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Darányi lgnácz fóldmivelésügyi 
miniszter látogatása. 

Az utóbbi hat év alatt most már a 
3-ik miniszter látogatta meg vármegyén-
ket, mihez azelőtt nem voltunk szokva. 
Ezekhez a látogatásokhoz, mert minden 
téren való elmaradottságunk evidens volt és 
az ma is, szép reményeket fűztünk.  Ezek 
a remények azonban eddigelő hiu ábránd-
képeknek bizonyultak. 

Midőn a törvényhozás a székelyföldi 
vasutak kiépítésére a kormánynak felha-
talmazást s egyúttal utasítást adott, lel-
kesült örömmel néztünk egy szebb jövő 
elébe s lelkesedésünket fokozta  az a tény 
is, hogy rövid idő alatt előbb a sepsi-
szentgyörgy-szeredai, majd a ezereda-
gyimesi vonalszakasz ki is épült s ebből 
következtetve hittük és remélhettük hogy 
ezt nyomon fogja  követni a madéfalva-
gyergyószentmiklós-szászrégeni résznek ki-
építése, mely egész komplexumában lett 
volna hivatva arra, hogy minket az or-
szág szivéhez közelebb vigyen, közgazda-
sági és kereseti viszonyainknak lökést 
adjon, valamint nyersterményeink értéke-
sítésére a módot és eszközöket megsze-
rezze. 

Hozzájárultak ezen reményünk foko-
zásához a szereda-sepsiszentgyöi^gyi szakasz 
megujitása alkalmával körünkbe meg-
jelent Dániel Ernő kereskedelemügyi mi-
niszter és a kezdeményező elődje Lukács 
Béla, majd a csak pár évvel ezelőtt lá-
togatást tett kereskedelemügyi miniszter 
Hegedűs Sándor biztatásai, az utóbbi 
különösen kijelentette, hogy nekllnk a 
vasút teljes kiépítését nem kérni kell, 
hanem követelni is jogunk van s ő rajta 
lesz, hogy az mielőbb végre is hajtassék. 

Az igéret megismétlődött az alig pár 
hónapig működött és váratlanul elhalt 
Horánszky Nándor kereskedelmi miniszter 
részéről is, de azok az Ígéretek csak ígé-
reteknek maradtak a ezen a törvényhozás 
által is fontosnak  elismert, ránk nézve 
pedig nagy horderejű alkotásnak birtokába 
máig sem jutottunk s alig ha 6—6 év 
előtt kedvező pénzügyi viszonyok között 

is hozzá jutunk ; nem lehet tehát ily előz-
ménvek után csodálkozni azon, ha minket 
most már a miniszteri látogatások és Ígé-
retek mámorába nem ejtenek. 

Különös tekintettel azonban azon 
munkásságra, melyet Darányi lgnácz föld-
mivelési miniszter ezen tárcza átvétele után 
ugy közgazdasági, mint szocziális tekin-
tetben kifejtett  b figyelembe  véve azt a 
jóakaratot, melyet a csaknem Ínségbe 
jutott székely néppel szemben a mult év 
folyamán  kenyérnek való gabona és bur-
gonya beszerzésére adott segélyek nyúj-
tásával, valamint a jelen évben azzal is 
tanusitott, hogy égetőbb bajaink kipuha-
tolására kormánybiztos kiküldését látta 
szükségesnek s e mellett maga sem z&r-
kozott el attól, hogy személyes tapaszta-
latokat szerezzen szükségleteink megisme-
résére nézve: még setn zárkózhatunk el 
azon remény elől, hogy az ezen miniszter 
által képviselt erdő-mezőgazdasági és birtok-
rendezési ügyeink előmozdítása figyelemre 
fog  méltattatni annyival inkább, mert a jövő 
évre előterjesztett állami költségvetésben 
is jeleivel találkozunk a Darányi miniszter 
jóakaratú figyelmének,  midőn a székely 
akczió mozgatására 200,000 korona fede-
zetről kívánt egyelőre gondoskodni. 

Egyebekben a miniszter látogatásáról a kő-
vetkezőkben számolhatunk be. 

A mint már előbb jeleztSk Darányi minisz-
ter csütörtökön e«te érkezett meg Csíkba. Már 
délkor Olábfaluban  várakozott rá vármegyénk 
főispánja,  ki két díszbe öltözött megyei hajdút 
vitt magával, továbbá Becze Antal alispán, Lá-
zár Menyhért, dr. Fejér Antal, Molnár József 
ornz. gyűlési képviselők, Zareczki erdőtanácsos, 
Máté Ambrus, Dnducz Károly főerdészek. 

A nagyerdő alatti őrháznál Mihály Ferencz 
főjegyző  több társával várt az érkezőkre 8 csat-
lakoztak a kiséretbez. A miniszter kíséretében 
voltak Budapestről: Horváth Sándor országos 
főerdőtanácsos,  Balogh Vilmos miniszteri taná-
csos, dr. Bartőky József  osztálytanácsos, dr. 
Győri Lóránd titkár, Pirkner József  állattenyész-
tési felügyelő,  továbbá Sándor János marostorda-
megyei főispán,  kormánybiztos és titkára, kiket 
az alsőszombatfalvi  m. kir. méntelep három 4-es 
fogata  szállított és 4 lovas huszárja kiéért. 

Még nem volt sötét, midőn délntán 4 óra-
kor a miniszter és kísérete a nemzeti zászlókkal 
ékesitett Szereda városba megérkezett, a hol 
sok kíváncsi ember szemlélte a hosszú kocsisort. 

Minthogy a miniszter kívánságára minden 

díszesebb fogadtatás  mellőztetett, a miniszter és 
kísérete egyenesen Zsögödbe főispán  úrhoz haj-
tatott, hol gazdag ebéd várta, melyre több vár-
megyénkben előkelő férfi  is hivatalos volt. 

Pénteken reggel 9 órakor jött fel  a mi-
niszter és kísérete Zsögödből Szeredába, meg-
tekintendő elsőbben a gazdasági egylet csemete-
kertjét, hol Horváth Sándor föerdőmester  és 
többen a kíséretből már előre megjelentek és 
megfigyeléseket  tettek az ültetvények ben. Itt 
várta a minisztert Nagy Imre gazdasági intézeti 
igazgató, Kertész István gyümölcsészetí vándor-
tanító és a gazdasági egylet kertészeti osztá-
lyának elnöke Böjthy Endre s annak tagjai. A 
megérkezett és éljenzéssel fogadott  miniszterhez 
a kíséreten kivQl a megyei és városi tisztikar-
ból sokan csatlakoztak. A miniszter, kinek 
egyes kérdéseire Nagy Imre igazgató és Kertész 
István szaktanító adta meg a szükséges felele-
teket, beható szemle alá vette az ültetményeket 
8 a tapasztaltak és látottakról elismerőleg nyi-
latkozott. 

