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Bnoboda T o M n t könyvkereskedése, hová a 
lap axelleml résiét Illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik a lap 
TVnnd.aax S z e r d á n . 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

PZLRLCS BIKUKBSZTÓ : 
Dr. F E Í É B A N T A L , 

COVVBD. 

N y í l t t é r i c z l k k e k 
soronként 4 0 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

HóflsetM ár: 
Egész évre 8 kor. (KoiíSldre) 12 kor. Félévre 

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

Október 6. 
Október 6-án minden esztendőben meg-

tartatnak a különböző felekezetek  tem-
plomaiban a gyász-isteni tiszteletek, fel-
hangzik a nemzeti himnusz és hö ima 
száll fel  a Mindenhatóhoz a magyar nem 
zet azon hőseiért, kik e napon a hazáért 
vértanúi halált szenvedtek és életükkel 
adóztak hazaszeretetükért, vitézségükért 
és a haza érdekében történt munkálko-
dásokért. Több mint fél  század telt e 
azóta. Kiszenvedett testeik régóta porrá 
váltak, de sírjaikon virágot ápol és emlé-
kezetűket hiven őrzi a nemzeti kegyelet. 

Fényes tetteik, hősies vitézségük év-
ről évre mindég tisztább, mindég ragyo-
góbb fényben  tflnnek  fel  lelki szemeink 
előtt, és a mily mértékben távolodunk az 
időben vértanúi haláluk pillanatától, ép-
pen olyan mértékben mind nagyobb, uieg 
nagyobb arányokban formálódik  ki ne-
mes alakjuk az utódok előtt, azon lángoló 
szeretet pedig, a melyet nagy és nemes 
sziveikben a haza iránt táplálták, hova-
tovább mindig dúsabban gyöngyöző, bő 
forrásává  válik a hazaszeretetnek. 

As egyenetlen harczban nem legyő-
zött, de a nyers erő által legázolt, elti-
port magyar nemzetre szomorú napok 
vártak, az udvar és a bécsi kormány 
akkor hirdette a magyar nemzet meg-
semmisülését, mikor ez a legfényesebb 
jeleit adta erejének, akkor kényBzeritette 
a szolgaság igájába, mikor lelkében a 
szabadság szent tüze oly magas lobbot 
vetett, hogy magát is megégette vele. 

A bécsi kormány elkövette azt a 
nagy hibát is, hogy ugy élt a megtorlás 
jogával, mintha azt a maga felsőbbsége 
adta volna meg neki s megfeledkezett 
róla, hogy fölülkerekedését  egyedül az 
idegen támogatásnak köszönhette. 

A magyar nemzet önérzettel hordta 
a rá nehezedő csapást; tűrt, de nem 
csüggedett. S nem is maradt tétlen. 

A hazafias  konzervatívok az udvar 
közelében a negyvenhetet, az emigránsok 

a müveit külföldön  a negyvenkilenczet, 
a nemzet nagy sokasága benn a hazában 
a negyvennyolczat, hárman együtt az al-
kotmányt, a törvényt és a nemzeti asp-
rácziókat mindig és mindenütt szembe-
állították az uj rendszerrel, a melynek 
ilykép lehetetlen volt gyökeret vernie a 
magyar szabadság ezer esztendős földjében. 

A világosi fegyvertétel  után Haynau 
báró, a teljes hatalmú császári fővezér  a 
katonai diktáturát hozza magával s véres 
kézzel lát a megtorlás munkájához. 

A kiket a sors és a nemzet szeren-
csétlensége hatalmába adott, azoknak élete, 
szabadsága és vagyona ellen tör, azokért, 
a kiket utói nem érhet, a nemzetet nujtja 
ezer zaklatással és irtózatos üldözéssel. 
Hadi törvényszéket állit s a Caraffák  és 
és Básták vérbiróságninak emlékével együtt 
a nemzet azázados sebeit szaggatja fül. 

Latour halálának évfordulóján,  1849. 
október 6-án a hóhér keze által lesznek 
halhatatlanokká: Batthyány  Lajos gr., 
Magyarország első miniszterelnöke, a 
honvéd hadsereg vezérei Kiss  Ernő,  Au-
lich  Lajos, Damjanich János,  Nagy 
Sándor,  Vécsey  Károly,  gróf  Török 
Ignácz,  Léhner  György,  Knézics  Ká-
roly,  Pöltenberg  Ernő,  Leininger 
Westerburg  Károly,  Schweidel  József 
Dessewffy  Arisztid  tábornokok és Lá-
zár Vilmos  ezredes. Őket kivették : 
Csányi  László,  Perényi  Zsigmo"  1, 
Szacsvay Imre,  Jeszenák  János,  Ka-
zinczy Lajos éa mások. Ötszáznál több 
tiszt került várfogságra,  Olmlltz, József-
stadt, Kufstein  börtönei hősökkel népe-
sítetnek meg, nincs mértéke, határa a 
bíróságoknak, internálásoknak, konfikálá-
soknak. A megtorlások sorát azután be-
zárja a szabadságharcz harminczhat me-
nekültjének, ezek között Kossuthnak, 
Andrássy Gyulának, Batthyány Kázmér-
nak, Lónyay Menyhértnek, Pulszky Fe-
rencznek, Horváth Mihálynak halálra 
Ítélése és in effigie  való kivégzése. 

Ez alkalommal is bebizonyult, a mint 
azt a történet könyvében olyan sok he-

lyen olvashatjuk, hogy a kereszt, bitó, 
bárd, golyó és rabLilincs nem alkalmas 
eszközök az eszme kiirtására, minél mé-
lyebb és nagyobb vértengerbe fojtják, 
minél több szenvedéssel akarják elnyomni, 
annál fényesebben  ujra támad és annál 
ragyogóbban hinti szét éltető sugarait. 

Az ők haláluk sem volt hiába való, 
az irtóztató szenvedések nem enyésztek 
el a hazára nézve eredménytelenül. Az 
ártatlanul kiontott vér megtermékenyítette 
ezt a földet,  a nemzet jobbjainak szen-
vedései megedzették a nemzet tagjainak 
szivét és karjait, azok a nagy vívmányok, 
melyekért éltek és hallak, fennmaradtak 
továbbra is és ezek segelyével a mártírok 
vérével áztatott földön  épillt fel  az uj 
Magyarország és az eltiport és elgázolt 
nemzet megerősödve, megsokasodva él az 
ezeréves hazán. 

Az október 6-án megdicsőült vértanuk 
emlékezete örökkön élni fog,  az ők lelke-
sültségük, a mi IelkesilltségUnknek, az ők 
hazaszeretetük a mi hazaszeretetünknek 
solia ki nem apadó gazdag forrása  lesz-
nek. Életük tanitson arra, hogy miként 
kell élni, haláluk pedig, hogy miként kell 
meghalni e hazáért. 

Emlékezetüket akkor tartjuk legna-
gyobb tiszteletben, ha mindnyájan, kiki 
a maga tehetsége szerint, közös erővel 
munkálkodunk e haza előhaladásáért, bol-
dogulásáért, melynek nagyságáért és sza-
badságáért ők életükkel adóztak 

- - Az első ülés az uj országházá-
ban. Az országgyűlés miudkét háza október 
8-ikán tartja első ülését az uj ülésszakban az 
uj országházban : a képviselőház tiz órakor, a 
főrendiház  pedig délben félegykor.  A képviselő 
házban az elsó napon csak bejelentések lesznek 
a következő uapokon lesznek a választások ós a 
bizottságokba való kijelölések, B a költségvetést 
csak a következő héten terjeszti a Ház elé a 
kormány. A főrendiház  elsó iiléséu is csak elő-
terjesztések és választások lesznek. A képviselő-
ket a Ház elnöke 7-ikón délután négy órára 
hirta meg sz uj országháza megtekintésére. A 
szabadelvüpárt 7 ikén este hét órakor tartja első 
értekezletét. 

= A magyar köztisztviselők orszá 
gOS szövetsége. A inalt év szeptember hó 

napjában tartott tisstviselői kongresszus által ki-
küldött végrehajtó bizottság Vörös László nyu-
galmazott államtitkár, orssággyttlési képviselő és 
Benedek Sándor közigazgatási biró elnöklésével 
ülést tartott. A hizottság őber figyelemmel  fogja 
kisérni a kongresszus nevében beadott memoran-
dum kívánalmainak teljesítése és ezek között 
elsó sorbau a flzetésjavilás  érdekében teendő 
intézkedéseket. Hogy azonban a tisztviselői kar 
teljes súlyával és szervezett egészként léphessen 
föl  érdekeinek megvalósithatása körül, szükséges-
nek tartja a bizottság az állami tisztviselők or-
szágos egyesületének mielőbbi megalakítását és e 
czéíböl fölkéri  mindazokat, a kiknél uj egyesü-
leti belépó nyilatkozatok vannak, hogy azokat 
mielőbb küldjék he. A végrehajtó bizottság e i 
uton is fölkéri  a tisztviselői kart, hogy közös 
czéljai sikeresebb megvalósithatása érdekében 
minél nagyobb számban lépjenek be az egyesü-
letbe, melynek tagsági dija évi két korona. 

= A földmivelési miniszter a Szé-
kelyföldön.  Egyik fővárosi  Isp értesülése sze-
rint Darányi Ignácz földmivelésügyi  miniszter új-
ból kilátásba helyezte a Székelyföld  meglátogatá-
sát ozou czélból, hogy alkalma nyíljék viszonyain-
kat közelebbről meg ismerni és a gasdakösönséggel 
közvetlenül érintkezui, hogy az orvoslási módok 
felett  a szerzendó tapasztalatok alapján intézked-
liesaék. Emez értesülés szerint az udvarhelyme-
gyei fóispáu,  mint az ottani gazdasági egylet el-
nöke a választmánynak be is jelentette a minisz-
ter látogatási szándékát, mely azt örvendetesen 
vette tudomásul s a látogatás alkaltbával dísz-
közgyűlés tartása ia terveztetik. Ennek a hírnek 
alupoa volta felett  annál inkább lehet kételkedni, 
iníután most már nem csak a Székelyföldet  be-
utazott kormánybiztos által szerzett adatok, ha-
nem a Tusnádon megtartott síékely-kongreaszos-
uak ugyszólva minden égető baj orvoslására nézve 
kifejtett  javaslatai elég anyagot nyújtanak a föld-
mivelési miniszternek az intézkedhelésr*. 

