26. és 27-én állította össze a törvény-
hatósági hízottság legtöbb adót fizető  tagjainak 
1903. évi névjegyzékét az adóhivatalok által 
közölt kimutatások, valamint egyesek részéről 
beadott igazolási kérések álapján, mely ellen 
lapunk más helyén látható hirdetmény szerint 
még felszólamlásnak  van helye a biráló választ 
mányhoz. 

A névjegyzékbe következő egyének vé-
tettek fel: 

1. Mélik István Bemetérői 5727 kor. 43 
fillér.  2. Róth István Alfaluból  2947 kor. 75 
fillér.  3. Dr. Fodor Antal közjegyző SzereJából 
1351 kor. 86 fillér,  (kétszeres). 4. Szathmári 
János gyógyszerész Ditróból 1137 kor. 46 fillér, 
(kétszeres). 5. Merza Kristóf  Gyergyó-Szent-
miklősról 1091 kor. 18 fillér.  6. Török Elek 
Borszékből 1068 kor. 90 fillér.  7. Lanezet Janka 
Tölgyesből 952 kor. 07 fillér.  8. Lázár Menyhért 
ügyvéd Gyergyó-Szentmiklósról 948 kor. 10 fillér, 
(kétszeres). 9. Smilovics Zélíg Hollóból 883 kor. 

88 fillér.  10. Vákár Lakács Gyergyó-Szentmik-
lósról 876 kor. 86 fillér. 

U. Cziffra  Mihály Gyergyó-Szentmiklósról 
806 kor. 54 fillér.  19. Dr. Fejér Antal ügyvéd 
Szeredéből 804 kor. 96 fillér,  (kétszeres.) 13. 
Nagy Sándor ügyvéd Szeredéből 793 kor. 54 
fillér,  (kétszeres.) 14. Jánosi János Gyergyó-
Ujfaluból  776 kor. 94 fillér.  15. Száva Kristóf 
Szépvizről 739 kor. 27 fillér.  16. Mikő Bálint 
főispán  Z«ögödl>ől 659 kor. 67 fillér.  17. Becze 
Antal alispán Szeredából 652 kor. 40 fillér, 
(kétszeres.) 18. Sáska Kajetán Gyergyó-Szent-
iniklósról 699 kor. 90 fillér.  19. Merza Vilmos 
Gyergyó-Szentmiklósról 609 kor. 87 fillér.  20. 
Dr. Szentpéteri Kristóf  ügyvéd Qyergyó-Szeut-
miklósról 592 kor. 99 fillér,  (kétszeres.) 

91. Takó János lelkész Ditróból 684 kor. 
94 fillér  (kétszeres.) 99. Karácson János Gyó-
Szentmiklósról 572 kot. 61 fillér.  23. Mánya 
K-istól Rákosról 559 kor. 32 fillér.  94. Kovács 
Lajos közjegyző Gyergyö-Szentmiklósröl 555 
kor. 19 fillér,  (kétszeres.) 95. Gál József  Csík-
szeredából 550 kor. 87 fillér.  26. Dr. Tiltscher 
Ede Gyergyó-Szentmiklósról 549 kor. 66 fillér, 
(kétszeres.) 97. Dr. Csiszár Miklós körorvns 
Szentmártonról 529 kor. 16 fillér,  (kétszeres.) 
26. Pap Domokos mérnök Csíkszeredából 691 
kor. 60 fillér,  (kétszeres.) 2». Lázár János Gyó-
Szeutmiklósról 476 kor. 99 fillér.  30. Ferenczi 
Károly esperes Gyergyó-S/eiilmiklós>ról 475 kor. 
48 fillér,  (kétszeres.) 31. Nagy Imre.Szeredából 
473 kor. 84 fillér. 

32. Kopacz Lukács Gyergyó-Szentmiklósról 
473 kor. 20 fillér.  33. Simon Salamon Tölgyes-
ből 467 kor. 69 fillér  »4. Kransz Mihály S/ent-
domokosról 469 kor. 56 fillér.  35. Heim Simon 
Tölgyesből 462 kor. 91 fillér.  35. Sztrul Smil 
Tölgyesből 469 kor. 86 fillér,  37. Pál Jáno-
Gyergyó-Szentmiklósról 458 kor. 36 fillér.  38. 
Szebeni Péter Szépvizről 458 kor. 08 fillér.  39. 
Lázár Gyula Gyergyó-Szentmiklósról 456 kur. 
20 fillér.  40. Lázár István Tölgyesből 459 kor. 
66 fillér.  41. Nagy János (balánka) Gyimeg-
bükkből 448 kor. 17 fillér. 

42. Dr. Filep Sándor orvos Szeredából 
43a kor. 40 fillér,  (kétszeres.) 43. MeskA Jakab 
Madtf&lváról  431 kor. 75 fillér.  44. Ágoston 
Ágoston Ciomafslváról  420 kor. 48 fillér.  45. 
Száva István Ditróból 418 kor. 47 fillér.  46. 
Madaras Albert Uyergjró-Szentuiiklósról 415 kor. 
74 fillér.  47. Heim Ábrahám Tölgyesből 403 
kor. 97 fillér.  48. Görög Joákim leikész Gyó-
Szenimiklósról 381 kor. 48 fillér,  (kétszeres.) 
49. AnUl Domokos Szépvizről 381 kor. 37 fillér. 
50. Lukács Antal Alfaluból  377 kor. 60 fillér. 
51. Székely Endre Szentimréi ől 379 kor. 27 fill. 

52. Bogdán István Gyergyó-Szentmiklósról 
370 kor. 92 fillér.  53. Jánosi Sáudor lörvsz. 
elnök Szebenből 365 kor. 88 fillér.  54. Nagy 
József  Szentmártonról 364 kor. 90 fillér.  55. 
Rács Béla Karczfalváról  361 kor. 48 fillér.  56. 
Gőzsy Árpád gyógyszerész Szeredából 347 kor. 
60 fillér,  (kétszeres.) 57. Bocsánczi János Gyó 
Szentmiklósról 346 kor. 15 fillér.  58. Jakabffy 
B. Miklós Alfaluból  345 kor. 60 fillér.  59. Erá-
nosz Bogdán gyógyszerész Gyergyó-Szentmiklós 
ről 345 kor. 30 fillér,  (kétszeres.) 60. Pál Sán-
dor Gyergyő-Szentmiklósról 317 kor. 69 fillér. 
61. Scbwarz M. Dávid Tölgyesből 315 korona 
60 fillér. 