A kert megszemlélése ntán az egész kö-
zönség a miniszterrel együtt a gazdasági egylet 
birtokának megszemlélésére indult gyalog, hol a 
marhaállomány is tartózkodott. Útközben a mi-
niszter, hogy egy székelyház berendezéséről ma-
gának fogalmat  alkosson, előbb az özvegy Baka 
Ignáczné, majd a Tamás (Bene) Imre házába 
tért be, hol a ház népének meglepetést okozott, 
szemügyre vévén egyúttal a gazdasági épüle-
teket is. Mindkét háznál nyájas leereszkedéssel 
szólott az odatartozókboz. Majd tovább a bá-
muló tömeg között a csinos külsejű és csinosan 
öltözött szentdomokosi Karda Mihályt pillantván 
meg, hozzá lépett s a gazdasági viszonyokról 
kérdezősködvén tőle, búcsúzáskor kezet szorí-
tott, a mi a jelenlévők közölt igen jó benyomást 
és álmélkodást szült, 

A gazdasági egylet birtokához vezető bejáró-
nál Barabás Béla gazdasági iskolai szaktanár várt 
a miniszterre, kit ennek a főispán  matatott be, 
s azután szemügyre vette a marbaállományt, 
majd a birtok kiterjedését, honnan a gazdasági 
iskola látogatására ment, hol a két sorban fel-
állított gyermekek élén Lakato9 Mihály és Máté 
Dénes tanárok és Bartha Ferencz bitoktató 
várakoztak a miniszterre, kit megérkeztekor a 
gyermekek élénk éljenzésse] fogadtak. 

Ekkor Nagy Imre igazgató lépett olő és 
intézett a miniszterhez igen szép üdvözlő be 
szédet, melyben kiemelvén a miniszter sokoldalú 
üdvös tevékenységét, kérte az intézet támoga-
tását, mely hivatva van a vármegyének és az 
orszáignak művelt és értelmes gazdákat nevelni. 
A beszédre, melyet lelkes éljenzések követtek, 
a miniszter röviden válaszolva, ígéretet tett 
arra, hogy a mennyiben azt a viszonyok meg-
követelik, figyelmét  kifogja  terjeszteni az in-
tézetre. 

Midőn az intézetbe belépdlRő a gyerme-

kek sorfala  közzé jntott, hármat is megszólított 
közölök, kérdezősködvén szállás és élelmezési 
viszonyaik, majd szülőik foglalkozása  és vagyoni 
állapotukról, melyekre a megszólított fiuk  bátor 
és értelmes feleleteket  adtak. 

Miután még az intését Irodai helyiségét 
és egy pár tantermet, továbbá az udvart meg-
tekintelte, a növendékek ujabbi éljenzései mel-
lett a megyeházába ment, bol a közgyűlési te-
rem megtekintése után főispán  ur irodájába tért 
s itt fogadta  először a gazdasági egylet tagjai-
nak tisztelgését, kiknek élén Becze Antal al-
ispán, egyesületi elnök intézett hozzá szép üd-
vözlő beszédet,kiemelvén abban birtokviszonyaink 
rendezetlenségét, melyen csak okszerű tagosítás 
segíthet, valamint rámutatott a külturmérnöki 
szervezel czélszerötlen voltára, melynek működő 
tagjai a nagy távolság és a személyzet elégte-
lensége miatt a várakozásnak megfelelni  nem 
tndnak, vagy ha igen is, de hosszas idő múlva. 

A miniszter a beszédre kijelentette, hogy 
a birtokrendezést illetőleg az igazságfigymlnisz-
terrel együttesen már tervbe vette a tagositási 
törvénynek novelláris utoni módosítását s re-
mélli, hogy abban megfogják  találni azokat a 
módozatokat, melyek a rendezést helyesebb és 
igazságosabb alapokra fektetik  ; a kultúrmérnöki 
szükséges munkálatokon pedig valahányszor az 
érdekek azt megkövetelik, kellő személyzet ki-
rendelésével fog  segíteni. 

A választ a tisztelgő egyesületi tagok meg-
elégedéssel és kitörő éljenzéssel fogadták,  mely 
után a miniszter barátságosan fogott  kezet az 
egyesekkel. 

Azntán a csikszentmíklósi egyházmegye 
küldöttségét fogadta,  .melynek képviseletében 
Korodi Mihály plébános, Deák Elek gondnok 
és Kovács Antal tanító jelentek meg. Koródi plé-
bános tolmácsolta az egyházközség kérését egy 
erdő eladásának sürgős engedélyezése végett. 
A küldötteket a miniszter szívesen fogadta,  kér-
vényüket átvette s biztosította őket jóakaratáról. 

Még tölgyesi Simon Salamon és Heim Si-
mon járultak elébe tutajozás ügyben némi támo-
gatásért s miután a programm szerinti utazás 
a további időzést nem engedte, a közönség él-
jenzése között távozott Zsögödre főispán  urboz. 
ROvid villás reggeli ntán pedig Vt 18 órakor 
külön vonattal a zsögődi állomásról indult Sepsi-
szentgyörgyre, kísérve főispán,  alispán, főjegyző, 
tiszti ügyész s országgyűlési képviselőink állal 
Tusiiádfürdóig,  ezekhez csatlakozott a jelen volt 
Molnár Józsiás kézdi kerületi képviselő is. * 

• » 
A fentebbiek  kiegészítéséül a miniszter 

székelyföldi  utjának többi részét a következők-
ben ismertetjük: Darányi miniszter október 
28-án reggel indult Kolozsvárról székelyföldi  útjá-
ra. Badnótón megtekintette az erd. róm. kath. sta-
tus uradalmát és annak czementből készült, hires 
tutaj n-ztató gátját. Rudnótról Mező-Kapuson át, 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A honvédek siijánal.*) 

Irta: Zaögön Zoltán. 

Nehéf  csatában elhullott nagyok. 
Édes ssabadságról álmodjatok, 
A büszke trónt megrémítő tusán 
Ezért vérzettetek, ezért csupán. 
Én elsírom a rég titkolt panaszt. 
Álmodjatok! Ne halljátok meg azt, 
Mitől átok kél ősök ajkain 
S a porié asivben támad njra kin. 

Mi tenni már semmit sem akarunk, 
Ismét Jáncsot csörget vitéz karunk; 
Aranynyal vonják be békénk vasát 
8 nekünk tetszik a fényes  czifraság. 
És bár itthon kolduskéut görnyedünk 
S külföld  előtt kétessé lett nevűnk, 
Mi a asennyet nem mossuk le, azér' — 
8 hüségünkért magas mosoly a bér. 
Onnyoa mosoly I ez fáj;  de hallgatunk, 
Mert nyomban rá babát: szobrot kapunk, 
Vihetik oszt' kincsünket szert e-szót, — 
Még megcsókoljuk a rablók kezét. 

A .régi dicsőség* feledve  méri 
Nyakunkra féaskelt  a sötét madár. 
Karmával aaivflnket  'facsarja  ki 
És nincsen egy lélek, nincsen a ki 
Szilánkká szaggatná őlyvea nyakát 
B asabaddá tenné a szegény hasát. 
*j~A Budavár bevételénél elesett honvédek 

sírjánál L évi nov. 1-én szavalta a szerző. 

Nem látjuk, hogy inog már e talaj, 
Bogy csak süket fülekre  lel a jaj, 
Es incselgő pribék még ránk nevel, 
Nem látjuk meg, hogy vág rajtunk eret; 
Eszünkbe sem jut, mig ölelkezünk. 
Tizenhárom sebből még vérezünk I — 

Nem tudni: a végzet mikor talál; 
Dicső napunk már is homályban áll; 
Ha majd zivatar zug fejünk  felett 
Ş villámok korbácsolják az eget 
Es borzalmas sir nyit szájst reánk: 
Tőlünk oda veszhet szegény hszánk. 
S akkor prédává lesz az ősi föld, 
Rémes kaczaj fülünkbe  majd süvölt: 
.Ez hát, magyar I a büszke öntudat? — 
Bősök, ti I ba-ha-ha, vitéz nyulak I" — 
. . . Nem, nem, a szent Istenre nem I soha 1 
Soha sem less sorsunk ily mostoha, 
— Fájdalmunk szatírája ez csupán — 
Nem veszhetünk el annyi vér után I 
8 szeműnkbe sem kaozag a fél  világ, 
Mig Istenünk egy honflt  élni hágy, 
Mig szívünkben purányl szikra él, 
Éa még lesz bennünk egy kis csöppnyi vér. 