= A tanitók nyugdíjügye. As ország 
tanítói már csaknem egy éve várják a tanítói 
nyugdíjról szóló törvényjavaslat megjelonéaét. a 
melytől eddigi mostoha Borsuknak jobbra fordu-
lását remélik. Azt remélték, hogy az országgyű-
lés ÓBZÍ megnyitása után Wlnssics Gyula minisz-
ter benyújtja ezt a törvényjavaslatot. Értesülésünk 
szerint valószínű, hogy a nyugdíjügy rendezését 
1904-re fogják  halasztani. A halasztást hír sze-
rint a pénzügyminiszter kívánja. Az uj javaslat 
ugyanis az államra nagyobb terhet ró az eddigi-
nél, a meunyiben még az iskolakötelesek 30 fillé-
res járulékával együtt is a tanítói nyugdíjalap 
válságos jövőnek néz elébe. Okozta s válságos 
helyzetet az a körülmény, hogy az állami tanítók-
nak néhány év alatt négyezerre szsporodott óriás 
száma arányában, az állam nem növelte a maga 
taui tóiért való kincstári befizetést.  Hasonlóképpen 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Idill as éjjben. 

(A „Bégmnlf  mesés világból.) 
Lehányt az alkony: 
Nyugat bibors, — 
A mely az égnek 
3 főidnek diszt ada; 
S feljOtt a bájos 
Istennő: az Éjj . . . 
— 8 az ég azúrját 
Ékes Öltönye: 
Csillag palástja 
Rezgőn vonja be... 
S a bold, a szép bold 
Halvány fénye kél 
— És im pirulva 
A vár kertiben 
Bájos leányka, 
Félőn, megjelen . . . 
— Az „Éjj leánya" ? 
Való'/ — tünemény ? 
Mint Psziché lebben 
Tova kőnynyedén I 
Megáll a rózsák 
Közt ás — fBItekint 
Vágyón az égre... 
8 bassn négy megint... 
Majd révedezve 
'Bas fs áginál 
'Sírhant kövénél 

— Síri csönd I — megáll 
Szemén a könyflk  — 
Sóhaj ajkán; 
Zefir  susogva 
Könynyez bánatán ! . . 
Arczát hajába 
Bejti s ugy zokog I 
— De hallga 1 baliga 1 
A kuvik buhog, — 
És főnt  a bástyán 
Éjfélt  zug az óra I . . 
Ébredj halandói 
Mint égi szóra : 
Sirjokból kikelve, 
— Nem hinné az elme! — 
Holtak, szellemek 
Tova — lengenek . . . 
8 arra tartanak, 
Hol a bold halad . . . 
. . . S im, a lányka 
KSnnye eláll: — 
Nyílik a sirmély 
Lábainál... 
Ég nra ! Isten 1 
Lehet-e hinnem ? I 
Kikéi a sírhant mélyiből 
Lakója: — szép fiu  I — 
Szemében élet lángja ég, 
Kéklő, miként a tiszta ég, 
A fej  — gOndOrbaju; — 
Két oldalon a vállra fut. 
SzOkén, — miként a szép tejút 

Az égbolt két felin  : 
Aláhajolván nyugaton, 
S kelet felül  a begyfokon, 
Az égbolt vállala... 
Csinos termet! rajt' bermelin ; 
A holdfény  drága lánczain 
Kápráztatón ragyog! 
— Pedig a lányka — az : szegény . . 
De óh I szerelme szép szemén . . . 
E kincs ób nagy, nagyobb I! 
. . . S íme tárt karokkal 
Fogadja a lány ; 
Pírban ég orczája, — 
S — már nem halovány ! . . 
De miként a rózsa — 
Bimbó, ba fesel; 
Valamint a bajnal 
Bájbíbóra kel: — 
Olyan az éjj szépje, 
A mint jön elébe... 
— S valamint az éjj fuvalnia, 
Gyönge hangja 
Átrezeg az 
Enyhe légen, 
— Érző szívnek 
Szava kellem! — 
Súgja halkkal: 
„Óh, Rómeó! !" 
— S a lány miként a 
Hab, 
Ha a partszélre 
Kap, 

S ott szétterülve 
Megpihen, — 
— Az ifjn  keblén 
lm pihen... — 
— S az átkarolya boldogul szegény... 
(A síron tul valóvá vált remény !..) 
ős a túlvilági lények 
Szellem ajkáq igy beszél, 
Sugó hangjából csak ennyit 
Kapdos el a lepke szél: 
— „Óh, Hóra I . . 
Szavok szabad, szellő szalad, 
S elkapja.,. mitsem hallani I . . 
Mit elkap? — forró  csókjai, 
Hő érzelemnek hangjai — 

De hajh! mi hang? — 
Hajnalharang 
Zokogva kong, — 
Zenegve bong; 
S keletfelől  á hegy mögfil 
Nap fénye  kél, a föld  örül... 
— Eltün' az éjji látomány, — 
. . . S a sir kövén sóhajt a lány . . . 
— S a mint elmégy: a szép orczán — 
Pir jelen meg — az ég boltján . . . 
FeltQn bájos szépségiben 
A Regg, — az égbolton pihen... 
S hová esik tekintete: 
Örvend az ég s föld  — ide-le' I . . 

Cs. F—s. 



Október 8. C S Í K I L A P O K 41. 'szám. 

• i alapra nehezedő állami polgári iskolai tanárok 
bevonása valamint a tii év előtti hatszáz koro-
nán nyugdijössaegeknek ellenaaolgáltatás nélkül 
való fölemelése  okoata, bogy mig as előtt kisebb 
vagyon mellett la évrdl-évre egy-egy millió koro-
nával aaaporodott a nyugdíjalap, addig most leg-
utóbb ez az évi vagyon szaporodás félmillió  ko-
ronával olvadt le. Aa alap belyzete csak akkor 
lesz reális, ha a mostani 300.000 koronás évi 
állami hozzájárulás helyett évenkiut két millióval 
aegiti a nyugdíjalapot. A kultuszminisztérium most 
mindössze esak 600.000 koronát kért a pénzügy-
minisztériumtól, a mire. hir azerint, megérkezett 
a pénzügyminiszternek halasztó véleménye. 

= A dohány árusok pihenője. A 
vasárnapi inunkassünetröl szóló törvény nem 
biztosított eddig munkaazünetet a traflkosok  ré-
szére s ezek kényszerítve voltak a dobányosok 
igényeit reggeli 7 órától esti 0 óráig kielégíteni. 
A pénzügyminiszter most segített ezeken is és 
szünetet engedélyezett részükre, elrendelvén, hogy 
a doháuyárus köteles áruhelyiségét hétköznapon 
általában reggeli 7 érától esti 7 éráig nyitva 
taitani a ezen idö alatt az anyagbeszerzés végett 
náluk megjelend kisárusokat. valamiut a fogyasztó 
közönséget kielégíteni. Vasárnap és Szent István 
napján a k i a á r é l a g o a dohányárusok reggeli 
U Arától déli 12 éráig, a nem kizárólagos dohány-
áru-ok pedig csak addig kötelesek üzlethelyisé-
güket nyitva tartani s az eladást közvetíteni, 
meddig a fóiizletek  nyitva tartására a törvény 
engedélyt ad. Megengedi továbbá, bogy: 1. A 
katholikua vallást követé dohányárusok húsvét, 
piinköst, karáosony elad napjain és űrnapján. 2. 
Az ágostai, ev. ref.  és unitárius vallást követő 
dohányárusok húsvét, pünköst és karácsony első 
napján, nagypénteken és áldozó csütörtök napján ; 
3. Az izr-ielita vallást követő árusok Boshasana 
(újév) két nnpján és a Jomkippur (engesztelő) nap-
ján. -1. A gör. kel, román és Bzerb egyházak 
vallását követő dohányárusok a húsvét, karácsony 
és püuköst olsó napjain üzlethelyiségüket telje-
sen zárva tarthassák. 

Elefántok. 
A csöndes kis falvak  harisnyás-kabátos 

félmüveit  ,teéns urai" közül kerülnek ki — a 
becsületes falusi  nép elefántjai. 

Irástndó, értelmes, „kéteszü'  atyafiak, 
rafiuirozott  prókátorok, kik jól tudják mi a jog\ 
törvény s az igazság. 

Amolyan .télig képzett" tudákos leuvar-
deok, a kik műveltségűket  becsületes,  tu-
datlan  testvéreik  kizsákmányolására  hasz-
nálják  föl. 

Igenis! Elefántjai  a szegény falusi 
népnek ! 

Pedig vagyonos, tehetős gazdák, hozzá jó 
keresztények — de nagy farizeusok. 

Önzők, kapzsik, fnkarok  és fősvények; 
lelketlen és könyörtelen szivü pióczái a népnek, 
kiket egy fillér  pengése elkábít B a pénzvágya 
végletekre késztet. 

Uralják a falvakat;  kényök-kedvfik  szerint 
igazgat ják, kormányozzák a tudatlan falusiakat; 
hitegetik, bolonditják ; vederből-cseberbe, inség-
ből-nyomoruságba fizik,  kergetik a szerencsét-
leneket. 

ígérnek hatra-vakra mindent; jobb jövő-
vel kecsegtetik az elcsüggedt s a durva munká-
ban munkaképtelenné vált koldus népet — azért, 
hogy pióczaként kiszívhassák a nyomornltak 
utolsó  csöpp vérét, bogy kikaparhassák a sze-
rencsétlenek utolsó filléreit! 

S azok a becsületes emberek szótlanul tű-
rik a lelketlen kufárok  hajmeresztő üzelmeit. 

Uit is tehetnének ? A Jeéns  urak"  na-
gyok, hatalmasak. Dgyis hiábavaló lenne min 
den ellenkezés. 

És tűrnek, szenvednek tovább és tovább... 
Kérdem: Vájjon az ínségben és nyomorú-

ságban siuylődő szerencsétlenek, kik nagy nyo-
morúságuk mellett még ily lelketlen emberek 
ba.-áskodá.-'át is kénytelenek tűrni, megvannak-e 
elégedve sorsnkksl,remélhetnek-e egy jobb jövőt ? 

Hisz örvendenek, ha kis falucskájokat  ott 
hagyva, a messze idegélfbe  vándorolhatnak ; mert 
ott, ha véres verejtékkel is szerzik a minden-
napi kenyeret, de legalább békességben, nyugod-
tan tölthetik el hátralevő napjaikat. 