62. Lázár Lukács Gyergyó Szentmiklósról 
310 kor. 68 fillér.  63. Csiki Dénes ügyvéd Gyó 
Szentmiklósról 309 kor. 80 fillér,  (kétszeres.) 
64. Szopos Albert Szeredából 307 kor. 81 fill. 
65. Pál Gábor igazgató Várdotfalváról  306 kor. 
78 fillér,  (kétszeres.) 66. Mánya Antal Rákosról 
302 kor. 19 fillér.  67. Dr. Bocskor Béla tiszti 
ügyész Szeredából 300 kor. 04 fillér,  (kétszeres.) 
68. Dr. Csiky József  ügyvéd Szeredából 2»8 
kor. 16 fillér,  (kétszeres.) 69. Dr. Perjéssy Mi-
hály lörvsz. elnök Szeredából 297 kor., (két 
szeres.) 70. Jakab Gyula Szeredából 296 kor. 
40 fillér.  71. Kiss Sándor Gyergyó-Szentmiklós 
ról 990 kor. 96 fillér. 

72. László Géza tőrvsz. bíró Szeredából 
289 kor. 76 fillér,  (kétszeres.) 73. Ávéd János 
Alfaluból  988 kor. 90 fillér  74. Lázár Péter 
Gyergyó-Szentmiklósról 288 kor. 36 fillér.  75. 
Jakab Lsjos Szeredából 986 kor. 62 fillér.  76. 
Mikó Árpád Maros-Vásárhelyről 286 kor. 32 
fillér.  77. Puskás Jenő tanító Alfalnból  284 kor. 
62 fillér,  (kétszeres.) 78. Helvig G. János Sze 
redából 278 kor. 60 fillér.  79. Pál József  Gyó-
Szenlmiklósról 976 kor. 17 fillér.  79. Moluár 
József  ügyvéd Szeredából 973 kor. 16 fillér, 
(kétszeres.) 80. Jakab Lajos plébános Szent 
mihályról 970 kor. 66 fillér,  (kétszeres.) 81. 
Élthes Zsigmond táblshiró Szeredából 266 kor. 
88 fillér,  (kétszeres.) 

89. Kovács Lajos törv. biró Sseredából 
266 kor., (kétszeres.) 83. Róth Mihály Alfalnból 
964 kor. 91 fillér.  84. Dr. Veress Sándor fő-
orvos Szeredáből 264 kor., (kétszeres.) 85. Dr, 
Erőss Vilmos figyved  Szeredából 263 kor. 90 
fillér,  (kétszeres.) 86. Dobrán Ágoston Tőlgyes-
hll 260 kor. 67 fillér.  87. Dr. Harmath Leó 
járásorvos Szeredából 958 kor. 60 fillér,  (két-
sseres.) 88. Potocski László Szentgyőrgyről 267 
kor. 99 fillér.  89. Kőlönte László Kászon Ojfa-
Inból 255 kor. 86 fillér.  90. Orel Máté ügyvéd 
Gyergyó-Szentmiklósról 249 kor. 58 fillér,  (két-
szeres.) 91. Udvari Károly Kozmásról 247 kor. 
70 fillér. 

92. Lázár Márton Kosmásról 246 kor. 69 
fillér.  93. Fejér János Siépvizről 941 kor. 30 
fillér.  94. Péter István Szeredából 239 kor. 94 
fillér.  95. Jakab Alajos Szentimréről 235 kor. 
61 fillér. 96. Rancz János plébános Karczfalvá-

ról 233 kor. 26 fillér,  (kétszeres.) 97. Ineze 
Domokos lelkész Csfcsőből  £31 korona 94 fill., 
(kétszeres.) 98. Péter György Pálfslváról  231 
kor. 13 fillér.  99. Lsndan Zsigmond Szeutsi 
monról 230 kor. 59 fillér.  100. Ifj.  Deák György 
Szépvizről 927 kor. 97 fillér.  101. Lázár Miklós 
Taploczáról .925 kor. 39 fillér.  109. Bomfeld 
János Gyergyó-Szentmiklósról 991 kor. 3 fillér. 
103. Szultán Lázár Szeredából 917 kor. 88 
fillér.  104. Mik 'ősi József  Lázárfalváról  211 
kor. 61 fillér.  105. Király József  Karczfalváról 
211 kor. 60 fillér.  106. Kransz János Szent-
domokosról 906 kor. 46 fillér.  107. Nagy Gyula 
Szeredából 200 kor. 24 flli.  106. Kas«ai Lajos 
plébános Várdotfalváról  900kor. (kétszeres.) 109. 
Imre Károly plébános Szentgyörgyről 199 kor. 60 
flll.  (kétszeres.) 110. Id. Dajbnkát Antal Szépviz-
ről 190 kor. 49 flll.  111. Csillag Mihály Gyimes-
bükkből 189 kor. 10flll.  119.Zakariás Lukács Szép-
vizről 179 kor. 36 flll.  113. Szopos Elek Szeredá-
ból 174 kor. 65 flll.  114. Albert Balázs Szere-
dából 173 kor. 48 flll.  115. Trohán József  Sze-
redából 170 kor. 42 fill.  116. Szaesvai Imre 
Szeredából 166 kor. (kétszeres) adóval. 

Póttagok: 1. Ifj.  Fülek! Imre SwredtbM 
159 kor. 95 fillér.  2 Szabó Miklós Szeredából 
156 kor. 27 fillér.  3. Zakariás Jakab Szépviz-
ről 165 kor. 47 fi'lér.  4. Gál Isiván ügyvéd 
Cseketalváról 153 kor. 50 fill.,  (kétszeres). 6. 
Szebeni András Szépvizről 152 kor. 58 flll.  6. 
Jerzsák János Szeredából 159 kor., (kétszeres) 
adóval. 

Egyházi és iskolai állapotot a M e l y l d a 

' róni. táti. egjházat i l leieí*) 
(Folytatás). 

A lelkészi jövedelmet az 1898 év- XIV. t. 
cz. 1000 korouára egéazittete ki. A törvény ugyan 
a uemkatholikus lelkészekre vonatkozik, de a 
miniszter a törvény I. §-sa alapján a kath. lelké-
szeknek az 189B ik évi összeírás alkalmával meg-
állapított jövedelmét is oongruájuk folyamatban 
levő rendíéséig 1600 koronára kiegészíti. Nem 
sok az igaz, akár az előtanulmányokat, akár az 
állást nézzük és összehasonlítjuk máa állásúak 
végzett tanulmányaival. De még ez ia nagy ha-
ladás a legközelebbi múlthoz képest. Azonban 
mi lesz akkor, hogy ha ezen aegély nem fog 
adatni ? Mert a mult évbeu eien a ősimen 26000 
korona osztatott ki a székelyföldi  lelkészkodó 
papság között, a melyet államsegély nélkül adui 
nem lehetne, mert nincs liounau adni. 