Nehéz csatában elhullott nagyok. 
Ti, csak szabadaágról álmodjatok — 
8 ha szól a kürt, fiatok  síkra ssáll — 
Édes, szent álmotok valóra vál. 

Halottak napján. 
Irta: Márton Benedek. 

Zugnak a harangok. Elköltözött szeretteink 
emléke fájóbb  rezgésbe hozza szivünk húrjait. 
Elgondolkozunk, s emlékezetünk a mulandóság 
felé  ragad. 6iratjuk halottainkat, s alig vesszük 
ÓBzre, hogy az embernél Bókkal nagyobb alkotása 
a Mindenhatónak — a természet — csak növeli 
Bzomoruságunkat, növeli ábrándozásunkat a mu-
landóságról — haldoklásával. 

Olt állunk a kedves sir mellett, mely leszá-
radt virágaitól, s a rá hullott falevelektől  sokkal 
szomorúbb lett. Szinte kérni látszik e kis kopár 
hely valamit: — életet, zöld füvet  é9 virágot, 
a mi leborulunk reá, könnyeinkkel áztatjuk, ön-
tözzük, de csak nem fakad  reá élet, kopár marad 
a sir, s szomorúbb a lelkünk. 

Gondolataink során, öukénytelenűl felébred 
kicsiny voltnnknak, a természet fölényének  a a 
Mindenható végtelen hatalmának tudata. Semmi 
vagyunk. — Küzdünk az élettelen életen át 
szüntelenül, vergődés gyötrődés az élet e sár-
gömb fölött,  hogy azntán egy pillantására az Ég 
Urának elválasztaasunk javainktól, elszakittaannk 
kedveseinktől, s legyünk assá, ml felnevelt,  ml 
éltetett — porrá I 

Mily nagyszerű a természet. Meghal, s fel-
támad. Mily uagysserű haldoklása, milyen fensé-

ges ébredése. 8 vájjon csak nekünk maradt volna 
a teljes megsemmisülés tudata, minden további 
remény kizárásával? — Nem. FeltámadunkI E 
hatalmas gondolat ott van lelkűnkben, ott gyö-
kerezik mélyen kitéphetetleufll  szivünkben, be 
oltva oda az Isteni kegyelem, a Mindenható vég-
telen szeretete által. 

Nem imádkozunk-e gyakran ? Nem a viszont-
látásra bucsuzánk-e el meghalt mieinktől, s oaak 
azért mert vezetett és vezet a feltámadás  gon-
dolata, mert szeretettel hiszünk, B bis va bisunk 
az Isten ígéretében. 

A Mindenható legnagyobb, legfenaégeaebb 
alkotása, a termésiet koronájává, saját képére 
és hasonlatosságára lettünk alkotva, a képzelhet-
jük-e azt, hogy olyan vég érjen bennünket ia, 
mint a szolgálatunkra teremtett valamennyi al-
kotásait ? Ba hiuünk Isten létében, est nem gon-
dolhatjuk. Biss saját halhatatlanságát adta nekünk 
a lélek által, mely ép ugy mint Teremtője, hal-
hatatlan. 

— Kijövünk eltávozott kedveseink airhal-
mához, hogy itt lelkeikkel szellemileg találkoszunk, 
hogy szeretetünk adóját lerovandó — kivonva 
magunkat mindennapiságunk ssük köréből — mel-
lettűk a emlékűknek egy rövidke érát szentel-
jünk, s njra éa njra meghallgassuk lelkünk vi-
gasztaló szavát: feltámadunk  ! 



November 5. C 8 1 K I L A P O K 45. Hám. 

hol Sáador János székely kormánybiztos vendége 
volt, Marosvásárhelyre érkezett az napon dél 
ntán bárom és fél  érakor. 

Ilt nyomban megkezdte a kihallgatásokat. 
Első Borban a „Szántó egylet" tisztelgett nála. 
Ezen igen régi egyesület küldöttségét, mintegy 
hatvan kis gazdát, Sehess Dénes orsz. képviselő 
vezette a miniszter elő. ngyan ő tolmácsolta az 
egylet kéréseit Tenyészállatokat, gazdasági gé-
peket és temetkezési alapjok számára segélyt 
kérnek. A miniszter megígérte, lingy kérésükből 
mindazt, a mit csak lehet, teljesíteni fogja. 

Toldálaghy László a marostordavái megyei 
gazd. egylet elnöke hosszabb beszéd kíséretében 
memorandumot nyojtott át a miniszternek, mely-
ben törlesztéses  földhitelt,  birtokrendezést, 
mezőgazdasági  szeszgyárukat,  a kincstári 
szállításokban  való részesülést,  minta  szőlő-
telepet,  gazdasági  iskolát,  vetőmag  vizsgáló 
állomást  és  törzsgulyát  kérnek.  A miniszter 
a memorandumot tanulmányozni lógja s remélli, 
hogy sokat teljesíthet azokból a kérésekből, 
melyek abban felsorolva  vannak. 

Marosvásárhely részére Bernády György 
polgármester minta szölőtelepet, fajbaromfi  tele-
pet kért » azonkívül azt, hogy a miniszter szak-
közegei a város részére vízvezetéki és csatorná 
zást terveket készítsenek. A miniszter az utóbbit 
meg is igérle. 

Ezután Szentháromság. Bene, Gyalakntbs, 
Alsó- és Felső-Idees, Baczka-Madara», Mezö-
csávás községek kéréseit hallgatta meg. A köz 
ségeknek hitelszövetkezetek alapítását hozta 
javaslatba s megígérte, hogy ilyen irányban tá-
mogatni fogja  őket. 

Marosvásárhelyről a fogarasi  méntelep fo-
gatain Parajdra m-nt. Udvarhely-megye határán 
Hollaky löispánnal élükön a vármegye előkelő-
ségei fogadták.  Páráidon Demeter Lőrinc* fő-
szolgabíró üdvözölte a minisztert gyönyörű szép 
beszéddel. Parajdról jövet megtekintették Korond 
fürdőt  és este A óra Után érkeztek Széked-
udvarhelyre, a hol ngyan nem volt hivatalos 
fogadtatás,  de a kivilágilott és fellobogozott 
város és az éljenző sokaság jelezték x/.t a nagy 
szeretetet, melylyel a magas vendéget logailták. 

Másnap a miniszter megjelent a gazd. egye 
sülét gyűlésén, a hol az egybegyűltek nevében 
Hollaky főispán  üdvözölte s memorandumot nyúj-
tott át, » melyben a legelők  jav Hasúhoz  pénz  • 
beli  segélyt  és  szakértőket,  apu- és  anya-
állatok  beszerzésére  400 ezer korona ka-
matmentes  állam  kölcsönt,  államköltségen 
gazdasági  ismétlő  iskolákat  a szükséges  te-
rületekkel,  a székely  keresztúri  tanitóképez-
dénél  gazdasági  szaktanári  állás  rendsze-
resítését,  Székelykeresztur  központtal  mé-
hészeti  kerület  létesítését,  nyers termények 
és  állatok  részére  a vasúti  dijak  leszállí-
tását,  a gazdakörök  részére  talajmivelő 
eszközöknek ingyen adományozását,  alag-
cső  gépeknek  szintén  ingyenes adományo-
zását  és  olcsó földhitelt  kérnek. 