Álljon résen a művelt társadalom ! Törje 
meg a falusi  nép elefántjainak  jogtalan hatal-
mat a igyekezzék a szerencsétleneket fölszaba-
dítani kényszer béklyóikból I 

.Bankó Elemér. 

Egytizi és iskolai állapotot a Szétetyflön  a 
róo. tai eoÉízat illeiet*) 

(Folytatása és vége.) 
Az eljárás módozataihoz egyebet nem szó-

lok, csak aat kívánom itt hangsúlyozni, bogy az 
államnak mindenekben teljea egyetértéssel kell 
eljárni az illetékes egyházi róhatóságokkal, leg-
első sorban őket kell meghallgatni mert ha az 
állampolgárok teherkönnyitéséröl van is szó, de 
egyúttal egyházi javadalomról is, a mely pedig 
sz egyházi hatóság Illetékességébe tartozik; nél-
külük az nem intézhető. Igy volt es ennek előtte 
ia mindig, igy kell lennie ezatán ia. 

Uraim I Ha ea s kongresszus egyebet nem 
*) Előterjesztette a székely kongresszus köz-

művelődési szakosztályában P 4 1 I s t v á n apát-ka-
nonok, az crd. róni. kath. státus előadója. 

ia érne el (pedig semmi kétség, hogy ha nem 
ia mindent, de aokst el fog  érni), mint csupán 
esak azt, hogy a képét levegye a székely nép éa 
a pspaág nyakáról, már ea által ia korszakos 
maradna örökre működése. Nem Igen lesz alkotása 
a kongresszusnak, a melynek Ily egyetemlegesén 
vegye hasznát minden asékely. De hogy ha a 
kongresszus ezt nem tudná klvinui e nélkül min-
den sikere mellett is, fogyatékos  munkát végezne. 

Az előreboosátottak után és indokából, van 
szerencsém előterjeszteni a következő határozati 
javaalataimat: 

Mondja ki a kongresazus, bogy: 
I. 

a székelység javának elömozditáaára nagy 
befolyással  lévén az, hogy azok. a kik élén álla-
sak, egymással békességben éljenek : nem csak 
kivánat09, hanem egyeneaen szükséges, hogy az 
egyházi és világi elöljárók egymással kezet fogva 
működjenek a nép jávának előmozdítására; 

2 
Hogy az egyház az ö áldásos befolyását 

akadálytalanul gyakorolhassa, hogy a népet ok-
tathassa, nevelhesse, hogy megfelelő  templomo-
kat és iskolákat tarthasson fent  és bogy alkal-
mazottjait illóen láthassa e l : as állam segitae az 
egyházat, de ennek fejében  ne korlátossá, ha-
nem elégedjék meg a felügyeleti  jogából szár-
mazó ellenőrködéssel, mert a székely egyházkö-
zségekről nem lehet föltételezni,  hogy államelle-
nes üzelmeket szolgáljanak. Tegyen a kongresz-
szus ily iráuyban fölterjesztést  a kormányhoz. 

3 
A kepe nagy éa igzságtalan teher lévén 

a székely népen és ok lévén arra, hogy a lelki 
pásztor és hívei között folytouoa  keserűség le-
gyen : a nép válláréi leveendő, még pedig úgy, 
hogy azt az állam a tized módjára váltsa meu. 
Mert bármily természetű is a képének eredete 
és történeti fejlődése,  de az bizonyos, hogy miut 
állnndn köteles szolgáltatáa jogi természetére 
nézve következményeiben a tizeddel egyenlővé 
vált. A kepézó egyházközségek hívei is adójuk 
kai egyformán  járulván a tized kártalanításához : 
igazságos, hogy a kepe megváltása is államilag 
törtéujék országos alapból. Ezért a kongresszus 
intézzen felterjesztést  a kormányhoz éa illetve 
a törvényhozáshoz. 

Egyúttal kérem, hogy a kongresszus az 
elfogadott  határozati javaslatokat közölje az egy-
házi főhatósággal  is és kérje azok pártolását, 

Pál István. 

Székely népgyűlések. 
A mint már az lapunkban is említve volt, 

többen akadtak olyanok, kik a székely k on 
gresszus javaslataival nem minden tekintetben 
értetlek egyet s különösen sz erdőtörvény mó-
dosítására, a tagosításra és az arányosításra 
vonatkozó határozati javaslatokkal nem voltak 
megelégedve s ezen javaslatoknak megváltoz-
tatása, módosítása czéljából folyó  évi szeptember 
bó 14-re, Kézdivásárbelyre népgyűlést hívtak 
egybe, melyet több ezer (?) főre  meuő székely jelen-
létében az irt napon meg is tartottak. 

A népgyűlés lefolyásáról  a következő tu-
dósítást adjuk : 

Bápoltby Gábor az összehívó bizottság el-
nöke a népgyűlést megnyitja s üdvözölvén a meg-
jelenteket, kéri őket, hngy a gj ülés folyamán  a 
köztörvényekel tartsák kellő tiszteletben, tart-
sák nit-g a rendet, mert csak igy várhatnak 
kedvező eredményi a mai népgyűléstől. 

Ezután felolvasták  az üdvözlő iratokat 
Ilyeneket küldöttek : Szabó Kálmán országgyű-
lési képviselő, Bartalis Imre gyergyószárh'gyi 
birtokos ötszáz negyven birtokos társa nevében, 
Imets F. Jákó apáikanonok, mint elnök, Fel-
szegi Lijus ügyvéd, mint liikár a „Gyulafehér-
vári Székely Társaság" nevében. 

Erre a népgyűlés tisztikarát a következő-
kép alakították meg : 

Elnök: Eápolthy Gábor Hlsőcsernátoni 
földbirtokos,  jegyzők : Szentiványi Árpád ügyvéd 
és Bit ó Károly földbirtokos. 

Az erdőtörvényre vonatkozó határozati 
javaslatot hosszabb megokolás kíséretében : 
Szacsvay Gynla dr., kézdivá°árhelyi ügyvéd ter-
jesztette elő. A határozati javaslat, melyet 
egyhangúlag elfogadtak,  igy szól ,-

Mondja ki a népgyűlés: 
1. bogy a székelység megélhetésének ér-

dekében okvetlen szükséges, hogy mindazon 
helyeken, hol a talajviszonyok az erdősítést fel-
tétlenül nem követelik, olt a lakosság többsé-
gének kívánatára a legelőnek használható összes 
területek megtisztíttassanak és legelőnek hasz-
náltassanak ; 

9. bogy a ma úgynevezett székely községi 
erdők szintén a magán erdők módjára kezel-
tessenek, a mennyiben azok valóban ugyancsak 
a község székely lakóinak képezték tulajdonát 
s csak az arányosítás veszélyétől való félelem 
miatt vették fel  a községi erdő cziniet ott, hol 
azt egyes hatalmas magánosok érdeke nem 
akadályozta. 

A tagosítás kérdését Ssenliványi Árpád 
dr., kézdivásái helyi ügyvéd ismertette a s követ-
kező hstározali javaslatot terjesztette be : 

A Székelyföldön  a tagosítás a föld  saját-
ságos alakulata éa érték-viszonyainál fogva  igaz-
ságosan csak ritka, kivételes esetben vihető 
keresztül, miért az a népre nézve nagyon káros 
s sem ok nélkül remeg tőle. A már tsgositott 
községeknek 20—25 holdon alóli birtokosai kö-
lűl alig lehetne valakit találni, —- pedig ezek 
képezik a székely nép tnlnyomó nagy részét, — 

ki szívesen meg ne fizetné  a már végrehajtott 
tagosítás költségeit, csakhogy a régi állapotot 
újból visszaállíthassa. 

Mondja ki tehát a népgyűlés: 
hogy a tagosítás! törvény módosítását sk-

ként óhajtja, bogy akár a részletes, skár 
általános tagosítás csskis abban a községben 
engedhető meg, a melyben ezt a birtokmennyi-
ség szerinti többség ki f e j e z e t t e n  kéri és 
akarja. 

Az arányositási kérdésről Molnár Józsiás 
országgyűlési képviselő beszélt. Valószínűleg 
ezért a szónoklatért, melyet a székely kongresz-
szuson meghallgatni nem akartak, történt az 
egész népgyűlés. Midőn egyik néposztálynak a 
másik róvására előnyöket akarnak biztosítani, 
oda könnyű helyeslőket és éljenzőket találni. 

Molnár javaslatait szintén elfogadták. 
Végfll  elnök indítványára elfogadták,  bogy 

a felolvasott  és elfogadott  határozati javaslato-
kat kinyomatja, a kormánynak, a sajtónak, a 
székelyföldi  képviselőknek, a székelység bará-
tainak és a székelyföldi  községeknek megkfildi. 
Az országgyűléshez kérvényt intéz a határoza-
tok szellemében. Az összes intézkedések meg-
tételével pedig elnököt és jegyzőt bízták meg. 

Elnök záróbeszéde után a népgyűlés a 
legnagyobb rendben szétoszlott. 

Dsczára annak, bogy a Székelyföld  bajai-
nak egyik főkutforrása  a birtokviszonyok ren-
dellenségében rejlik s ez várna első sorban or-
voslásra, a Molnár Józsiás által inscenirozott 
kézdivásárhelyi kongresszus ellenes népgyűlési 
határozat — a mint Gyergyóból írják — ott is 
termékeny talajra talált. 

Szárhegyi Bartalis Imre megkapván eme 
népgyűlésen kifejezésre  jutott kívánalmaknak 
szövegét szintén népgyűlést hívott össze mnll 
hó 28-án Szárhegy községbe, a hol többen meg 
is jelentek s a gyűlés vezetésére elnökül őt, 
jegyzőül Czimbalmas Eleket, felolvasóul  pedig 
Barialis Antall választották meg. 

Elnök mindenek előtt kellő higgadtságra 
és nyugalomra figyelmeztetvén  hallgatóságát, 
előadta, hogy ő is jelen volt a tusnádi kon-
gressznson. de Bajnos, ott sok sötétlelkü urat 
hallott beszélni, kik inkább a nép érdeke ellen 
szólaltak fel  s ezek között még azok is, kiket 
a nép bizalma választott meg, s igy a segítésre 
alakult kongresszus nem a nép javára, hanem 
annak kárára működött, nem hallgatván meg az 
egyedüli Molnár Józsiás képviselőt sem, a ki 
tiltakozását akarta kijelenteni az arányosítás és 
tagosítás iránt szőnyegre hozott javaslatok ellen. 
A hallgatóság természetesen hitelt adva, a kon-
gresszus működését elferdítő  üres szólamoknak, 
szintén hozzá járult a felolvasott  kézdivásár-
helyi felirati  javaslathoz, kimondván minden az 
arányosilás és tagosítás végrehajtására irányuló 
törvényhozási intézkedés szükségtelenségét és 
káros voltát. 