A tanítói fizetés  minimumát as 1863. évi 
XXVI. t. cz. «00 korona éa 100 korona 6 éves 
korpótlékban állapította meg. Ez sem sok. de 
ennyiben vau megállapítva, B a hol ez aem telik, 
ott az iakolai hatóBág államsegélyt vebet a tör-
vényben megállapított feltételek  alatt Igénybe. 
Nem tudom, hogy ilyen államsegélyt vettek-e 
valahol igánybe ? annyit látok a püspöki hivatal 
által összeállitatott kimutatásból, hogy a tanítók 
fizetésének  átlaga a 800 koronát, a taniténóké 
a 600 kó'ronát eléri. No, de az csakugyan a mi-
nimum arra, hogy a tanító megélhessen, pedig 
még családja fentartaaáról  és gyermekei nevelte-
téséről is kell gondoskodnia. Tehát a tanítói flze-
téseL okvetetlenül javítandók. 

Ime I ezek is eléggé mutatják, hogy a Szé -
kelyföldön  az egyházi és iskolai szükségletek 
oly nagyok, hogy azokuak kielégítésére a nép a 
maga erejéből képtelen; nem csak hogy uj alko-
tásokat nem tud létesíteni, de még a meglevőket 
sem tudja fentartani.  Ott, a hol egy községben 
több vallás van, a hol többféle  templomról, több-
féle  papról, iskoláról és tanítóról kell gondoskodni, 
ott valóbBn nyomorúság, osak tengődés aa élet 
szegényes templommal éa iskolával, nyomorúság-
ban küzködó — vergődő pappal éa tanítóval. 

Igaz ugyan, hogy az igazaág az, hogy a hí-
vek maguk gondoskodjanak az egyházi és iakolai 
szükségletekről, azon nagy jótéteményt, a 
melyben az egyház és iskola részéről része-
sülnek, áldozataikkal viszonozzák. Mivel azon-
ban itt álami érdekről ia van azó, igazságos 
hocy itt aa állam is Begitségül jöjjön. Azért a 
községuek jelenlegi egyházi és iskolai terheit (a 
kepéről külön asólok) meghagynám, hogy aa ősök 
szellemében áldozzanak ók ia egyházukért, vallá-
sukért, de a továbbiak iránt ai állam részéről 
segélyőkre kellene menni, hogy képesek legyenek 
rendezett egyházi és iskolai állapotokat tartani 
fent.  Hogy ezen aegély pénzben kifejesve  mennyi 
legyen, arról most beszélni nem lehet, mert ide-
vonatkozólag a szükségleteket szabályszerű el-
járás utján kell számba veanl. Hogy a aegély 
a községnek adassék e patronátusi kötelezettségeik 
teljesithetéae végen? vagy ss egyháznak saját 
asükségleteí fedeahetésére  ? as egyszerű eljárási 
módozatnak tekinthető, csak az ssfikaéges,  hogy 
ezen aegély fejében  aa állam ne bántsa as auto-
nómiát, elégedjék meg a legfőbb  felügyeleti  jo-
gából származó ellenörködéssel, mert a székely 
egyházközségekről neui lehet föltételeani,  hogy 
államellenes üzelmeket szolgáljanak, mlbor szol-
gálatuk épen a magyar állam eróaődéaéaére — 
fejlődésére  irányul. 

Es iránt is bátor leazek előadásom végealé-
vel határozati javaslstot tenni. 

(Folyt, köv.) 

A m - i k ülésszak asküdtjeL 
A folyó  évi október 20-án kezdődő Ill-lk esküdt-
széki Qléaazakra a szolgálatot tevő esküdteket a 
helybeli kir. törvényszéknek folyó  évi szeptember 
21 én tartott nyilvános ülésében sorsolták ki. A 

*) Előterjesztette a székely kongresszus köz-
művelődési szakosztályában Pál látván apát-ka-
nonok, az erd. TÓUL kath. státus előadója. 



Október 1. C S Í K I l a p o k 40. szám. 

t ű i n elnöke J e r m i t János kir. törvényszéki 
biró, tagjai: D ó s a Kálmán és Q e o s ö Béla kir. 
tsséki biró. jegyiAj •: V e r e s s Árpád kir. tssékl 
aljegyső- voltak. A kir. ügyészséget 8 « t n p j ár 
Samn kir. ügyész, a marosvásárhelyi ünyvédi 
kamarát pedig dr. F e j é r Antal ügyvéd kép-
viselte. A sorsolás eredménye : A) K e n d e s 
e s k ü d t e k l e t t e k ; 

1. Kován Gergely földéss  Csik verebes. 2. Hel-
v igű. János kávés és pék Csikssereda. 3. Imréig 
náci birtokos Caikesatéueg. 4. Jakab Jóssef  siabó-
mester Csikuereda. 5. Léhner Antal kereskedő Rá 
kos. 6. Ifj.  Baláis JéisefföldésiTaplooia.  7. dr. Siath 
máry István gyógysxeréss Gyergyóditró. 8. Imre 
Imre földéss  Crikssentsimon. 9. Szilágyi János 
birtokos GyeTgyfasomafalva.  10. Beese Imre 
megyei aljegyző Csikssereda. II . Antal Péter 
(ganta) birtokos Gyimesköiéplok. 12. Bara János 
birtokos Caikssentlamás. 13. Olti Lajos (Antalé) 
birtokos Cslkmadérslva. 14. Lázár Márton bir-
tokos Csikkozmás. 16. Konos Tamás szürszabó 
Ctikcslosó. 10. Ssáva Lakács birtokos Csíktaploczs. 
17. Hadár Imre ny. megyei föjiö  Csikvárdottalva. 
18. Sipos Péter birtokos Csikszentmihály. 19. 
l ly is Ádám birtokos Kásionujfalu.  20. Scliier 
Perenei államépitésieti mérnök Csikssereda. 21 
Jakab Ferencz birtokos Csikszentimre. 2*2. Csathó 
István birtokos Csikszentimre. 23. Czimbalmos 
Lajos birtokos Gyergyóssárhegy. 24. Ibire András 
birtokos Csikdelne. 26. Merza Vilmos kereskedő 
GyergyAaientmiklós. 20 Dr. Nagy Jené ügyvéd 
Cslkssentmárton. 27. Szabó Lajos fodrász  Csik 
•sereda. 28. Antal Péter birtokos Csikjenófalva. 
29. Biró József  röldésa Csikcsicsó. 30. Simou 
(Schöffler)  Ede siatóos Calktaplocza. B) H e 1 y e t-
t e s e s k ü d t e k : 1. Vsss József  birtokos Csik 
taplocia. 2. Salló Ágoston birtokos Csikzsögöd. 
3. Gál Anlal földéss  Csíktaploczs. t. Apponyi 
Károly szűcsmester Csíkszereda. 5. Lux Sándor 
iparra Cúk-nareii. 6. Cjisiér Ábal földéji 
Csikszentkirály. 7. Id. Sánlha István földész  Csik 
Pálfalva.  8. Gáspár (Antal) József  birtokos Csík-
szereda. 9. Id. Bartalis János birtokos Csikcsobot 
falfa.  10. Imre József  birtokos Csikvárdotfalva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj doktor. Csiktaploczai Daradics 

Félix végzett joghallgató a kolozsvári tudomány 
egyetemen a napokban avattatott föl  doktorrá 
az előirt szigorlatoknak kitűnő eredménynyel 
történt letétele atán. .Gratulálunk ! 