A miniszter megígérte, hogy a kéréseket 
lehetőleg teljesíteni fogja. 

Azon napon délben Csíkszereda felé  falyf" 
tattá útját. Olábfaluban  megpihent a ez alatt 
fogadu  a két Oláhfalu  küldöttségét. 

Csíkszeredából a miniszter Sepsiszent-
györgyre utazott, hol megtekintette a dohány-
gyárat, állami méntelepet, az árvabázat, a sze-
retelházat, a ref.  kollégiumot, szövőgyárat. In-
nen Kézdivásái helyre rándnlt, a hol a leány 
árvabázat tekintette meg, melynek gazdasszony 
képző iskolája az ö támogatásával jött létre. A 
városházán a küldöttségeket fogadta  és a kérel-
meket hallgatta meg. A miniszter a beszédekre 
itt is a legszívesebben válaszolt s megígérte, 
hogy a kéréseket meg fogiu  vizsgálni és a mit 
csak lehetséges, teljesíteni fog. 

A miniszter Kézdivásárhelyi öl Brassóba és 
onnan Budapestre utazott. 

- - A képviselőház ülése. A mult hét 
folyamán  a képviselőház csak egyetlen egy ülést 
tartott, még pedig október hó 2rl án.' Eluök 
Dániel  Qábor volt, a ki a jegyzőkönyv hitelesí-
tése után előterjesztette a jelentéseket és a leş 
utóbb beérkezett kérvényeket. Xapireud előtt 
Rákosi  Viktor kért szót az osztrák képviselő-
házban megrágalmazott huszárok ügyében. Az 
osztrák képviselőházban a megelőző hét egyik 
gyűlésén Breitner és Romanczuk képviselők a 
galicsiai zavargások miatt, a helyszínére küldött 
magyar huszárokat lopással, rablással és egyéb 
garázdaságokkal vádolták. Azért szólal fel,  hogy 
a magyar parlamentben megadja a választ a 
rutén sértegetésre. Tiltakozik az ellen, hogy a 
lengyel nemesség az alacsony napszámokat a 
magyar katonaság segitaégével tartsa renn s 
hogy a lengyel és a ruién nép gyűlölete közé 
a magyar haszárokat állítsák oda. A második 
megjegyzése az, hogy ott nem magyar, caeh, 
vagy lengyel katonaság volt, hanem közös had-
sereg B igy ha történt is valami kegyetlenaég. 
azt nem a magyar huszárok rovására kell 
irni, mert a huszárok csak azt a parancsot tel-
jesítették, a mit kapuk. Tiltakozik a magyarok 
bántalmazása ellen a kéri a honvédelmi minisz-
tert, hogy védje meg a huszárság becsületét, a 
magyar katonákat pedig hozzák haza Galicziaból. 
Széli  Kálmán kormány elnök szerint, ha a ma-
gyar huszárok Oalícsiában kihágásokat követtek 
el, akkor van rá mód, hogy a panaaaosok erre 
orvoslást szerezzenek. As osztrák képviselóhás-
•ban elhangzott klfakadáaokat  helyteleneknek tartja 
és aaokat feltétlenül  elitéli. A miniszterelnök 

nyilatkozatát a ház mladen oldaláról általánosan 
helyeselték. Rátérvén a napirendre Neményi 
Ambrus terjesztette be a' pénzügyi bizottság 
jelentését, az indemuilásl törvény javaslatról. 
Dániel  Gábor elnök indítvány ózta, hogy e javas-
lat tárgyalását pénteken kezdje meg a ház, 
Krasznay  Ferencz kéri — tekintettel a közbe 
eső üunepekre és halottak napjára — hogy e 
javaslatot csak a jövő héten tárgyalja s ház. a 
miniszterelnök várhst még néhány napig, 
ha négy esztendőt ugy is ajándékozott Ausztriá-
nak. Széli Kálmán kijelenti, hogy soha semmit 
sem ajándékozott Ausztriának, ha engedett vala-
mit, mindig becsesebb ellenértéket kapott érte. 
Aboz azonban hozzá járul, hogy ez indemnitáai 
törvényjavaslat tárgyalását kedden kezdjék meg 
Eluök a határozatot ilyon értelemben kimondván, 
a gyűlést bezárta. 

- A képviselőház bizottságai. A 
képviselőház munkássága csak látszólag szünetel, 
mert a képviselőház bizottságai nagy szorgalom-
mal dolioznak a hozzájuk utasított javaslatokon. 
A képviselőház pénzügyi bizottsága a mult bő 
'27-én tartott ülésében az indemnitásról BZÓIÓ 
törvényjavaslatot tárgyalta, még pedig szokatlanul 
nagy érdeklődés mollett. A tárgyalást, mint elnök 
Falk  Miksa vezette, a kormány rósaéról Széli, 
Lukács, Darányi  és Plósz  voltak jelen, a ja-
vaslatot Neményi  Ambrus ismertette és aján-
lotta elfogadásra.  Kossuth  Ferencz helyteleníti 
az indemnitással való kormányzást. A kormány 
iránt bizalmatlan, mert az ország viszonysi kor 
mányzása idején rosszabbodtak és önrendelkezési 
jogunkat sem érvényesíti. Kijelenti, hogy a mi-
niszterelnök az 1000. évi XXX. t.-ozikket téve-
sen magyarázza. Szerinte az uj vámtarifát  1902. 
vége előtt el kellett volna készitoni, de az nem 
történt meg. Ez uz oka a bizalmatlanságnak. A 
javaslatot uem fogadja  el. Szederkényi  Nándor 
azíntén nem fogadja  el a javaslatot, mert a kor 
tnúny a kiegyezés ügyét egy lépéssel sém vitte 
előbre s ezért uem érdemel bizalmat, továbbá a 
földadó  reformjával  s a tisztviselők fizetésének 
emelésével is csak játékot űz. Rakorszky 
István bizalmatlanság okából nem fogadja  el a 
javaslatot, mert a kormányt sok mulaaatás ter-
heli, a kiegyezéa kérdésében bizonytalanságban 
vagyuuk, e helyett katonai javaslatokkal állita-
uak elő. Az 1899-iki emiitett törvény értelme-
zését illetőleg a miniszterelnökkel egyet ért. 
Komjáthy  Béla szintén ellenzi a javaslatot, 
mert a kormány a nemzetiségi kérdésben Bemmit 
sem tett és elhidegitette a koronát és nemzetet 
egymástól s a mellett a nemzet terheit kerülő 
utakon emelik. Az 1800-iki XXX. törvényczíkk 
magyarázatára vonatkozólag kijelenti, hogy a 
miniszterelnök nem volt őszinte, mert annak ide-
jén az 1007. évig való meghosszabbításnak ellen-
értékéül odaállították, hogy 1902. év végén al-
kalma lesz Magyarországnak a külfölddel  szaba-
don szerződni és tárgyalni. Ez azonban most nem 
igy van. Széli  Kálmán az ügyet a politikai be-
csület kérdésének nyilvánította s erre vonatko-
zólag kijeleuti, hogy ó a paktumot becsületesen 
betartotta. Az 1809. évi XXX. t.-cz.-ben állapították 
meg, hogy a vámszövetség határideje 1007-ig 
kilolatik, ezzel szemben azonban három nagy és 
jelentós vívmányt nyertünk, nevezetesen, hogy a 
külföldi  szerződéseket meglehet kötni abban ez 
esetben is, ha 1003 ig vámBzövetség uem jön 
létre, kiköttetett az autouom vámtarifa  kényszer 
revíziója és kiküttetett, hogy a lejárat nélkül 
való külkereskedelmi szerződések felmoudósára 
az ország jogát biztosítják. A törvény az uj ta-
rifa  létesítését csak arra az időre te9zi kötele-
zővé, mikor a külfölddel  uj szerződések iránt 
tárgyalnak, tehát a kötelező terminus uem 1002. 
vége. Épen ezért vissza utasítja azt a vádat, 
mintha ő akár megsérteuó, akár pedig félre  ma-
gyarázná a törvényt. Egyebekre vonatkozólag a 
bizalmi kérdés felvetését  az iudemnitásnál nem 