Haladunk. 
,Hej, nem igy volt a mi időnkben I — só-

hajtoznak öregeink. Bizony, nem igy volt, más-
képen volt minden s lőleg más volt a társadalmi 
élet akkor, midőn az embereket nem csupán az 
érdek fűzte  egymáshoz, mikor ludtak együtt 
érezni, összetartani. Együtt érezni, összetartani! 
Üres szavak manapság, sőt gyakran gúnyos 
mosoly követi az olyan egyén beszédét, ki ne-
mesebben érez, fenkölt'  D gondolkozik s ilyen 
eszméket hirdet. Az ily egyén ritkán boldogul, 
mert önérzete tiltja a csuszászt-mászást, a két-
színűséget ; inkább küzd, nyomorog, de nem 
rövidíti meg embertársait egy fillérig  sem. De 
mit tesz a legtöbb? Más kárán keresi boldogu-
lását, nem válogatja az eszközöket czélja eléré-
séhez ; rohsn előre, mellőzve mindent, csak saját 
érdekét tekinti. Ilyen körülmények közölt lehet 
szó egységes társadalmi életről 1 ? Nincs meg 
társadalmunk különböző osztályai között a kellő 
harmónia, sőt gyakran a felsőbbek  az alsóbbak 
iránt nem érdeklődnek: pedig az önzetlen ér-
deklődés nsgyon is szükséges volna a mai kor-
ban, midőn nyugati szomszédainknál a külön-
böző osztályok a legnagyobb gyűlölettel visel-
tetnek egymás iránt s a bol az érdekellentélek 
annyira fokozódtak,  hogy szétrobbantással fe-
nyegetik az országokat és társsdslmakat. 

Reményűnk sem igen lehet ahoz, bogy a 
különböző társadalmi osztályok közötti viszony 
egyhamar megváltozzék. Mert sok van a mai 
ifjak  közölt, aki, ha magasabb képzettséggel 
bir, határozottan lenézi a kisebb képzettséggel 
biró, vagy szerényebb állásban lévő egyént Csak 
ugy fitymálja  a szegény embert I Pedig ilyenkor 
bizonyára ő a szegényebb I S az ilyenek tanul-
nak, kiképzik magnkat, bogy tekintélyes állást 
löitve be, hatáskörűk minél szélesebb lehessen ! 

Igy megy ez a városokon régóta, de a 
a talu-i körökbe is befészkelte  magát sz a rom-
boló ragály; a nagy/ási hóbort, a szemfény-
vesztés. A város poros szürke köde minlhs né-
mileg eltakarná azt a sok ferdeséget,  vagy ta-
lán már meg kelle szoknunk s azért nem tűnik 
annyira fel;  de falun,  a hol a lég tiszta, csen-
des, hol az ember lelke, szemei pihenést remél-
nek, ott szánakozva nézi, mint soidor az ár szá-
mosakat. Itt is eljutott, visszhangra talált a 
jelszó: „Adni." De nem adni a szegénynek, a 

gyengébbnek tanácsot, nyújtani segítséget a 
népnek, hanem adni az arat, as elegánsot s a 
nemes emberbarátot, a mely alatt, hogy mi lap-
pang: tadjnk, mert érezzük gyakran a marás 
fájdalmát  I . . . 

Haladunk a sötétben, nem magunktól; so-
dor valami. Nini talán világosodik ?. • • dehogy, 
csak egy villám czikkázott át a sötéten, mely 
megvilágítja e pár szót: „Hiányzik s jó neve-
lés." Tehát itt volna a baj ? Itt bizony 1 

Neveljünk. De hogyan és mivel ? Példával I 
Tanulja a gyermek apjától, hogy miként kell 
h a l a d n i a a tövises uton izzadva, küzdve, 
magával vonva a gyengébbet, tehetetlenebbet. 
Tannljon apjától a d n i Istennek lelket, hazájá-
nak szivet, felebaratjának  segedelmet. 

Spalier  Anna. 
Szüreti ünnepély. 

Olyan helyeken, a hol a már Néé által is 
kegyelt szőlőtőke disslík, virágot hajt és fürtöket 
hoz, a szüreti ünnepély egyáltalában nem szo-
katlan dolog, igy október hóban, ha a tavaszi 
fagy  nem garázdálkodik és nem veszi el a gyenge 
virágot, a jég nem veri el a fejlődő  fürtöket,  a 
fllokszera  nem rontja meg a táplálékot szedő 
gyökereket, avagy a peronosapora nem silányítja 
el a lélegző azervekül szolgáló leveleket, éven-
ként legalább egyszer tartanak azüreti ünne-
pélyt, itt nálunk azonban, egyáltalán nem, vagy 
caak nagyon ritkán. 

Ilyen ritka eset törtéut folyó  hé 6-én, itt 
városunkban is a csíkszeredai iparOB ifjúsági  Önképző 
kör szívességéből. 

Az ünnepély színhelye azonban nem lombos 
éB madárdaloa begyoldal, hanem a .Csillag* ven-
dégló nagyterme volt, a messze idegenből szár-
mazó szőlőfürtök  pedig nem eredeti tőkéjükön, ha-
nem ami erdőinkben termett fenyő  ágakon díszeleg-
tek. melyeket nagy ügyeaséggel fontak  kereaztül-
kasul a Csillag nagytermén a rendezőség tagjai-
nak munkához szokott njjai. 

A ritka ünnepélyen nagy azámban vettek 
részt különösen a polgári osztályból. Megjelent 
azonbau majdnem teljes számban városunk arany 
ifjúsága  is, sót a nagy tömegben egy pár arany 
zsinoros eiţyeuruha is feltűnt. 

Az ünnepély „Pelvonulás"-sal vette kezde-
tét. melyen résztvettek a biró, jegyző, kiabírö, a 
fiiluvégi  czigáuyok, ama bizonyos zsidó, mely 
uélkiil már egyetleu község sem szűkölködik, a 
postás leányok, a pásztor leányok, a páaztor 
legények. 

A mint a felvonulás  megtörtént, kihirdették 
a .Tudnivaló" kat s azután megkezdődött a szü-
retelés nugy vigadalom, sikoltozás, éneklés, sípo-
lás, fütyülés,  nevetgélés, csevegés és enyelgés kö-
zött s tartott majduem egy óra hosszáig, a mikor 
aztáu kihirdettetett a .szabad lopás*, mire a fe-
nyógalyakat egy pillanat alatt megfoaztották  min-
deu disztül és ékességtől. 

Erre azután megkezdődött a táncz éa a leg-
jobb kedvvel tartott a kora hajnali órákig. 

Volt világpo3ta és polgári házasság ia, a 
melyek igen alkalmasak voltak arra, hogy as 
általános jó kedvet fokozzák  éd a mulatságot 
még élvezetesebbé tegyék. 

Must hűlyett a .Csillag" uj bérlője szolgált 
jó borral, szüreti vacsorakép, pedig bármilyen 
igazi szüretre beillő ropogós malaczpecsenyével 
és egyéb aültfélékkel  kedveakedtek a bérlő jól 
kitanított pinczérei. 

A mulatság minden tekintetben igen jól 
sikerültjés anyagilag is igen szépen jövedelmesett 
az iparos ifjúsági  Önképzőkör pénztárának. 

Az inveuezióért éa az ügyes kivitelért di-
cséret illeti a rendezőséget. 

~ KÜLÖNFÉLÉK. 
— Királyunk nevenapja, mely október 

4 én szokott előfordulni  országszerte hálás meg-
emlékezés éa ünnep tárgyát Bzokta képezni a 
magyar népuek. A mult szombaton ia a templo-
mokból hálaimák szállottak a magasságba legal-
kolináuyosabb és jóságos urunknak életéért, hogy 
az uépei boldogitására minél tartósabb legyen. A 
somlyói taninitésetekben a tanitáa ia azünetelt a 
az egész ifjúság  osak a reggeli hálaadó isteni tisz-
teleten vett részt, mely a szerzet nagy templom-
ban firtatott. 

— Himen. osíkszentimreí dr. Sándor Oyula 
tölgyesi szolgabíró folyó  hó 7-ón esküdött őrök-
hűséget tölgyesi Waitsuk József  éa neje kedvea 
leányának Vilmának. 

— Október 6 - i k a . Bár nem hivatalos 
ünnepe ez a nemzetnek, de a miről a hivatalos 
hatalom nem akar tudni, ast pótolja a nemzet 
osztatlan kegyelete. Fájdalma minden évben meg-
meg ujul e nspon, azoknak emléke felett,  kik 
nemzeti szabadságunk és njjá születésünk már-
tírjai voltak. A osikBomlyói főgimnázium  tanuló 
ifjúsága  is vasárnap délelőtt igaz lelkesedéssel 
emlékezett meg sz aradi vértanukról, hatáaoa em-
lék beazédet, szavalatokat tartván a bősök em-
lékére, a mit aaép közönség hallgatott és élénk 
tetszéshez részesített. 

— Színház. Tegnap érkezett meg váro-
sunkba Kövi Ede 28 tagból álló és az előleges 
jelentés szerint a vidék jelesebb erőiből szer-
vezett dráma-, vígjáték-, népszínmű és operett 
társulata. Műsorában fel  vannak véve a süni 
irodalom legjobb és legújabb terméket is, me-
lyekből kiemeljük a következőket : Kis szöke-
vény, Babs, Görög rabszolga. Gésák, Ozigány-
báró, Nap és Hold, Üdvöske, Báayamester. 
New-York szépe. Bőregér, Pajkos diákok 
operettek. Lili, Nebántsvirág, 3 Kázmér. Há-
man és Eszter, Snlamitb, Parasztbecsület 
operák. Bölcső, Arany ember, Vasgyáros, Czifra 
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nyomorúig, Ocskay brigadéros. Proletárok, 
Folt, mely tisstii. színművek. Himfli  dalai, 
Névtelen levelek, Dr. Szeleburdi, Páholy, Tar-
talékos félj,  Képviselő ur, Svihákok, Házasod-
junk, Arany kakas. 40 éves kis lány, Robinso-
nok, vigjáiékok. Karuez furfang,  Csárda Vi 
rág a, Flórika szerelme, Fekete rigó, Amit az 
erdő mesél, Bor, Czigány, népszínművek. — 
Egyelőre 13 előadásra nyit bérletet, melynek 
eszközlésével Lukácsy Aladár titkár van meg-
bízva. Előadásainak sorozatát folyó  bó 9-én 
kezdi meg a Csillag vendéglő nagytermében a 
.Sasok" czimü vígjátékkal. A jóravaló társula-
tot! ajánljak olvasóink szíves jóindulatába és 
pártfogásába. 