— Felhívás. Kolozsvár sz. kir. város 
évi október IS-én tartandó ünnepélyére a Má-
tyás szobor 'leleplezésére városujkat is meg-
hívta. Mait bé 27-én tartott rendes őszi köz-
gyűlésünkön a képviselőtestület elhatározta, hogy 
a meghívást tudomásul véve, az ünnepélyen kép 
viaelteti magát. Tekintettel azonban a város 
szegény anyagi helyzetére a kiküldött képvise-
lők utazási és ellátási költségeit kiutalni nem 
tndja s azért felhívatnak  a képviselő testület 
tisztelt tagjai, szíveskedjenek ajánlkozni, b»gy 
hajlandók volnának-e saját költségükön ez ünne-
pélyen megjelenni és a várost képviselni. Meg 
jegyezni kívánom azt, hogy folyó  hő 25 -én a 
kolozsvári tanácsnál már bejelentettem, hogy 
innen Csíkszeredából 3 tag fog  elula'.ni az ünne-
pélyre s kértem, bogy ezen 3 tag elszállásolása 
felől  a rendező bizottság gondoskedjék. A kik 
tehát hqlsndók volnának a város érdekében 
fentemiitett  áldozatot meghozni szíveskedjenek 
október 8-ig azt hozzám bejelenteni. Csíkszereda, 
1902. évi szeptember 29. Hazafias  üdvözlettel 
dr. Ujfalusi  polgármester. 

— Kirendelés. Vármegyénk főispánja  a 
gyímesi belépő állomáson alkalmazott dr. Már-
ton László szolgabírónak katonai szolgálatra 
lett behívása miatt, ennek távolléte idejére a 
szolgabírói teendők végzésére Csiszár Imre vár-
megyei harmad aljegyzőt rendelte ki, a ki ezen 
állását szeptember 28-án el is foglalta. 

— Uj Óradíjas tanító. Ai iparos tauonoz-
iskola felügyeld  bizottsága f.  évi szeptember hó 
80 án Szabó Géza kir. tanfelügyelő  elnöklete alatt 
tartott ülésében * megüresedett óraHíjas tanítói 
állásra Máthé Dénes felsőnépiskolai  tanárt válasz-
totta meg. 

— Esküvő. Érdekes kettős házasság 
történt a mait szombaton Csiksomlyón, apa, 
anya éa fla  kötöttek egyszerre házasságot, régi 
saivbeli vonzalmaikat fűzvén  ezen frigy  által 
Össze hosszú idők multává I, csernátoiii özv. 
Káinoki János Kolozsvár városi hivatalnok, ki 
jelenleg 58 éves esküdött őrökhü'éget rsiksum-
lyói özv. Petres Mária 65 éves úrasszonynak, 
•int régi ideáljának és ugyanakkor lépett frigyre 
ifj.  Kálnoky János somlyói kereskedő, mint 
előbbieknek törvényesített flok  taploczai Baké 
Károlinával, ki néhány év óta házvezetője volt. 
A szép és érdekes házassági üunepély szűkebb 
családi körben tartatott meg. 

— Orvosak gyűlése. Az országos or-
vos szövetség csikmegyei fiókja,  melynek tagjait 
a vármegyéikben alkalmazott orvosok képezik, 
a lapunkban már közölt tárgysorozattal mult 
szombaton Szentdomokos községben gyűlést tar-
tottak dr. Veress Sándor megyei főorvos  elnök-
lete alatt, a jegyzői tisztet dr. Kolonics Dénes 
várfat(al*i  körorvos teljesítette. A gyülési-n az 
orvosak közti sokan vettek részt és az elnök 
tapintatos vezetése mellett több fontos  ügyet 
vitattak meg és jattattak megoldásra, melyek 
nem eaak őket, hanem a közegészségügyet is 
közelről érdeklik. 

— Képviselőtestületi közgyűlés 
Vámsunk képviselőtestülete t• • lyó évi szeptem-
ber hó 27-én délután 2 órától kezdödőleg tar-
totu meg őszi rendes közgyükét Ujfalusi  Jenő 
dr., polgárm—t.er elnöklete »l*tt, mintegy 10 
tig jelenlétében. A képviselőt "-lületi tagok na-
gyobb részét a megjelenésteii valószínűleg a 
vásáros idő akadályozta. A gyűlés első tárgya 

gondosan előkészített költsésvetés volt, me-
lyet a képviselőtestület pontoukinl letárgyalt s 
kevés módosítással elfogadott.  A bevételek 3sz-
szege ; 54100 kor. 95 fillér,  a kiadások összeee: 
53155 kor. 73 fillér,  felesleg:  945 kor. 22 tíll. 

költségvetés letárgyalása Után a polgáraién-
ter bemutatta Kolozsvár szab. kir. város meg-
hívóját., melylyel városunk képviselőtestületét a 
Mátyás szobor leleplezési ünnepélyére meghívja 

egyben kérte a képviselőtestületet, bogy az 
ünnepélyre néhány tagot küldjön ki. A képvi-
selőtestület a polgármester vezetése alatt azon 
tagokat küldi ki az ünnepélyre, kik erre ön-
kényt vállalkoznak és ezen szándékukat a 
polgármesternél bejelentik. A gyűlés harmadik 
és utolsó tárgya volt a helybeli róm. katb. plé-
bános kérelme a plébániai lakáson szükséges 
javítások eszközlése iránt. A képviselőtestület 

javításokra szükséges összeget megszavazta 
és a javítások keresztülvitelét elrendelte. 

- Iroda áthelyezés. Dr. Csiky József 
csíkszeredai ügyvéd, irodáját a .Kánya' féle 
laktelok udvari szobáiba helyezte át, miről a jog-
kereső közönség ez uton is értesíttetik. 