tartja helyesuelírAz osztrák parlament most is a 
törvényes formák  között érintkezik a miénkkel. 
A kiegyezés tekintetében nincs abban a helyzet-
ben, hogy nyilatkozhassék, miszerint a kiegyezés 
legközelebb létre jön ; de annyit kijelent, hogy 
az ország jogaiból Bemmit sem engedett. Hibá-
nak tartja, hogy a uemzeitségi kérdéseket mind-
untalan felvetik.  A koronával való egyetértés az 
ország legnagyobb kincse, ezt a kormány erősi-
teui igyekszik. Még Lukács László válaszolt 
Szederkényinek az adóreform  és a tisztviselői fize-
tések elodázása tekintetében emelt vádjaira, 
mire a bizottság az indeinuiti javaslatot ugy ál-
talánosságban, mint részleteiben elfogadta.  A 
képviselőház igazságügyi bizottsága október hó 
20-én és október hó 30-án tartott gyűléseiben 
Hódossy  Imre elnöklete alatt a polgári perrend-
tartásról szóló javaslat tárgyalását folytatta.  A 
javaslatot általánosságban elfogadták  és megkez-
dették a részletes tárgyalást is. 

— A vármegyék pénzkezelése. A 
vármegyék péuztári és számvevőségi teendőinek 
ellátásáról szóló 100y. évi III. törvényozikket 
a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyet-
értve a jövö év január hó 1-én lépteti életbe. 
A vármegyei törvényhatóságok és a péuzügyi 
hatóságok köt rendeletet kaptak, a mely el-
mondja a teendő alispáni intézkedéseket, a 
péuzlárak és a számvevőségi ügykezelés átadá-
sára vonatkozó előkészületeket és szabályozza a 
vármegyei pénztárak és a gyámpénztárak átadá-
sában követendő eljárást. A körreudelul ér 
leimében a vármegyei pénzUrak és számvevő-
ségek deozember végén megssűntetik műkö-
désüket és teendőiket a m. kir. állampénztárak 
(adóhivatalok) és a péozügyigazgatóság mellé ren 
delt számvevőségek (számvevőségi kirendeltségek) 
veszik át. Újévtől kezdve a m. kir. állampénz-

tárnak (adóhivatalok) teljesítik a bevételezést éa 
a kifizetést,  és pedig nemosak a vármegyének 
székhelyén levő, hanem a vármegye területen 
levő többi kir. áilampénstárak (adóhivatalok) is. 
A pénzUrak átadását 1003. január 2-án kell meg-
kezdeni és az átadáBt teljes befejestéig  nap nap 
után megszakítás nélkül kell folytatni.  Az átadás 
foganatosításáról  a belügyminiszter 1008 január 
végéig az alispántól jelentést kiván. A pénzke-
zelés reformájára  vonatkozó többi utasítást, neve-
zetesen s számvevőségek által ellátandó várme-
gyei köaépponti számvevőségi szolgálatról, a vár-
megyei pénztári teendőknek a kir. állampénztá 
rak (adóhivatalok)állal való ellátásról, a várme 
gyei gyámpéuzUrsknak a kir. állampénztárukban 
(adóhivatalokban) való kezeléaéról, az árvapén-
zek gyümölcaöztetéaéröl és a gyámpénztári szám-
vitelről szóló részletes utasítást legközelebb ki-
bocsátják. A gyámpénztári kölcsönök után esedé-
kessé vált,, de uem teljesített tőketörlesztések 
részletezéséről külön rendelet fog  intézkedni. 

• csiki róm. kath. tanitók disz-
gyűlése. 

A csiki róm. kath. tanitók folyó  évi októ-
ber 23-án Urtolták meg XIII. Leo pápasága 
95-ik évfordulójára  rendezett diszgyűlésUket. 

A gyűlés előtt a papság és a tanítók a 
zárdatemplombsn szent misét hallgattak. Az 
ünnepélyes Te Deummal kezdődő szent misét 
karácsony József  tanitóképezdei igazgató, a köz-
gyűlés elnöke czelebrálta. Mise alatt a tanító-
képző zene- és énekkara előadta Dományáncz 
Péter zeneUnár G. dur zenés miséjét. Gyögyör-
rel és meghatottsággal hallgatta, a nagyobbrészt 
papok és tanítókból álló közönség a szépen elő-
adott zene és ének részeket. 

A diszgyölés a gyakorló iskolában volt. A 
műsor ez: „Ima" Nabnkonndozorból, előadja a 
tanítóképző ifjúsági  zenekara. Elnöki megnyitó, 
mondja: Karácsony József  igazgató, elnök. 
„Ünnepi Szózat", szavalja: Balló Veronika k. a. 
.Pápai himnusz", énekli a tanítóképző énekkara. 

II. A Unitóegyesületí gyűlés tárgysorozata: 
„Születésem napjáu" Nyisznyaitól, énekli Be-
reczki L. IV. éves növendék, bármoniumon kiséri: 
Dományáncz Péter tanár. „Az egyesület múltja 
jelene és jövője", felolvassa  Lakatos I. tanár. 

Leiratok felolvasása.  „Ave Maria", szavalja: 
Gernárdt Anna kisasszony. Pénztárosi jelentés. 
Indítványok. .Hunyadi induló", játsza az iíj. 
zenekar. 

A gyűlés lefolyásáról  a következőkben 
számolok be: 

Karácsony József  elnök űnnnepi megnyitó 
beszédében XII. Leóról, mint a világ tanítójá-
ról szólott.*) 

A kiválóan tanulságos és szénoki hévvel 
előadott elnöki megnyitót a közgyűlés a leg-
nagyobb figyelemmel  hallgatta, zajosan megél-
jenezte éa elhatározta, hogy a magvas értekezés 
számba menő elnöki megnyitó nyomtatásban is 
megjelenjék. 

Igen szépen szavalt Balló Veronika taní-
tónő, kinek a gyűlés köszönetet mondott. 

A másik szavaié Gernárdt Anna tanitőnö 
az „Ave Mária„ czimű költeményt nagy hatás-
sal szavalta. 

Lakatos Izra t. az egyesület múltjáról, je-
lenéről és jövőjéről olvasott fel.  Ki volna hiva-
tottabb e tárgyról szólani, mint épen ő, ki látU 
az egyesület keletkezését, fejlődését  és akinek 
a tekintélyes testület fejlesztése  körül nem cse-
kély érdemei vannak. Végül dicséret illeti meg 
Dományáncz Pétert, a lelkes zenetanárt é9 a 
tauitóképezde ifjúságát  a programm zene és 
ének ré-izein-'k dirigálásáért, betanításáért ille-
tőleg szabat us előadásáért. 