— Egy magyar bur-harozoanő. 
Dr. Angyal Jolán volt tábori orvosnő, aki az 
angol-bnr háborúban részt vett, a jövő hét folya-
mán városunkban érdekes feíolvasásokst  fog 
tartani saját élményeiről. A felolvasás  tárgyai: 
Útleírás. Hol lettem orvos. Találkozásom Czecz 
tábornokkal, a magyar szabadaágbarez hősével 
Dél-Amerikában. Patagon iában találkozásom a 
vademberekkel. Braziliában a sárgaMzasok kfi 
zőtt és a brazíliai gyémánt erdőben. Akaratom 
ellenére vissza Európába. Betegen Afrika  felé. 
A fokföldi  osztrák konznluál találkozásom báró 
Bornemissza Pállal. Hogyan mentettem meg 7í 
magyar embert a háború elöl Dél-Afrikában. 
Élményeim a bábomban. Mi a legfőbb  titka a 
háborúnak. Mi a bor ? Hogyan jutottam KrBgerué 
halálos ágyához. Hogyan jntottam angol fogságba. 
Hogyan menekültem az akasztófa  alól. Miért 
kaptam az angol kitüntetést. Hogyan szabadul-
tam ki az angol fogságból  ? A felolvasást  meg-
előzőleg megtekinthető lesz becses képgyűjte-
ményének kiállítása, melynek érdekes csoport 
jai kőzött láthatók lesznek: Dél-Afrika  barczme-
zei, úgyszintén Dél-Alrika benszülöllei, öltözetei, 
szokásai, valamint a T&zföld  vad népei és Pata 
gonit nyers hassal élö néptajai; továbbá Dél-
Amerika és Ausztrália látképei, stb. A kiállított 
tárgyak megtekinthetők este 7-töl 8-ig. A (el-
olvasás kezdete pontosan 8 órakor. Az érdekes 
felolvasásokra  felhívjuk  olvasóink figyelmét. 

— Népkönyvtár adományozás. A 
(öldmivelési miniszter Csíkkozmás és Lázárfalva 
községek részére külön-külön 173—173 kötetből 
álló népkönyvtárt adományozott a közművelődés 
fejlesztése  és a gazdasági ismeretek terjesztése 
czéljából és az azok elhelyesésére szükséges 
szekrények beszerzésére 20—20 koronát utalvá-
nyozott as állampénztárból. 

— Állatkivitel a megyéből szeptem-
ber havában. Mind a mellett hogy várme-
gyénk lakosságának egyik fókereseti  forrását 
az állattenyésztés képsi, különösen a vasúti ex-
port alig aiimba vehető jeléntéktelen mérvben 
fordul  elő évenkint s így a forgslom  inkább a 
belfogy  asz táara esik. A mult szeptember hó mu-
tat a kivitelben némi forgalmat  mióta a vasúti 
közlekedés nálunk folyamatban  van. Ezen hónap-
ban ugyan is a csíkszeredai vasúti marba rakodó 
állomáson feladatott  :Háromssékmegyébeszállításra 
23, Brassó megyébe 12 és Debreczenbe 37, össze 
sen tehát 72 drb. ssarvasmarbs. Ebból az előbbi 
23 drb, egyenesen Bécsbe, a második 12 drb. 
Keresstényfalvára,  s ai alábbi Debreczenbe szál-
líttatott. 

— Honvéd lóvásár. A marosvásárhelyi 
9-ik honvéd hnssár ezred lószűkuégletéuak kiegé-
szítésére folyamatban  lévő lóvásár egy ezredes, 
egy őrnagy és egy katonai főállatorvos  által mult 
pénteken városunkban is véghez vitetett, mely 
a honvéd laktanya előtti téren délután folyt  le. Mint-
egy 28 lé és kanosa vezettetett elő s a számhoz 
képest a vásár megfelelő  eredménynyel járt. öt 
darab ló és kanosa került vételre és pedig Szántó 
József  megyei I-ső aljegyző tulajdonából egy kan-
osa 660 korona, Beoze Antal alispán, Kornháber 
honvéd alezredes. Nagy Sándor ügyvéd és Lázár 
Miklős szolgabíró tulajdonából 1—1 ló 600—600 
korona értékben. Szép növendék lovakat hajtat-
lak még elő dr. Fejér Antal, Fejér Sándor, Szacs-
vay Imre, Jakab Oyula stb, de réasint korhiány, 
réssint más hibák miatt vételre ezáltal több nem 
került. 

— Tüzeset. A mnlt pénteken este tt óra 
tájban a koromsölétséget rémes tüzfény  törte 
meg Alesik felelt,  mely terjedelmeaebb tűzvészre 
engedett követkestetni. Szerencsére azonban a 
csakugyan Ssentimrén történt gyulás osak egy 
találót és egy osfirt  a bennök elhelyezeti lakarmány-
nyal hamvasztott el stovább terjedését sikerüli meg-
gátolni. A károsodás odavaló Ssopos Ignáozot 
érte, ki a vasúthoz vezető niczában lakik. Miután 
ez évben már az 5-ik gyulás történt ezen utosá-
ban feltehető,  hogy valamennyi rendszeres gyuj-
togatásnak a következménye. 

— F a s z ü k s é g l e t . Hód-Mező- Vásárhelyi 
bognáripari szövetkezetnek szüksége lévón az 
alább felsorolt  faanyagokra,  felhívatnak  minds 
sok, kik a ozállllásra vállalkozni akarnak, hogy 
ajánlataikat részletezve dr. Kenéz Sándor hmvá-
sárbelyi ügyvéd, mini a szövetkezet elnökébes 
adják be. A fa  árai Hm.-Vásárhelyre szállítva 
ériendók. 1. Kőrösfo-talp  1. rendű 50,000 da-
rab. 2. Kőrősfa  küllő I BÓ r. 60,000 darab. 3. 
Tölgyfa  küllő I-só rendű 50000 darab. 4. Kőrösfa 
tönk 3000 köbláb. 6. Bükkfa  hasitvány 4 méteres 
I-ső rendű 3000 darab. 0. Nyírfa  rad görbe 600 
darab. 7. Bükkfa  egyenes rad félgyártmány  1000 
darab. 8. Lőes és saroglyafa  kőrösfából  2500 da-
rab. 

— ,8zékely Otthon* Aradon. - Az 
Arad városban és vidékén elS székely szárma-
zása egyének „Aradi székely Otthon'1 czim 
slatt társaságot alakítottak s alapszabályaik-

ban egyik czélul tűzték ki; székely véreink 
segélyezését. Ezt száltal előmozdítani vélik, ba 
a Ménes—Magyarád begyvidéken 18 hegyköz-
ségbén művelés alatt álló s/ülők kezelésére a 
Ménesen szervezett állami vinczellér iskolába 
kiképzés végett 15—90 székely flu  felvételét 
eszközöihetik, mire meglévén a kilátás, felhívást 
intéztek vármegyénkbez alkalmas fiuk  ajánlása 
végett. A ménesi Vinczellérképzö intézetbeu a 
tanfolyam  mindig január hó 1-én kezdődik s a 
földmivelési  miniszter 30 növendéket állami se-
gélylyel vesz fel  abba. A növendékek egész éven 
át kapnak lakást és teljes ellátást, egy rend 
nyári ruhát czipővei, téli csizmát és ruhát 
s a növendékeknek csak fehérneművel  kell ma-
gukat ellátni. Ezenkívül , a tanulók néhány fo-
rint mellékjövedelemre tesznek szert. A (elvé-
telre 4 elemi iskola vegzettsége, írni, olvasni 
tudás, fedbetlen  előélet és ép testalkat kíván-
tatik. Katonaságtól kikerült iljak is felvétetnek. 
Ajánljnk a szülők figyelmébe. 

— Mikes Kelemen, a legkitűnőbb ma-
gyar memoire-iró, Rákóczy hü kísérője, ujabbau 
mindinkább meghódítja az irodalmat. Levelei is 
több olvasó kezén forognak,  mint valaha, irodalmi 
történetírók is, historikusok is többet foglalkoz-
nak vele, mint régen. FeBtik, sziupadra viszik, 
versükbe írják élete folyását.  Az a mély szeretet 
és hűség, a melylyel ó fejedelméhez  holtig vi-
seltetett, költői, BÓt szinte legendás alakká teszi 
ót. Levelei is a legkitűnőbb magyar próza, me-
lyet irodalmunk mind máig felmutathat.  A histó 
riában az ó levelei Rákóczy korának érdekes do 
kumentnmui s belőlük lüktet legszebben és legi-
gazábban a kor érzése ; abban van megrajzolva 
a bujdosó fejedelem  alakja és az emigráczió szo-
morú sorsa, apadása, kihalása. Május 28 án 1720-
bau irja: .Az Isten árvaságra teve bennünket és 
kivevé ina közülünk u mi édes urunkat és atyán-
kat 3 óra után reggel. Mii nugypéntek lévén, 
mind a uionnyvi, mind n földi  atyáinknak halá-
lokat kell siratnunk. Micsoda életet élt ó és mi-
csoda halála volt I Hiszem, hogy megmondották 
neki: Ma velem lészsz a paradicsomban* így si-
ratta el ó Rákóczy t. de már sz nem volt, a ki 
az ó szemét lefogja;  utolsónuk maradt a bujdo-
sók közül. De az emlékezete él és sok költő kép-
zelete csapong a sirja körül. Mikes Kelemenről 
szól a Nagy Képes Világtörténet most megjeleut 
168. füzete.  A 12 kötetes nagy munka szerkesz 
lője Marczali Henrik, egyetemi lanár, ki egyút-
tal e kötet írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált 
kötet ára díszes félbórkötésben  10 korona ; füze-
tenként is kapható HU fillérjével.  Megjelen min-
den héten egy füzet.  Kaplutó a kiadóknál (Ré-
vai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság 
Budapest, VIII., Ollói út 18. sz. ) s minden ha 
zai könyvkereskedes utján, havi részlefizetésre  is. 