— Állandó választmányi ülés. A 
törvényhatóság kebelebői kiküldött 30 tagu ál 
landó választmány ma, az az e bó l én ülést 
tartott, melyen megvitatás és előkészítés alá 
kerültek azok az ügyek, melyek a törvény-
hatóság őszi rendes közgyűlésének tárgyait ké 
pezik. A közgyűlés napja e hó 15-re lesz ki 
tűzve, melynek főbb  tárgyait a vármegyei köz-
igazgatás és a községek jövő évi költségvetései 
nek megállapítása és illetve jóváhagyása togj 
képezni; ezen kivül választás alá kerül a megyei 
magánjavak igazgatójának megválasztása is, 
mely állásra a pályázati hirdetményben kitűzött 
batáridőn belől, értesülésünk szerint egyedül dr. 
Csiky József  ügyvéd folyamodott  s így megvA 
lasztása minden valószínűség szerint köztVIkiál 
tással fog  történni. 

— Október 6-ika emléke. A csíksom 
lyói róm. kut. főgimnázium  önképzőköre 18411 
október 6 (likának emlékéro f.  év október hó ö-én 
(vasárnap) délefótt  10 órakor az intézet rajzter-
mében dÍBZgyülést tart a következő műsorral: 1 
Ssentelt hantok, éuekli a férfikar.  2. Felolvasás 
tartja Pap Béla VIII. oszt. az önképzókör elnöke 
3. Hegedű szóló, elóadja Donianyáucz András V. 
oeit. hannoniutnou kiséri Domanyáncz Péter tanár, 
4. .Tizenhárom", irta Ábrányi Emil, szavalja 
Kölönte Géza VII. oszt. &. Hegedii-duelt. előad 
ják Csergő Gábor VIII. éa Gábor László VI. oszt. 
tanulók. 6. Az aradi vérnap (dislog), irta Rákosi 
Jenő előadják Kugler Vilmos és I'ál Gyula VIII 
oszt. 7. .Adjon Isten', énekli a férfikar.  A szü 
lókét és tan&gybarátokat ez uton hívja meg 
rendezőség. 

Tanítói diszgyülés. A csíki róni. 
katb. tanítóegyesület 1902. évi október 23-áu 
d. e 9 órától kezdódóleg, Csiksomlyón, a gya 
korló iskola termében, XIII. Loo szeutséges atyánk 
25 éves pápasága jubileumát ünneplő disz ülést 
tart. a következő tárgysorozattal: I. A jubiláris 
diszgyülés tárgyai: 1. Zenés mise, Te Deummal 
d. e. 9 órakor a Szent Ferencz rendiek teinplo 
mában. 2. „Inja", Naliukodonozorból, elóadja 
tanitóképezdei ifjúság  zenekara. 3. Elnöki meg-
nyitó, tartja: Karácsony József.  4. Szavalat, 
szava 1: Balló Veioníka kisasszony. 5. l'ápai 
himnusz eléneklése a tanitóképzóí dalkör által 
II. A tanítóegyesület! gyűlés tárgysorozata: 1 
.Születésem napján*, Nyizsnyaitól, énekli Bereczki 
L. IV. éves n., hármoniumon kiŝ ri Dományáncz 
P, képezdei tauár. 2. Felolvas Lakatos I. képez-
dei tanár. 3. Leiratok felolvasása.  4. Szaval egyik 
kartárs. &. Pénztárosi jelentés. 0. Indítványok 

Hunyadi induló*, előadja az ifj.  zenekar. 
diszgyülésre az egyesület tagjait, tanügybará 

tokát és más érdeklődőket tisztelattol meghívja 
Karácsony József  elnök, Xántus Elek jegyző. 

— Országos vásár. A Szent-Mihály 
napi országos vásár szeptember 26—29. nap 
jain zajlott le városunkban, mely népesség és 
forgalom  tekintetében a másik hármat nagyban 
Mül multa. A három napos baromvásárra igen 
sok állatot hajtottak fel  s a kereslet és vétel 
is megfelelt  a várakozásnak. — A belső vásár 
szintén igen élénk volt, meglátszott rajta, bogy 
a nép kenyérhez jutott s inkább jut valami 
házi szükségletek beszerzésére. Mindennemű 
iparczikkek tömegesen állíttattak elő s tekin 
tettel a tél közeledésére különösen a lábbeliek 
szücsáruk és készruhák nagy kelendőségnek 
örvendettek. — Zöldségfélék  én nyersszilva, de 
különösen hagyma nagyraeunyiségben volt elő' 
állítva, iiiinek a kereslet is megfelelt.  Gabona-
félékben  sem volt hiány, s mert a vetés befeje-
zéshez közeledik s a szükséglet esökkent, az 
árak is alább szállottak. Asztalos és kárpitos 
munkák nagymennyiségben hevertek, de ezek-
ből nagy mennyiség maradt eladatlan. Általában 
véve azonban a vásári forgalom,  az a mint elől 
is említettük, a jobbak közé sorozható s eléggé 
megfelelt  az árusok várakozásának. 

— Államsegély utalványozás. Gy. 
szentmiklós nagyközség egy segédjegyzöi, mint 
egyottsl anyakönyvvezetői állást szervezvén, an-
nak díjazáshoz a belügyminiszter a közigazga-
tási bizottság felterjesztése  folytán  600 korona 
állami segélylyel járult hozzá és azt folyósította  is. 

— A soproni hadapród! iskola és 
Oál Kálmán. Ditrói Gál Kálmán katona is-

lal növendék ismertetett trsgikus balála a 
atona-intézet és növendék társai körében is 
lénk részvétet kellett s hogy minő szeretet 

tisztelet tárgya volt ő az intézetben tanítói 
tanuló társainak, s minő szép remények tü-

ödteb hozzá, ezt fényesen  bizonyítja a soproni 
honvéd tisztképző iskola vezetőségének az el-
hunyt édes apja Gál Miklóshoz intézett meleg-
hangú irata, melyben iga: részvéttel osztoznak 
ngy a vezetőség, mint a pályatársak a család 
nak a váratlan halál feletti  bánatában, s tudat-
ják. hogy azt a helyet, hol a halál bekövetke-
zett maradandó emlékkővel szándékoztak meg-
jelölni. 