Xántus Elek gyakorló iskolai tanító, mint 
az egyesület jegyzője felolvasta  a mult ülés 
jegyzökönyvét, a m. ly észrevétel nélkül elfogad-
tatott. P. Tima Dénesnek eddigi választmányi 
tagságáért köszönetet mondott a gyűlés és 
egyszersmind elfogadta  a választmány azon 
ajánlatát, hogy P. Tima Dénes és Lázár Pál 
kilépett választmányi tagok helyébe Do-
mányáncz Péter és Ladó Jáuos választassanak. 

Pályatételekűl a gyűlés a következő kér-
déseket tűzte ki : 

1. Minő módokkal és eszközökkel veb»t 
részt a tanító a székely közdelemben ? 

9. Mit tehet a tanitó a székely-gazdálko-
dás és gvümölcsfatermelés  intenzivebb fejlesz-
tése érdekében ? 

A két legjobbn-ik talált pályamunka ki-
dolgozói 40-40 korona jutalomban részesülnek. 

Még a gyűlés kezdetén püspök nr ő 
mé lóságához a következő táviratot küldötte a 
közgyűlés: A csiki róm. kath. tanilók közgyűlése 
XIII. Leó szenuéges atyánk jubileuma alkalmá 
ból törhetetlen ragaszkodása jeléül hódolattelje-
sen üdvözli méltóságodat. Mire 0 méltósága 
ezen választ küldölte: 

A csiki Unitók közgyűlésének üdvözletét 
nagy örömmel vettem és bnzgó működésükre 
főpásztori  áldásomat küldöm. 

Az igen szépen sikerült és rendkívül né-
pes tanitéi gyűlés után Csíkszeredában, a Rom-
feld-féle  sörosarnokban társas ebéd volt, hol 
Murányi Kálmán és Hosszú Ferencz kerületi 
esperesek, Karácsony J. igazgató, Miklós J. 
plébános, Dományáncz P. tanár, Xántos, Ger-
gely J. és Paláncz szebbnél-szebb köszöntőket 
mondottak. Ez volt utolsé része annak az igen 
szép Unitéi gyűlésnek, mely megmutatta ez 
összejövetel alkalmával is, bogy a nagyért, 
szépért és nemesért akar is, tud is lelkesülni. 

*) A megnyitó beszédet lapunk iövó Bzámá-
ban közöljük. Szerk. ' ^ ^ 

„Memento mori." 
A halottak ünnepe as élőknek gyásza. TÉven-

klnt ez a nap az, mikor a temető megnépesül és 
aniiak néma csendjét az élet zsivaja váltja fel  a 
Bárfra  lombok alatt. , 

Mécsek gyúlnak a airdombokon, Illatos virá-
gok és koszorúk takarják be a mohos hantokat. Szo-
morú emberek, gyámoltalan árvák és özvegyek Imád-
koznék elhányt kedveseik nyugvó helye lelet t 

Szomorú, de még is szép Onnep a halottak 
ünnepe, nem a panaszos feljajdnlás,  hanem a szelíd 
rezignáczló napja, midőn belenyugszunk a Minden-
ha t ? kifürkészhetlen  akaratába a megemlékezünk 
azokról, a kiket szerettünk a szeretünk most is, 
midőn kihalt testük ott porlad a temető fái  alatt. 

Sorsunk egyformán  közös. Midőn a világra 
jövünk, már kész a halálos Ítéletünk. Tovább rohan-
nak az után éveink, egy ideig tavaszi verőfény,  majd 
szelid nyári fuvalom  elénkitt életünket, s következik 
rá a mulandóságot sejtető, lombhnUató ősz, vegfll  a 
hervatag életre rázudul a tél, hogy fagyos  leheleté-
vel kioltsa azt a kevés életet is, mit az őszi ha-
nyatló verőfény  még olykor-olykor melengetett. 

Megváltozhatlan örök törvény tehát a halál, 
melybe mindenkinek bele kell nyugodnia a a mely-
lyel szemben vigaszt csak hitünknek az az ágazata 
nyújthat, a mi oda van Írva a temetők kapuja fölé  : 
„Feltámadunk." 

Alig lehet oly felvilágosult  ember, kinek szi-
vében a szomorúság húrja meg ne rezdülne e napon. 

Különösen kinek halottja van, lelki szemei elé 
kell, hogy táruljon az elszakadásnak utolsó epizódja 
midőn attól fosztatott  meg, a ki neki drága volt. Es 
kinek nein volna siratni és megemlékezni valója ezen 
kegyeletes napon ? 

A mikor folyton  közöttünk jár a mulandóság 
réme, mikor szivünkbe markol az emlékezet ós meg 
gyújtja halvány mécsét, hogy jobban lássunk egy-egy 
elsárgult arezot, melynek mosolygása egykor talán 
egész világunk volt . . . Mikor arra int a halottak 
birodalma, hogy vándorlásuknak végczélja, életünk 
minden öröinc s bánatunk befejezője  az a hat lábnyi 
mélység, melyben testünk elvegyül avval az anyag-
gal, melyből alkottatott, meg kell, hogy rettenjen an-
nak a hiúságnak, mely sokakat képzeletben mások 
fölé  emelt. 

A természetnek minden jelensége nyíltan ta-
núsítja, hogy van felettünk  egy gondoskodó, megfog-
hatatlan lény, mely életünk irányát kijelöli, mig az 
körül forog  az ó pályája mellett, és arra tanit a hit, 
hogy ez az élet, melylyel e földön  küzködünk nem 
czel, csak átmenet egy másik életbe, mely tartósabb 
örömeket is szerezhet nekünk. 

A kereszténység tanának az a poezlse nagyon 
szép; biztató sugát a csüggedések és szomorúságok 
ama napjában, midőn nem várunk az élettől semmit. 

fjjuljón  lel tehát bennünk minden évben leg-
alább e napon a mulandóságnak és a kegyeletnek 
érzete. Bár hervadó virággal áldozzunk szeretteink 
és kimúlt nagyjaink sírjánál, a kiknek ennél egyebet 
már ugy nein adhatunk. Gyujtsunk mécset az esti 
alkonyatban, hogy annak sápadt fénye  vágyat öntsön 
még a hitet tagadó ember lelkétien Is a juttassa 
eszébe a „memeuto moriu-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halottak emléke. A vége felé  kö-

zeledő ősz deres lehelete megfosztotta  lombjaitól 
a fákat,  zöldségétől és virágátől a rétet, pusz-
tává és kietlenné tette még a temetőt is. A komor 
hideg ősznek pusztító munkáját igyekezett el-
tűntetni városunk kis temetőjében is a kegye-
let, örökzöld tnnyőgalyakkal, szobában diszlő és 
művirágokból fonoit  koszorúkkal díszítvén fel  a 
sirhantokat, melyeken az alkony beállta ntán sok 
száz gyertya, mécs és lámpa fénye  hirdette, 
bogy az élők nem feledkeztek  meg halottaikról 
A temetőt már a d. u. órákban igen sokan keresték 
föl,  este szintén igen sokan vonultak ki oda, hogy 
néhány pillanatot szenteljenek jobb hazába köl-
tözött azeretteik emlékezetének. Folyó hó 3-án 
a róm. kath. templomban tartott gyászisteni 
tiszteleten is igen sokan vettek részt. 