— Kerestetik egy tanitó, vagy ta-
nitónő oklevél nélkül is. Mily röliéieiiel 
és bova ? Megmondja a szerkesztőség 

K Ö Z G A Z D A S Á G é*  I P A R . 
A vlrághagymák kezelése, hogy télen a szobá-

ban bőségsssn virágozzanak. 
_ Möhle Vilmostól. — 

Főfeltételek  ebhez : 1, erős, egészséges, jól 
előkészített virághagymák, 2. jó, egészséges, 
homokos kertiföld  és 3. a kellő időben, tehát 
szeptember, legkésőbb október közepéig a hagy-
mákat cserepekbe elültetni. A li-gjobb löld a 
rakondturás által felhányt,  vagy gyepléklágból 
eredó legelőfőid,  melyet móg '/r, rész jó folyó-
homokkal kell vegyíteni, A legszebb télivirágok 
a jáczint, tulipán, freésia,  tazetta, nárczis, kro-
kus, amaryllis és a gyöngyvirág ; utóbbi csak 
november elejével ültetendő, míg az élőbbén ie 
ket már Bzeptember—október elejével kell ül-
tetni. 

Egy-egy cserépbe űltetendők : 
Jáczintból 1 - 2 darab, — tulipáaból 3— 6 

darab, — freésiából  6—8 darab, — nárcisböl 
3—4 darab, — krokiból 5—10 darab, bogy 
virágzó növényekkel telt cserepeket kapjunk. 

A jáczintok teljes 4 hónapot igényelnek; 
a cserepeket egészen a földbe  kell beásni és 
valamely fedett  sötét helyre állítani, hol azok 
a cserepekben lassan gyökerezzenek ; hogy ez-
után a szoba melegében hajthassanak. Gyökér 
nélküli virághagymákat soha sem szabad meleg 
helyiségben hajtatni, mivel a bimbó a hagymában 
megromlik és táplálék hiányában, mely a gyö-
kerek által szivatik fel,  virágot nem fejleszthet. 
Ez, a gyöngyvirág kivételével, a többi virághagy-
mákra is vonatkozik, melyek a cserepekbe való 
ültetésük után azounal meleg helyiségbe ho/.an 
dók és egyenlő nedvesen tartsndók. Tulipán, 
tszetta és nárczis a hajtatás eldtt 5—6 hétig 
sölét hűvös helyekre állitandók, a mi a jövendő 
virágokra nagy előnynyel van; úgyszintén a freésiák 
is, melyek kiváló finom  illatúak ; ka 5 - 6 hét 
után a gumók hajtanak, világos, nem nagyon 
meleg helyre — legjobban ablakokba — állitan-
dók, ép ugy a koránvirágzó krokus is. Az 
amaryllisek elegáns növények meleg szobák ré-
szére. 

Az elültetett virághsgymákat folyvást  mér-
sékelt nedvesen kell tartani, bogy jól gyökerez-
zenek ; ba cserepekben hajtatunk és a föld  csak 
kissé száraz lesz, langyos esővízzel kell öntözni; 
ba a levelek már hajtanak és a bimbók már 
láthatók, teljes virágzásukig sokat kell öntözni; 
az elvirágzás után mindig mérsékeltebben kell 
öntözni és ba a levelek elsárgulnak, már fel 
kell hagyni az öntözéssel és a hagymákat egész 
szárazon hagyjuk állani. Valamennyi cserépben 
elvirágzott virághagyma a következő évben haj-

tásra már nem és értékt"'"", farszel  s 
kertbe beültetve, még több év- n át álili it-nst 
és virágozhatnak. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Il!>3—902. szám. 
ki. 

Hirdetmény. 
Csík-Rákos és Csik-Göröcsfalva  köz-

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

Bába évi fizetése  : Csík-Rákos köz-
ség pénztárából, havi előleges részletek-
ben járó GO korona és minden egyes 
szüléstől 2 kor. 

Csík-Rákos, 1902. szept. 28. 

e'őtf  az árvrr.-zési bizottság elnökének 
kezébe letenni kéfl7|tinsben  vagy óvadék-
képes M'tékp i ;)irr>'vban. 

A szóbeli úrverés megkezdése előtt 
zárt îr:'i-beli .i)«i.'latok is elfogadtatnak, 
melyek Itez a kik iáltási ár 10°/o-a kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírok-
ban csatolandó. 

A részletes árverezési és szerződési 
feltételek  megtekinthetők Csikszentmiklós 
községházánál és csikszépvizi m. királyi 
járási erdőgondnokság irodájában a hiva-
talos órák alatt. 

Csikszentmiklós, 1902. október 6. 

Mánya Antal, 
k. jegyző. 2 - 3 

Fodor Mihály, 
liiró. 

Sz. 1219—902 kj. 

Hirdetmény. 
Alulirott községi elöljáróság részéről 

közhirré tétetik, hogy a folyó  hó 6-ika 
óta felfogva  lévő s a község határában 
bitangságban talált egy körfllbelől  3 éves 
pej csődör, hátsó jobb lába kesely, f. 
év okt. hó 19-én d. u. 2 órakor 
üsikdíinfulva  községházánál nyilvános 
szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek 
eladntik. 

A községi Elöljáróság. 
Csikdánfalván,  1902. év szept. 28. 

Árpa Lajos»k-, Antal Gergely k-. 
körjegyző. biró. 

Faeladási hirdetmény. 
Gyergyócsomafalva  község k.-birto-

kossága közkirré téteti, hogy Hegyes erdő 
részben 19á2. évi vágásának faállományát 
nyilvános árverésen eladja. 

Szóbeli árverés Gyergyócsomafalva 
községházánál 1902. évi november 
2-án d. U. 2 órától kezdődőleg tar-
tatik meg. 

Kikiáltási ár 29056 kor. (huszon-
kilenczezer ötvenhat) korona, a melyen 
alul a fa  nem lesz eladva. 

Bánatpénz .3000 k. (háromezer kor.) 
A szóbeli árverc'3 megkezdése előtt 

szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján-
latok is benyújthatók. 

Megkésve érkező, eladási feltételektől 
eltérő és utóajánlatok nem kerülnsk tár-
gyalás alá. 

Részletes árverési és szerződési fel-
tételek a k.-birtzkosság elnökségénél meg-
tekinthetők. 

Tájékozásul megjegyzendő, hogy a 
vágás a tutajozható Marostól 9 kmre 
van, kiterjedése 76-2 hold és az eladás 
alá kerUlő fakészlete  luezfenyő  és igen 
kevés jegenye-fenyő,  s mellmagasságban 
kéreggel egyUtt 6—84 czm. vastag mint-
egy 18752 drb fának  haszonfája  9373 
m'-re van becsülve. 

Gy.-Csouiafalva,  1902. október hó 1 

Bartalis Imre. 
—bjző. 1 - 3 

Rokaly Alajos, 
kb.-clnök. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikszentmiklós község közbirto 

kosságának tulajdonát képező Csik-Szép-
viz község határában fekvő  .Farkas" 
havas erdőrészben a nagyméltóságú ni. 
kir. földmivelésUgyi  luiuiszter ur 67316. 
1901. sz.' engedélye alapján 189-37 km 
holdon 22131 köbmeterre becsült fenyő 
has/onfa  éa 9432 köbmeterre becsült 
fenyő  és blikk lilzifa  folyó  év OktÓ 
ber hó 30. napján d. e. 9 órakor 
Csikszentmiklós község hivatalos házánál 
nyílt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára : 
41718 korona azaz: Negyvenegyezi 
hétszáztirennyolez korona. 

Arverezui kívánók kötelesek a ki-
kiáltási ár lO'/o-át az árverés megkezdése 

1 - 2 
Lázár Ferenci, 

birt. elnök. 

Sz. 1217—1002. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikjenófalvi  közbirtokosság tulajdonát 

képező Caikmadaras II-ik részben fekvő  .Hosszn-
hsTas" nevü erdőrészben 672 66 k. holdon meg-
becsült mintegy 116-348' m.-nek talált gömbölyű 
loczfenyó  és 217-76 m* uek talált gömbölyű je-
genye fenyő  haszonfának  eladása czéljából felyó 
év október hó 22-én déMótt 8 Arakor zárt 
írásbeli ajánlati versenytárgyalással egybekötött 
nyilvános szóbeli árverés fog  Csikjenőfalva  köz-
ségházánál megtartatni. 

A kikiáltási ár a könbirtokoaságnál meg-
tekinthető becslési kimutatás szerint 276-000, s s 
az kettőszáz hetvenhatezer korona. 

Árverezni szándékozók felhívatnak,  hogy a 
kikiáltási ár IO*/o-át bánatpénz gyanánt az árve-
rező bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zárt-
ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverezés 
megkezdése előtt nyújtandók, szintén fenti  ÖBZ-
szegü bánatpénz, vagy megfelelő  értékű óvadék-
képes értékpapir melléklendő, megjegyestetvéo, 
hogy ezen ügybeni harmadik árverésen, a közös 
birtokosok gyűlésinek jelenlévő és szavazásra 
jogosultak fejenként  számított háromnegyed ré-
Bzének hozzájárulása esetén a Caikmegye kői-
igazgatási erdészeti bizottságának jóváhagyása 
mellett a fennebb  körülirt fatömeg,  becsértéken 
alul is el fog  adatni'. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
tűkkel ólvashatóan kiírandó és kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s magát azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árvereséBi 6B szerződési feltételektől  el-
térő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem 
látott ajánlatok, úgyszintén az utóajánlatok te-
kintetbe nem vétetnek. 

As árverezési és szerződési feltételek,  va-
lamint a becslésre vonatkosó közelebbi adatok a 
közbirtokosság elnökénél é* esetleg a m. királyi 
járási erdógondnokságnál, vagy a főszolgabírói 
hivatalnál is megtekinthetők. 

Csikjenőfalva,  1002. sieptember hó 20. 

Bálás János, 
k.-jegyzó. 

Kovács Lajoa, 
birtokossági elnök. 

A gyergyóalfalvi közbirtokosság elnökságétM. 

Sz. 40—1902. 