— Állami gépgyárakba felvett  szé-
kely fink.  Említést tettünk nem rég arról, 
hogy a kereskedelmi miniszter az állami gép-
gyárakban ez évben is vármegyénkből 5 székely 
fiút  kiván elhelyezni állam költségen. A mint 
értesülünk vármegyénk főispánjához  a fölvételért 
folyamodott  pályázók közül a kereskedelmi mi 
niszter delnei Kánya Andrást, pálfalvi  Buttyán 
Szilvesztert és gyergyószentmiklősi Kölönte 
Zoltánt a debreczeni, delnei Incze Andrást és 
mindszenti Győrpál Ignáczot a miskolczi állam 
vasúti gépgyárba vette fel,  kik közelebbről út-
nak is iiidittatnak. 

— Ragadozó vadak elszaporodása a 
gyergyótölgyesi járásban. Evek óta nem 
mutatkozott annyi ragadozó vad és nem tett 
annyi kárt megyénkben, mint a jelen év nyarán, 

tölgyesi járásban megtörtént az is, hogy a 
szét szőrt fekvésű  havasi községekben neveze-
tesen Tölgyesben fényes  nappal is medvék je-
lentek meg s károsították a szegény lakósság 
lábas jószágát. Gyakori bajtó vadászatok tar-
tattak hatósági engedélyek alspján, s ha sikerült 
is ötöt-hatot a duvadak közül elpusztítani, de 

károk tovább ismétlődtek. Nemcsak a medvék 
és farkasok  okozták és okozzák a nagymérvű 
károkat, hanem a vaddisznók is, melyek 4u—50 
darabból álló falkákban  jelentkeztek Békás 
község területén, hol a szegény havasi nép ku-
koricza termését csak nem egészen megsemmi-
sítették, miről az ottani gazdasági tudósító 
táviratban értesítette a földmivelési  miuiszteit. 
A duvadaknak ily nagy mervü jelenléte, a mint 
hírlik, egy nagyobb s inkább idegenekből álló 
vadász társaságot arra indított, bogy a tölgyesi 
járás területén október közepe táján nagyobb-
szerü medve vadászatot rendezzen. A vadászo-
kat 16 vezető és 100 hajtó fogja  kisérni és 
Szőcs D. Károly állami főerdész  vezetése alatt 
számos külföldi  előkelőség ígérte meg részvéte-
lét, nevezetesen : Gróf  Stauzinszki lengyel föld-
birtokos, Gróf  Gotzen osztrák főúr,  Milzloft 
or.isz ezredes, Bnckle angol tábornok stb. 

— Járvány a szarvasmarhák kö-
zött. Csodálatos, hogy mig a meleg nyári na 
pok alatt, leszámítva néhány lépfene  és sertés-
vész esetet, állati járványok elő nem fordultak, 
most az őszi hidegebb időben mutatkozik jár-
ványos száj-, és körömfájás,  mely Szárhegy köz-
ségben állapíttatott meg a legelőn és 6 udvar-
ban. Az eset sajnálatosabb, minthogy a járvány 
szoros zárlatot involvál, s az az állatvásár for-
galom és a gazdaközönség rovására esik. 

tárbirójánál felfogott  1 drb. 8 éves fehér 
tehén, melynek jegyei: bal tomporáj&n 
K. D., bal szarván Z. J . bélyegek és 
bal füle  bütü*. mint gazdátlan állatot ne-
vezett községházánál nyílt árverezésen 
október hó 3-án reggel 8 órakor 
eladja. 

Csik-Göröcsfalva,  1902. ssept. 27. 

Mánya Antal, 
k. jegyző. 

Kovács Boldizsár, 
biró. 

II »3—902. szám. 
ki. 

Hirdetmény. 
Csík-Rákos és Csik-Göröcsfalva  köz-

ségekben megüresedett bába állásra pályá-
zatot hirdetllnk, s felhívjuk  pályázni kí-
vánókat, hogy kéréstlket alattirt község 
elöljáróságához november l-ig adják 
be, mert a később érkező kérések nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

Bába évi fizetése:  Csík-Rákos kfo-
ség pénztárából, havi előlegen részletek-
ben járó 60 korona és minden egyes 
szüléstől 2 kor. 

Csík-Rákos. 1902. szept. 28. 

Mánya Antal, 
k. jegyző. 1—3 

Fodor Mihály, 
bíró. 

621 — 1902. 

KÖZÖNSÉG KOREBOL. 
Búcsúszó. 

Jó ismerőseimnek, kiktől hirtelen történt 
elutazásom miatt személyesen nem vehettem 
bucsnt, ez uton mondek Bzives .Isten hozzád'-ot. 

Vass Henrik, 
niftv.  mérnök. 

S z e r l s e e z t â l •ü j zen . e t s l c . 
— L M . urnák, Budapest. Az. „E. K.* 

szére a tiszteletpéldányt megindittatlam. 
ré-

Laptalajdonos: 
GYÖRGY JAKAB ÖRÖKÖSE. 

végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

Lx- t.-cz. 120. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1901. évi Sp. 574/3 számú végzése követ-
keztében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni ügyvéd 
által képviselt csikcsatószegi ifj.  Darvas Albert 
javára csikcsatószegi Győrfy  Antal ellen 56 kor. 
s jár. erejéig 1903. éti augusztus bő 30-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján lefog-
lalt és 743 koronára becsült kővetkező ingósá-
gok u. m.: gazdasági eszközök, lovak, gabona 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909-ik évi V. 466/9. száma vég-
zése folytán  Csik-Csatószegen alperes lakásán 
1902. évi oktohsr hé 3-ft  napján* déhttai 2 
Arája batáridőül kitűzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen Ár-
verésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzflzetésmellett,  a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési .jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 190. §. érteimébea ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárton, 1902. évi szeptem-
ber hó 25-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bir. végrehajtó. 

789—1902. 

Szám 11590-902. 
II. ai. 

Hirdetmény. 
A törvényhatósági bizottság legtöbb 

adót fizető  tagjainak 1903. évre szóló név-
jegyzéke az igazoló választmány által össze-
állittatván, az a mai naptól kezdve 15 napi 
közszemlére a megyei kiadóhivatalban 
kiftlggesztetett. 

Ezt azon kijelentéssel hozom köztu-
domására, hogy az 1886. évi XXI. t. cz. 
28. szakasza értelmében a névjegyzék el-
len a kifüggesztéstől  számított 15 nap alatt-
iövő október hó 13-ának délutáni 
5 Órájáig az állandó bíráló választmány-
hoz intézendő felebbezésnek  helye van. 

Csik-Szeredán, 1902 évi szeptember 
hó 29-én. 

Beczft  Antal, 
alispán. 

1231—902. szám. 
ki. 