— Kinevezések. A földinivelésügyi  mi-
B o c i a t P. Valért a csíkszeredai állami erdő-
hivatalhoz erdészjelőltté, Tamás Gyulát pedig 
ugyanazon hivatalhoz erdőgyakornokká, a bel-
ügyminisztérium vezetésével megbízott miniszter-
elnök Palágyi Sándor körjegyzőt a gyergyő-
várhegyi anyakönyvi kerületben anyakönyvessé 
nevezte ki. 

— Gróf  Mailáth Gusztáv Károly 
püspök osiksomlyón. A fáradságot  uem is-
merő s hivei felett  állandóan őrködő fSpászto-
runk, ha ut.ja a Székelyföldre  vezet — mi igen 
gyakran történik — ritkán mulaszt el alkalmat, 
hogy különösen Csiksomlyót meg ne látogatná 
s a fenbalósága  alatt álló ottani két tanin-
tézet tanárai és Unnlóival ne érintkeznék. A 
mult hétfőn  is azon alkalomból, hogy a sepsi-
szentgyörgyi uj kath. templom felszentelését 
végezte, mintegy m-glepetésszerűleg látogatott 
el Somlyóra és érkezett meg délután 3 órakor 
László Polikarp ferenezrendi  Urtomány főnök 
kíséretében. Megérkeztével a zárdába hajtatott 
8 minden pihenés nélkül a templomba lépett, 
vecsernyét mondott, beszédet Urtott és gyónta-
tott. Kedden reggel szintén gyóntatott éa áldoz-
tatott, majd az iskolákat látogatta meg, a hon-
nan kijövet a tanuló gyermekeknek azerzett 
nagy örömet páratlan szívjóságával éa kedélyé-
vel, midőn a gyümölcsárus asszonyok kosarai-
nak tartalmát közéjük öntetvén, gyönyörködött 
a versenyben, melyet azok a gyümölcs felsze-
désében kilejtettek. Délmán ismét templomi 
szokott ájtatOBságát végezte. Szerdán délben 
hagyta el Somlyót az intézetek igazgatói kísé-
retében és utazott ei vasúton a csíkszeredai 
állomásról. 

— Státus gyűlés. Majláth Gusztáv Ká-
roly erdélyi püspök as erdélyi róm. kath. atá-
tas gyűlést 1909. november 13-ik napjára Ko-
lozsvárra összehívta. A gyűlés tárgyai: 1. Az 
igazgató tanács évi jeleatése. 9. A kilépő igaz-
gató tanácsosok helyeinek szabályszerű betöltése-

— Gyáasrovat. Gál József  né, született 
Leicht Emma, Gál József  helybeli nagykeres-
kedő és takarékpénztári igaiqgaté pénztárnok 
neje folyó  hó 9-án, hajnali 3 éra tájban bosz-
ssas és súlyos betegség következtében elhal ál o-
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zott. A köztiszteletben és mereteiben álló derék 
nS balála, bárha nem is jött váratlanul, széles 
körben mély részvétet keltett, férjét,  gyerme-
keit, testvéreit és rokonait, kik benne egy hű-
séges, jA feleséget,  gondos édes anyát és ön-
feláldozó  testvért és rokont veszítettek, mély-
séges gyászba borította. A gyászos esetről a 
család a következó jelentést adta ki: 

Alnlirottrk szomorúan jelentik,-hogy a ki-
váló jó feleség,  anya, testvér és rokon O á I 
J ó z s e f n é  szfll.  Leicht Emma 49 éves korá-
ban, boldog házasságának 23-ik évében hosszas 
és nehéz szenvedés ntán folyó  év és hó 3-án, 
reggel 3 órakor kiszenvedett. A boldogult te-
temei folyó  hó 4-én d. a. 3 órakor helyeztet-
nek a csíkszeredai köztemetőbe örök nyuga-
lomra, lelkeért pedig as engesztelő szentmise-
áldozat 5-én d. e. 9 órakor fog  az Egek Urá-
nak bemntattatni. Nyngodjál békében, az örök 
világosság fényeskedjék  néked I — Csíkszereda, 
1902. november 3-án. — Gál József,  mint férj. 
Irma, József  gyermekei, ö/.v. Romfeld  Félixué 
szfll.  Leicht Juliánná és Leicht János testvérei. 

A megboldogultnak kihűlt földi  részeit f. 
hó 4-én, délután 3 órakor helyezték örök nyu 
galomra a helybeli köztemetőben. — Az atolsó 
végtiszteségtétele n nagyszáma és előkelő közön-
ség jelent meg, kik a háznál tartott gyázszer-
tartás ntán meghatottan és fájdalmas  szívvel 
kisérték el utolsó utján a derék nőt a végső pi-
henő helyre. Nyugodjék békében. A gyászba bo-
rult családnak pedig nyújtson vigasztalást a jó 
Isten véghetetlen kegyelme. 

— I f j  Gál A n d r á s k a folyó  hé 1-én 
d. n. 2 órakor élete 7-ik évében rövid szenvedés 
után csendesen elszenderült. A kis halott földi 
részeit folyó  hó 3-án d. u. 3 órakor helyezték 
örök nyugalomra s helybeli köztemetőben. 

— Iskolai ünnepély. A Csíicsomiyáí 
róm. kath. főgimnáziumban  Szent Imre királyi 
herczegnek, mint az intézet védőszeutjének tisz-
teletére 1602. november 6-én, a műsorban jel-
zett idóben a gimnázium nagytermében iskolai 
ünnepély tartanak a követkejó műsorral: 1. D. 
e. 10 órakor szentmise, alkalmi szent beszéddel. 
Tartja Erőss József  főgimn.  tanár. Délután Sóra 
kor a gimn. nagytermében: 2. Szent Imre him-
nusz, énekli a vegyeskar. 3. Ünnepi beszéd 
tartja Herberger Béla főgiinn.  tanár. 4. Cavatinn 
a .Kunok'-ból, Császártól; elóadja az ifjúsági 
zenekar. 5. .Szent Imre herczeg*, irta Garay 
Alajos, szavalja Bálint Vilmos V. oszt. tanúié. 
0. »A magyar nép a Te néped*, énekli a vegyes-
kar. 7. Hegedű kettős (Aodantino és Allugrutto), 
Uanclatól; előadja Dományáncz András V. o. tan., 
kíséri * 8. .Bachel siralma*, irta Arany János, 
szavalja Csergő Qábor VIII. oszt. tanuló. 9. „ Nép-
dal induló* ; előadja az ifjúsági  zenekar 

— Disagyűlóa. A .Budapesti Székely 
Kör* f.  é. november hó 8-án este fél  8 órakor 
V. Szabadságtér 0 szám alatti I. emeleti helyi 
ségében diazgyülést tart. A gyűlés egyedüli tárgya 
az újonnan berendezett köri helyiségek megnyi-
tása. A .Budapesti Székely Kör" egy évi fenuál-
lása után végre eljutott azon poutig, bogy az 
összes székelységot éa mindazokat, kiket a szé-
kelység iigye érdekel, saját helyiségeibe hivlintja 
meg, melyek a kor igényeinek megfeleli'ileg  a Sza-
badságtér 0 sz. ház I. emeletén vannak berendezve. 
Hisszük, hogy a székely ügy iránti érdeklődés 
és a fajszeretet  minden székelyt egyesíteni fog 
ez uj helyiségben. A diszgyiilést közös vacsora 
követi az uj helyiségben, melyre egy teríték ára 
2 kor. 80 fillér.  Kérjük azon urakat, kik meg-
hívót kapnak, hogy ismerőseiket is magukkal hozni 
aziveskedjeuek, mert az elnökség nem képes az 
összes székelységet név szerint összeírni. A kö-
zös vacsorára jelentkezni lehet levelező lapon 
vagy szóbelileg Balázs Sándor titkárnál VII. Akácz-
fa  utczs 4J II. 