Faeladási hirdetmény. 
A gyergyóalfalvi  közbirtokosság a tulaj-

donát képező „Köves" nevü erdőségben, a föld-
mivelésfigyi  m. kir. minisztérium 6959. száma 
rendeletével megadott engedélyében 300 ka-
tasztrális hold kiterjedésű és a gyergyóalfalvi 
erdőgondnokság által lebecsült 48726 köbméter 
gömbölyű luezfenyő  és mintegy 30271 köbmé-
ter fenyő  tűzifa  és végfil  9847 köbméter bükk 
mű és tűzifát  tartalmazó a „Bakta" és kis 
részben „Fejérág" vizére hajló erdő fakészleié-
nek eladására folyó évi noveober bó 2. d. a. 2 
órakor a községházánál nyilvános szó és írás-
beli zárt ajánlatok utján versenytárgyalást fog 
tartani 

Kikiáltási ár 127819 korona >6 fillér  azaz 
egyszázhnszonhétezer nyolcaszázlizenkilencz ko-
rona 25 fillér. 

Felhivatnak árverezni szándékozók, hogy 
a kikiáltási ár 10%-ál készpénzben vagy óva-
dékképes értékpapírokban az árverező bizottság 
kezéhez letenni tartoznak. 

írásbeli zárt ajánlatok déli 19 óráig az 
árverező bizottság kezéhez leteendő, mert a 
később érkezett ajánlatok figyelembe  vétetni nem 
fognak. 

Zárt ajánlatoknál szintén a fenti  bánat-
pénz melléklendő, a vételár számjegyekkel és 
betűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő, 
bogy ajánlattevő az árverezési és szerződési fel-
tételekét ismeri s azoknak magát feltétlen  alá-
veti. 

Az árverezési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok, agy-
szintén utóajáulatik figyelembe  nem vétetnek. 

Az értékesítendő fakészlet  kikiáltási áron 
alul nem fog  eladatni. 

Az árverezési és szerződési feltételek  vala-
mint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a 
közbirtokosság elnökénél bármikor betekinthetek. 

Öy.-Alfala,  1902. október bó 1-én. 

Roth István t- Pfeiffer  Lajos 
közbirt. elnök. közbirt. jegyző. 



Október 8. C S Í K I L A P O K 41. ssám. 

Szám. 9684—1908. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság ktahirré teszi, hogy Nagy 
Sándor ügyvéd, mint Seidel Károlyné • társai 
hagyatéka Ogygondnoka végrebajtatónak Péter 
Mályáa cslkvacaáresii lakos végrehajtást szen-
vedő elin 54 kor. «0 ÜIL perköltség s járulékai 
iránti végrehajtási tg;ében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő Csikvaeaáreai község 
batáráa fekvő  a esikvaeaáresii 183. sz. tjkvben 
A f  9. rend 618. hm. a. fabázas  belsőségre 
380 kor. 3. rend 860. hm. a. szántóra 98 kor. 
4. rend 1058. hrsz. a. asántóra 39 kor. 6. rend 
1266. hm. a. száatóra 31 kor. 6. rend 1890. 
hm. a. azáatóra 60 kor. 7. rend. 1378. hrsz. 
a. szántórs 39 kor. '8. rend. 1403/2. hrsz. a. 
Hintára 08 korona. 9. rend. 1603/2. hrsz. a. 
szántóra 69 korona. 10. rend. 16*4. hm. a. 
szántóra 24 korona. 11. rend. 1908. hm. a. 
szántára 36 kor. 18. rend, 1931. hrsz. a. Bzán-
tóra 28 kor. 14. rend. 2395, 2396. hm. a. 
szántára 47 korona. 16. rend. 2563. hm. a. 
szántóra 86 kor. 16. rend. 2672/2. hrsz. a. 
azáotAra 86 kor. 18, rend. 2847/8. hm. alatti 
szántéra 87 kor. 19. rend. 2930. hm. a. szántóra 
98 korona. 20. rend. 2981/1. hm. a. szántéra 
1 kor. 82. rend. 4810. hrsz. a. szántéra 16 kor. 
23. rend. 4517. hrsz. a. szántéra 8 bor. 24. 
rend. 4519. hrsz. a. szántéra 7 kor. 26. rend. 
4716. hm. a kaszálóra 18 kor. 26. rend. 4981. 
4993/1. hm. a. kaszáiéra 63 kor. 97. rend. 
1503/1. hm. a. szántéra 69 Kor. 28. rend. 
468, 469. hrsz. a. faháza*  belsőségre 26 kor. 
kikiáltási árban és pedig ai 1881. évi LX t. cz. 
166. §-a értelmében nem csak végrehajtást szen-
vedő, hanem Páter Mátyás, (kinek neje Fodor 
Terézia) helyazineléai birtokos nevén állójáran-
déságokra ia 8 igy az ingatlanok egészére, vala-
mint a csikvaesárcsii 946. sz. tjkvben A f  rend. 
4993. hrsz. a. kaszáiéra 63 korona kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1902. évi decuaber 
hé D-lk napiéi d. a. 9 érakor Csikvacsárcsi 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok beeaárának 10V,-it készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t. ez. 42. § ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy minisz-
teri rendelet 8. §-ábao kijelölt óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi LX. t- ez. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1909. augusztus 30 án. 

Dósa, kir. tszéki bíró. 

618. vh. szám. 
Í9Ö2Í 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-ez. 102. g-a értelmében ezennel kőzhirré 
teszi, hogy a esikszentmártoní kir. járásbíró-
ságnak 1901. évi Sp. 603/5. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Eészegh Lajos csikcsekefalvi 
ügyvéd által képviselt kászon-jakabfalvi  Ambrus 
József  és Fereocz Gergely javára kászonjakab-
falvi  id. Kajesa György ellen 163 kor. s jár. 
erejéig 1902. évi szeptember hó 6-án fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
887 koronára becsült következő ingóságok, n. 
m.: ökrök, gabona, széna nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a esikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1902-ik évi V. 426/2. számú vég-
zése folytán  alperes lakásán leendő eszközlésére 
1902. évi aktétar hé 7-k napjának dél-
aMtlf  9 érája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hí-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg 
többet ígérőnek szikség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. 
évi LX. L-a. 120. g. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárton, 1902. évi szeptem-
ber hó 99-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
hlr. bírósági végrehajtó. 

789—1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt bírósági végrehajtó' az 1881. évi 

LX. t-es. 109. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
ári 16741 azánu végzése követkertében Dr. 
Zákariás llanó ügyvéd által képviselt Zakariás 
K. Lakács és Ursa csiksxépvizi javára Bokor 
György Csáki és társai csikszenlmihályi (lövész) 
ellen 340 kor. s jár. erejéig 1909. évi márez. hó 
12-éa foganatoaitott  kielégítési végrehajtás utján 

lefoglalt  és 1496 koronára becsült következő 
ingóságok 0. m.: I. Bokor János llárinál tehenek, 
borjuk, juhok és sertések. II. Bokor György 
Csákinál tehenek, borjuk, jnhok, széna és sertés. 
III. Bokor János Csákinál tehenek, borjú, lovak, 
szekér, hámok, deszkák, juhok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 276. számú végzése foly-
tán 340 kor. tőkekövetelés, ennek 1901. évi 
márczius hó 80 ik napjától járó 6°/o. kamatai 
és eddig összesen 81 kor. 40 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikszentmihályon (lövész) 
leendő eszközlésére 1902. évi október hó 15-ik 
aapjinak délelőtti 9 Arája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivstnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  melleit, a legtöbbet ígérőnek, 
szOkség esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

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

Ábrahám Márton, 
kir. biróságl végrehajtó. 

Siám 2107—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai Takarékpénztár Részvénytársaság vég-
rehajtatónak BáJint Károly és Incze József 
(Márton) Csikmenasági lakos végrehajtást szen-
vedők elleni 224 korona tőkekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ttgyébeu a csíkszeredai 
kir. törvényszék, a esikszentmártoni kir. járás-
bíróság területén lévő Csikmenaság község ha-
tárán fekvő  a csikmenasági 5. sz. tjkvben fog-
lalt az Incze József  (Márton), Incze Ágoston, 
Incze Albert,"Incze Bózáliu kiskorú, locze Már-
ton kiskorú, Incze Borbára kiskora, Incze Jó-
zsef  kiskorú, Incze Rózália kiskorú, Incze Amália 
kiskorú, Incze Imre kiskorú, Inoze Márton kis-
korú tulajdonát képező A f  1258. hrsz. ingat-
lanra 8 korona, 1281. hrsz. ingatlanra 4 kor., 
* 301. hrsz. ingatlanra 9 korona, 1407, 1408, 
1409. brsz. ingatlanra 16 kor., 2452. hrsz. in-
gatlanra 7 korona, 2996. 2997. hrsz. ingatlanra 
6 kor., 4705. brsz. ingatlanra 3 kor., 4739. 
brsz. ingatlanra 17 kor., 5324. brsz. ingatlanra 
6 koroua., 6424, 6425. brsz. ingatlanra 3 kor. 
6433, 5434. hrsz. ingatlanra 10 kor., 5456/2. 
hrsz. ingatlanra 9 kor., 6757. hrsz. ingatlanra 
5 korona. 5782. hrsz. ingatlanra 9 kor., 5877, 
6679. brsz. ingatlanra 17 korona, 6346/2. hrsz. 
ingatlanra 3 korona, 7283. hrsz. ingatlanra 1 
kor., 7388/1. hm. ingatlanra 2 kor., 8136/3. 
brsz. ingatlanra 15 kor., 8423/1. hrsz. ingat-
lanra 4 korona, 8464. hrsz. ingatlanra 37 kor. 
8657. brsz. ingatlanra 10 kor., 8764. hrsz. in-
gatlanra 14 korona, 9063. brsz. ingatlanra 24 
korona. 9279. hrsz. ingatlanra 18 kor., 9295. 
hrsz. ingatlanra 20. kor., 9413/2. hrsz. ingat-
lanra 9 korona, 9512, 9516. brsz. ingatlanra 3 
kor. 9861. 9963. hrsz. ingatlanra 26 korona, 
10686/1. hrsz ingatlanra 2 kor., 11195/2. brsz. 
ingatlanra 1 kor., 11206/1. hrsz. ingatlanra 2 
korona, 11275/1. brsz. ingatlanra 1 korona, 
12222/9. hm. ingatlanra 5 korona, 12284. hrţz. 
ingatlanra 16 korona, 12313. brsz. ingatlanra 
12 borona, 12449. brsz. ingatlanra 1 korona, 
12454/2. hrsz. ingatlanra 1 korona, 12510. hrsz. 
ingatlanra 3 kor., 12644/2. hrsz. ingatlanra 5 
kor., 12679. hrsz. ingatlanra 4 kor., 12688. 
hrsz ingatlanra 6 kor., 18713. hrsz. ingatlanra 
3 kor., 13183. hrsz. ingatlanra 2 kor., 13225, 
13227. brsz. ingatlanra 8 korona, 13230, 13231, 
13238. hrsz. ingatlanra 7 korona, 13243, 13241. 
brsz. ingatlanra 160 korona, 13538. hrsz. in-
gatlanra 3 kor. 13685. hm. ingatlanra 5 kor, 
13706. hm. ingatlanra 4 kor., 13711. hrsz. 
ingatlanra 3 kor., 14397. hrsz ingatlanra 31 
kor. 14610. hrsz. ingatlanra 64 kor., 16406. 
hm. ingatlanra 3 kor., 15410. brsz. ingatlanra 
4 korona, 15418. hrsz. ingatlanra 7 korona, 
15948. hm. ingatlanra 7 korona, 15963. hrsz. 
ingatlanra 16 korona, 16999. hrsz. ingatlanra 
6 korona. 16063, 1656. hrsz. ingatlanra 26 kor. 
Továbbá a csikmenasági 708. sz. tjkvben foglalt 
s az Incze József  (Márton), Incze Márton, Dá-
niel István és Adorján Gábor tulajdonát képező 
1833, 1834, 1835, hrsz. ingatlanra 3 korona, 
továbbá a csikmenasági 948. sz. tjkvben fog-
lalt s az Adorján Antal, Incze József  (Márton), 
Incze Márton és ifj.  Bálint Péter tulajdonát ké-
pező 1897, 1828, 1880. hrsz. ingatlanra 2 kor., 
továbbá a csikmenasági 1654. sz. tjkvben fog-
lalt a az Incze József  (Márton), Incze Ágoston, 
Incze Albert, Incze Juliánná kiskorú, Incze 
Márton kiskora, Incze Borbára kiskorú, Incze 
József  kiskorú, Incze Rózália kiskora, Incze 
Amália kiskorú, Incze Márton kiskorú és Incze 
Imre kiskorú tulajdonát képező ingatlanra 16 
korona ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, a menasági 942. sz. tjkvben 
C 8. alatt Bálint Péter javára bekebelezett élet-
fog)  tiglaní haszonélvezeti jog sérelme nélkül, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. 
évlaav—hsrh624-lk aapjéaak és kővetkező aap-
Jának dáleWttl 9 óráján Csikmenaság kOzség-

bázánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10% át, vagyis 72 korona 
30 fillért  készpénzben, vagy a« 1881. évi LX 
t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal  számított 
fa  az 1881. évi november hó l én 3333. szám 
alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 
170. g-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 
Csik-Szentmárton, 1902. márcziás 31-én. 

Szabó, 
kir. alblró. 

967—1902. végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 3048. számú végzése követkestébnn Nagy 
Sándor ügyvéd által képviselt öxv. Dáátkevits 
Jánosné csikszépvizi javára Ambro* Balázs és 
neje caikszentmiklósi lakos ellen 1300 kor. s 
jár. erejéig 1902. évi julius hó 10-én foganato 
sitott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
1040 koronái a becsült következő ingóságok n. 
m.: lovak és tehenek nyilvános árvetésen el 
adatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1902. évi V. 528/2. számú végzése 
folytán  1300 korona tőkekövetelés, ennek 1901. 
évi április hó 3. napiától járó 6°/o kamatai és 
eddig összesen 103 kor. 85 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikszentmiklóson leendő 
eszközlésére 1902. évi október hé 24-ik napjá-
nak délelftttl  8 érája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel bi 
vstnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX ,t.-cz. 107 -108. §-a értelmében készpénz 
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség ese-
tén becsáron alnl is el lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi október hó 
5-ik napján. 

Ábrahám Márton. 
kir. bírósági végrehajtó. 

504—1902. 

318/2. brsz. ingatlanra 1 kor. 3. rendszám 447, 
448. brsz. ingatlanra 339 kor. 4. rendszám 
1441. hm. ingatlanra 60 kor. 6. m . 1605. 
brsz. ingatlanra 16 kor. 6. rsz. 1690 brsz. in-
gatlanra 11 kor. 7. rsz. 1686. brsz. ingatlanra 
116 kor. 8. rsz. 2010. hrsz. ingatlanra 7 kor. 
9. rsz. 9337. hrsz. ingatlanra 90 kor. 10. rsz. 
2870 brsz. ingatlanra 66 kor. 11. brsz. 2953. 
hm. ingatlanra 46 kor. 13. rsz. 3470. hm. 
ingatlanra 10 kor. 15. rsz. 3691. brsz. ingat-
lanra 32 kor. 16. rsz. 3764. brsz. ingatlanra 
13 kor. 17. rsz. 3969. hrsz ingatlanra 10 kor. 
18. rsz. 4339, 4343. hm. ingatlanén 9 korona. 
20. rsz. 4477. brsz. ingatlanra 30 kor. 21. rsz. 
4615. brsz. ingatlanra 18 kor. 22. rsz. 4646. 
hrsz. ingatlanra 11 kor. 23. rsz. 4557. hrsz. 
ingatlanra 15 kor. 24. rsz. 4663. brsz. ingat-
lanra 10 kor. 86. rsz. 4741. brsz. ingatlanra 3 
kor. 26. rsz. 4976. brsz. ingatlanra 8 kor. 27. 
rsz. 5089. hrsz. ingatlanra 21 kor. 28. rsz. 
6198, brsz. ingatlanra 8 kor. 29. rsz. 5231. 
hrsz. ingatlanra 2 kor. 30. rsz. 6243. hrsz. 
ingathnra 3 kor. 31. rsz. 5429. hrsz. ingatlanra 
6 kor. 32. rsz. 6106. brsz. ingatlanra 16 kor. 
33. rsz. 6159, 6160, hrsz. ingatlanra 42 kor. 
34. rsz. 6658, 6659. brsz. ingatlanra 12 koro-
nában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1902. évi november hé 19-ik és a ki-
vetkező napjain délelőtt 9 érakor Csik-Cseke-
falva  községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a nifgállapitott  kikiáltási áron alól is 
eladatni foguak 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, vagyis 99 korona 10 
fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. g-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november bó l én 333. sz. a. kelt 
igazságSgyuiiniszteri rendelet 8. g-aiban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kikdldött ko-.éhez 
leteni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 g-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Csikszentmártonon, 1902. évi május 
hó 20. napján. 

A kir. járAsbiróBág, mint tlkvi hatósága. 
Dr. Szabó, 

kir. alblró. 

Jókarban lévő 

S o r o s la .oxcLó3s 
elndók. Kertész Istvánnál Csik-
Szereda. 

végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

Lx- t.-cz. 120. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a esikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1902. évi V. 309/1, 310/1. számú végzése 
következtében dr. Nagy Jenő csikszeutmártoni 
ügyvéd által képviselt kászonfeltizi  Gál Sándor 
és Veres Ignácz ellen 197 korona s jár. erejéig 
1902. évi jaliuB hó 10-én foganatosított  kielé 
gitési végrehajtás ntján lefoglalt  724 koronára 
becsfiit  következő ingóságok, u. m.: házibu to-
rok és tinók nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a esikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1902-ik évi V. 310/2. számú vég-
zése folytán  Kászonimpérben alperesek lakásán 
1902. évi oktober hó 9-ik napjának delelőt» II 
érája batáridőül kitflzetik  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. g-ai 
értelmében készpénzflzetésmellett,  a legtöbbet 
ígérőnek, szfikBég  esetén becsáron alnl is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az árverezendő iugóságokat 
mások is le- és felBIfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
avára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárton, 1902. évi október 
hó 26-ik napján. 

Zöldy Lajoa, 
kir. bir. végrehajtó. 

Egy jó családból való fiu 

lakatos tanoneznak 
felvétetik  László József  lakatos mes-
ternél, Csíkszeredán.  1- 4 

Eladó kőház 
Üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgalmu 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala ! 4_r, 

Szám 4443—1902. 
tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A esikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy János 
Gábor és neje szül. György Juliánná végrehaj-
tatónak Bodő László végrehajtást szenvedő 
elleni 320 korona tőkekövetelés és ennek 1902. 
február  hó lO ik napjától járó 6"/,. kamatai, 
94 korona perbeli, 16 korona végrehajtási már 
megállapított, valamint a jelenlegi 18 korona és 
a még felmerülendő  költségek iránti végrebaj 
tási ügyében a Csíkszeredái kir. törvényszék, a 
esikszentmártoni kir. járásbíróság területén lévő 
Csikcsekefalva  község határán fekvő  a csik-
csekefalvi  119. sz. tjkvben foglalt  s a Bodó 
Anna szül. Oál özvegy, a Bodó László, kinek 
neje Csoti Juliánná, a Bodő László és Bodó 
Ferdinánd tulajdoját képező A -j- 1. rendszám 
217, hrszám ingatlanra 43 kor. 2. rendszám 

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

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

Tisztelettel 

H T I H L G B OTTÓ, 
(PANCSOVA) 

:l 3 ffiszcrkercskedf»  és szőlőbirtokos. 

E l a - c L ó . 
Csik-Szeredában a piaezou egy kőből 

éptllt s jó forgalmi  helyen lévő (korcsoma 
vagy akár más fllszer,  vagy divatüzletnek 
való) üzlethelyiség, lakás, raktárral és kü-
lön udvarral egyUlt olcsó árban eladó. 
Hol ? Megmondja e lap kiadóhivala ! 5_6 

Nyomatott Crikaieredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1902. 

Úzletmegnyitás I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közön-

ség szíves tudomására hozni, miszerint 

Mosó és vasaló üzletünket 
újból megnyitottuk. 
Elvállalunk mindenféle  fehérnemüek 
és függönyök  vasalását a legszebb és 
legdíszesebb kivitelben, lehető jutányos 
árban. 

A nagyérdemű közönség szíves párt-
fogását  kérve, vagynnk 

3—4 készszolgája 

Tóth Ferencz és társa. 