Hirdetmény. 
Alulirt 

teszi, hogy 
község elöljárósága közhirré 
Csik-Göröcsfalva  község ha 

végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 103. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi Sp. I. 603/3. számú végzése következtében 
Bartha Ignácz ügyvéd Által képviselt Hajda 
János csikkarczfalvi  lakos javára Segő István 
csikkarczfalvi  lakos ellen 80 korona s járalékai 
erejéig 1909. évi április hó 18-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 608 kor. 
becsült következő ingóságok u. m.: lovak, sze-
kér, hám és tehenek nyilvános árveréses el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 468/4. száma végzése foly-
tán 60 kor. tökekövetelés, ennek 1901. évi ja-
nuár hó 4-ik napjától járó 6°/, kamatai és eddig 
összesen 66 kor. 09 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szenvedő 
lakásán Csikkarczfalván  leendő eszközlésére 
1902. évi október hé 16-ik aapjáaak Mattal 8 
érája határidőül kitűzetik és ahhoz s venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. § a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükBég esetén, beesárea 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezea árverés aa 1861. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi szeptember 
bó 25-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
Ui. Urfaágl  végrehajtó. 



OktAber 1. C S Í K I L A P O K 40. szám. 

»60. «im. 
1909. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

köshirré teszi, hogy a esiksseredsi kir. járás 
bíróságnak 1900. «vi V. Sp. II. 1288/2. sz. 
végzése folytán  Dr. Kópf  János agyvéd Által 
képviselt Vojtek és Weisz aradi czég végrebaj-
lató részére Potsa Sándor esikgyimesi lakós 
végrehajtást szenvedő ellen 572 kor. 66 fillér 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 805 
koronára becsfiit  ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1901. évi V. 83/6. sz. végzésével 
s további eljárás elrendeltetvén, annak az alap 
és felttlfoglsltstók  követelése erejéig is. a meny 
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtartása 
határidőm 1902. M szeptember hé 30-lk napjá-
nak d. a 3 érája kitüzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók éa pedig: könyvek, padlik, áll-
ványok, wertheim azekrény, tégelyek, mérleg stb. 
a legtöbbet igérőuek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron slnl is el fognak  adatni. 

Felbivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartauak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tfinik,  hogy elsőbbségi jelenté-
seiké az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelentem el ne mnlaszszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognsk  ntsltatni. 

Kell Caik-Szeredán, 1902. évi szeptember 
hó 10-én. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

3 kocsis és egy h á z v e z e t ő n ő 
(gazdaasszony) a Répáti ásványvízforrás 

kezelőséghez Kászon-Altiz (Csik megye ) 
Teljes tisztelettel 

Ásványvíz Kezelősép Répát. 

T u s n á d f & r d o a 

a mészárszék és husvágási jog 3 
évre 1903—1905. nyilvános árverés utján 
folyó  évi október hó 5-én d. e. 
10 Órakor bérbeadatnak. 

A feltételek  Tusnádfiirdőn  az igaz-
gatósági irodában megtekinthetők. 

A fürdcügazgatíiság 2 - 2 

Gyümölcsök 
mindenféle  fajták  kaphatók, 5 kg. posta-
csomagban franko  mii.den állomásra. 

Szőlő valódi táblás muskat 3 kor. 20 fill. 
Ossi baraczk (finom)  4 
Alma 3 „ 20 „ 
Körte 3 kor. 20 fill. 

Tisztelettel 

MTIME.EB O T T Ó , 
(FANCSOTA) 

2—3 íüszerkercskedó és szülüliirtokos. 

Csik-Szeredában a pinezou egy kőből 
épült s jó forgalmi  helyen lévő (korcsoma 
vagy akár más fűszer,  vagy divalüzletnek 
való) flzlethelyiség,  lakás, raktárral ÓB kll-
lön udvarral egyfllt  olcsó árban eladó. 
Hol ? Megmondja e lap kiadóhivala ! 4 _ 6 

I 

Úzletmegnyitás I 
Van szerencsénk s nagyérdemű közön-

ség szives tudomására hozni, miszerint 

Mosó és vasaló üzletünket 
njból megnyitottuk. 
Elvállalónk mindenféle fehérnemüek 
és függönyök vasalását a legszebb és 
legdíszesebb kivitelben, lehető Jutányos 
árban. 

A nagyérdemű kOzOnség szives párt-
fogását kérve, vagyunk 

2—4 kéazazolgája 

Tóth Ferencz és tá rsa . 

762—1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhijré teszi, hogy s budapesti V. ker. kir. 
járásbíróságnak 1901. évi V. Sp. XIII. 91/3. sz. 
végzése dr. Szirmay Manó budapesti ügyvéd 
által képviselt Kurczveil Bernát budapesti lakos 
végrehajtató részére Lux Sándor szeredai lakos 
végrehajtást szenvedd ellen 84 kor. 42 fillér  kö-
vetelés s jár. erejéig elrendelt biztosítási végre-
hajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 700 koronára 
becsült ingoságokra a szeredai kir. járásbíróság 
1901. évi V. 990/6 sz. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltatók  követelése erejéig is, a mennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő meg-
tartása batáridőül 1902. évi oktéber hé 6-lk 
napjának délutáni 4 érája kitűzetik, a mikor a 
bíróilag lefoglalt  ingók és pedig Werthein szek-
rény és házi bútorok a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellet, szűkség etén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelé-
sét megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseikel 
az árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél 
írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
el ne mnlaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  foguak  utaltatni. 

Kelt Csik-Szereda, 1902. évi szeptember 
bó 18-ik napján. 

Keresztes Gyula , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 9302-902. 
tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Csikgöröcsfalva  község «80. számú tjkve 

birtokszabályozás következtében átalakíttatott 
s ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 
a melyekre az 1886. XXIX. t.-cz az 1889. évi 
XXXVIII, t.-cz. is az 1891. évi XVI. t.-cz. a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséi 
rendeli, az 1899. XXIX. t.-czikkben szabályo-
zott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
teljesítésével kapcsolatosan foganFlosittatott. 

Ezen körülmény azon felhívással  tétetik 
közzé: 

I. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 
t.-czikk 15. és 17. §-ai alapján — ideértve e 

-oknak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 5. és 6. 
-aiban is az 1891. XVI. t.-czikk 15. §. a) 

pontjában foglalt  kiegészítéseit is — valamint 
az 1889. XXXVIII, t.-cz. 7. §-a és az 1891. évi 
XVI. t.-czikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések vagy az 1886. évi XXIX. t.-cz. 29. 
§-a alapján eszközölt törlések érvénytelenségét, 
kimutathatják e «égből törlési keresetűket 6 
hónap alalt, vagyis 1902. évi szeptember hó 
15-től bezárólag 1903. évi márczius hó 15-ig a 
tlkvi hatósághoz nyújtsák be, mivel a>. ezen 
megnem hosszabbítható záros liHUrnap eltelte 
után indított törlési keresel annak a harmadik 
személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhat, 

9. hogy miudazok. kik az 1886. évi XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. §§-ainak értelmében ideértve 
az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 5. 
és 6. §§-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzése elle-
nében ellentmondással kívánnak élni, írásbeli 
ellentmondásaikat hat hónap alatt, vagyix 1902. 
évi szeptember hé 15-tOI 1903. márczius hé 15-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert ezen meg nem bosszabbilhaló 
záros határidő eltelte ntán ellentmondásaik többé 
figyelembe  vételni nem fognak. 

3. bogy mindazok, kik a telekkönyvi át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, a kik sz 1. és 9. pontban körül-
irt eseteken kivül az 1899. XXIX. L-czikk sze-
rinti eljárás is az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által több nyert nytlvánköuyvi jogai-
kat bármely irányban sértve vélik, ideértve azo-
kat is. a kik a tulajdonjog aráuyának az 1889. 
XXXVIII, t.-cz. 16. §. alapján történt bejegy-
zést sérelmesnek találják, e tekintetben felszó-
lamlásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat (6) hónap alatt, vagyis 1902. 
évi szeptember hó lö-töl 1903. év márcziás bó 
15 napjáig bezárólag annál bizonyosabban nyújt-
sák be, minthogy az ezen meg nem hosszabbít-
ható záros határidő elmúlt* után az átalakítás-
kor közbejött téves bevezetésből származó bármi-
nemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik az emiitett 
lejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján 
és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 
sserzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg. 

Végűi figyelmeztetnek  mindazon felek,  kik 
a hitelesítő bizottságnak okiratokat adtak át, 
bogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egy-
szerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telek-
könyvi hatóságnál átvehetik. 

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

Dósa, 
kir. tarvuéki bíró 

Újonnan érkezett kisküküllőmenti 
borok literje 26 és 32 kr, 1896-béli 
40 kr. Kapható Csiktaploczán Simon 
(Sohöfler)  Edénél. 3- 3 

Női gallérok, kabátok és dlszkalspok! 

Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy üzletemet 
az ö s z l és t á l l s z e z o n r a , 
njonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ngy, mint eídig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés haszon mellett for-
galmamat elérni. 

A milyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok 
3 7 " ">- kész szolgálatiul 

Székelyhidy Sándor 
uíii éa férü  divattlzlcto (Csikszeredu). 

Üzletem a Hutter szállodával szem ben! 

Csik Csekefalván  281. házszámu bel -
telek jutányos áron, szabad kézből el-
adó . Értekezhetni lehet a tulajdonosnál, 
Bándy Balázsnál. 3 - 3 

Egy jó családbél való fiu, 
a ki egy vagy két gimnázi umot végzett, 
fOszertlzíetbe  tanulónak fölvétetik.  Hová ? 

Megmondja e lap kiadóhivatala ! tj-6 

20 holdas erdei kaszáló 
közel az úthoz. I-ső minőségit szénatermő 
hely eladó. Hol ? Megmondja e lap ki-
adóhivatala ! 5—5 

Eladó kőház 
üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgaliuu 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala! h_(; 

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

Nagy választék minden fajta  vásznakban! 

" C T z l e t - u - j ^ s u s I I I 

Van szerencsém a t. vevő közönség szives tudomására adni, hogy 
üzletemet a kor igényeinek megfelelően  teljesen újból rendeztem be 
és azt ujabb divatú és jobb minőségű árukkal bővítettem ki. 

Szép választékban kaphatók: női valódi gyapjú, SZŐr és posztó-
ruha szövetek, hozzáillő diszekkel, mosó bársony blouz szöve-
tek. Valódi mosó: czérna, pikét. és flanel  barchettek, kreton, 
szatin, batisz és selyem zephirek ; női, leány és gyerek diaz-
kalapok, sapkák, muffok,  kabátok, vállgallérok, felöltők, 
alsó szoknyák, blouzok és miederek. Férfi  és női ingek, gal-
lérok, manzsetták, alsó ing és nadrágok, kesztyűk, nap-
és esőernyők, nyakkendők, czipők és csizmák. 

Fali, futó  és asztal nlá való szőnyegek, gyapjú és fehér  csipke 
függönyök,  asztalneműek és ágy-garniturák. 

Nagy választék, pamut, czérna és len vásznakban, úgyszintén 
szőr, berliner és nagy kendőkben. 

Fa- és érczkoporsók, dul, Bifon  és selyem szemfödelek, 
SirkOSZOruk, koszorú szallagok és minden gyászkellékek. 

Olcsó bevásárlásaim folytán  legolcsóbb árakat t-s legmesszebb 
kedvezményeket nyújthatok, melyről személyes látogatásukkal győződ-
hetnek meg t. vevőim. 

Pontos kiszolgálásról biztosává, szives pártfogásukat  kérem 
szolgálatkész tiszteletlel 

2-3 P O T O T Z K Y  PÁL,. 

Készkoporsók, dul, sifon  és selyem szemfödelek! 

S-3 S Z -A. 

szolgálás jó minőségű árukból. 

-A. TZ .A. I C O T T 
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Van szerencsém a nagyérdemű városi és vidéki közönség becses 
figyelmét  felhivni  újonnan érkezett áruim tulhalmazása miatt az árak tetemes 
leszállítására s kérem szükségletüknek beszerzésével becses pártolásukkal 
megtisztelni szíveskedjenek. 

Dus választékban kaphatók : női, leány és gyerek diszkalapok, 
sapkák, őszi és téli kabátok, gallérok, bundák, muffok  és boák; 
meglepő szép női ruhaszövetek és hozzávaló díszek, mindennemű 
vásznak, asztalneműek, függönyök  és szőnyegek, menyasz-
szonyi kelengyék, fehér  és szines szoknyák és kötények. Barchend, 
flanell  és selyem blOUZOk, gummi és selyem Övek, női, férfi  éa gyerek 
czipők és harisnyák, mindennemű kézimunkák és azok előnyöm-
tatása. Urak részére: valódi angol ruhaszövetek, kalapok, sapkák, 
ingek, nyakkendők stb, stb. 
Divatüzleteinmei  egybekötött  disztemetkezési  in-
tézetemet  és  bntorraktáromat,  szükség  esetén  a 
legpontosabb  kiszolgálás  és  nagyon olcsó árakkal 

ajánlom, 
Szolgálatkész tisztelettel 

MERZA  REZSŐ. 
Raktárom tuMlmozása miatt mélyen leszállított árak! Szolid ki-

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

Nyomatott Caikaieredábsn, s lapkiadó ösvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1902. 