— Ujabb népkönyvtár adományo-
zások. A földmivelési  minister a legszüksége-
sebb történeti, szépirodalmi és gazdasági hasz-
nos ismereteknek a népkörében való terjesztése 
czéljábél ismételten K.-altiz, Kászonujfaíu,  Tus-
nád, Szrntmárton és Szentdomokos községeknek 
kűlön-kfllön  egy-egy 173 kötetből álló népkönyv-
tárt adományozott ingyenesen s annak elhelye-
zésére szükséges szekrények beszerzésére 20—30 
korona államsegélyt folyósított. 

— Sörös palaoskok hitelesítése. A 
kereskedelmi miniszter tudvalevőleg még a mull 
évi 9664. száma rendeletével felfüggesztette 
volt az 1699-ben 6523. sz. alatt kiadott rendé 
letének azon hatályát, bogy a korcsmákban és 
vendéglőkben használt söröspalaczkok korona-
bélyegzővel 1903. jannár l-ig láttassanak el. — 
Nevezett miniszter most ujabban kiadott rende 
létével azon okból, mert a halasztási indokok 
még ma is fenuállanak  s söröspalaczkok hite-
lesítésének kényszerétől további intézkedésig el-
tekinteni kívánt. 

— Műkedvelői előadás. A gyergyó 
szenlmiklósi műkedvelők Színtársulatának har-
madik sikeres föllépte  volt október 30-án, — 
mely alkalommal színre hozták Vidor Pálnak: 
„A vörös sapka" ezimfl  népszínművét. A sze-
replők nagy szorgalma és buzgósága azon re-
ményre jogosította a közönséget, hogy immár 
nem kezdd műkedvelőkkel van dolgunk, hanem 
oly értelmes tagokkal, kik a ozél előmozdítá-
sára törekedve, szerepeikkel behatóan foglal-
koznak, finom  érzelemmel és kellő tudással töl 
tik be azt. Legnsgyobb elismerést érdemel Kiss 
Lajos a társalat lelkes igazgatója, ki (Ambrus 
István) s kedélyes és jó lelkű apa szerepében 
a drámai részleteket oly szépen színezte, s most 
is mint mindig a társa lat kiemelkedő alalga. 

Felesége (Örzse) Boór Anna. Liebl Ede (Jani) 
a féltékeny  térjet kitűnően alakította, játéka 
kiváló tehetségről tanúskodik é« méltán megér-
demli a közönség rokonszenvét. Karácson Ninka 
(Teréz, Jani felesége)  méltó pátnere volt, ne-
héz szerepét igen jól fogta  iöl s a jelentékeny 
részeket nagy tudással és Wllő jártassággal 
színezte. Kopacz Ilona (Anikó) szerepét jól töl-
tötte he. Lázár Mariska (Jucz). E. 0eér Kál-
mán (Szél Matyi) összhangzó játékukkal és a 
darabban előforduló  énekszámuk kedves és si-
keres előadásával a közönség kiváló tetszését 
nyerték ki. Vákár Ferencz (Egyházi!) most is, 
mint mindig, derültségben tartotta a közönsé-
get, nagy tetszésnyilvánítás volt jntalma a kö-
zönség eme régi*"kedvenczéuek. Guelmina Jó-
zsef  (Fésűs káplár) jól játszott. Fodor Jáoos 
(Kántor). Fritz Henrik (Szurok csizmadia). — 
Bokor Endre (Czigány) kis szerepeikben szin-
tén jól megállották helyűket. Az előadás vára-
kozásod felül  sikerűit ugy szellemileg, mint 
anyagilag. Hasonló szép sikert s jövőben is I 

— Könnyű orvosság a mézgafolyás 
ellen. Tudvalevőleg gyűmölcstenyésztőinknek 
sok bosszúságot és k£rt okoz a csontár magn 
gyümölcsfákon  igen gyakran jelentkező mézga-
folyás,  mely rövid idő alatt tönkreteszi azokat. 
Ennek a betegségnek elhárítása jővén szóba a 
gazdasági egylet csemete kertjében a miniszteri 
látogatás alkalmával, Horváth Sándor or igen 
egyszerű, de szerinte biztos szert ajánlott a 
mézgakór megszűntetésére. Az egész abból áll: 
Ősszel egy éles késsel a fiikérge,  hol a folyás 
mutatkozik eltávolítandó, a sebhely langyos 
vízzel lemosandó, azután pedig egy felvágott 
czitrommal bedörzsölendő, mely eljárás nlán a 
mézga nem fog  jelentkezni. Ajáljnk a próbál 
gyűmölcsfatenyésztőink  figyelmébe. 

— A magyar birodalom története. 
Ilyen czitDÜ két kötetben megjelenő nj munká-
nak első füzete  fekszik  előttünk. Szerzője Acsády 
Ignácz, kiadója az Atlienaenm. Mikor nj mun-
kának nevezzük, akkor nemcsak megjelenése 
idejére gondolunk, hanem arra a szellemre, arra 
A fi-lfogásra  is, mely benne megnyilatkozik. Nem 
kell az olvasónak sokat lapoznia a muuka eddig 
megjelent részében is meggyőződhetik, hogy A csádi 
könyve semmiféle  eddig megjelent magyar tör-
téneihez nem hasoiilitlrtló. Egyikből sem dom-
borodik ki olyan élésen, hogy ezt a nemzetet 
a benne kialakult néposztályok összessége tar-
totta fenn,  bogy dicsőségében ép oly része van 
a munka bajnokainak, mint kardforgató  vitézei-
nek. Acsády az első, ki a löldmivelő jobbágyot, 
az ipar és kereskedelem úttörőit és telvirágota-
tóit, a szellem, a gondolat bőseit az őket meg-
illető helyhez juttatja a magyarság ezeréves tör-
ténetében. Egyiknek sem kedvez a másik rová-
sára, mindegyik egy-egy sziu, mely a többihez 
simul és valamennyivel nagy harmonába olvad 
össze. Nem csak azt mutatja meg Acsády, hogy 
mint kiizil&tt a magyarság fenmaradás&ért,  ha-
nem azt is, hogy mint használta fel  a kivívott, 
eredményeket, inint illesztett minden megszer-
zett követ államiságának mind magasabbra emel-
kedő épületébe. Megrajzolja a magyar nemzetet 
a harczléren, meg otthona meghitl körében, ma-
gánéletének legjellegzetesebb vonásaiban. Majd 
szervező, majd fentartó,  majd alkotó géniuszát 
csodáltalja meg velünk, a nélkül, hogy a szem* 
pontok sokfélesége,  a világítás, a s/.inek változa-
tossága és kűlönfélesége  megzavarná történeti 
képének egységét. Valóban az egész magyar 
nemzet története ez, nem csak felfogásában  jut-
tatván kellő helyet a nép minden rétegének, ha-
nem feldolgozása  módjában is megemlékezvén 
rólak. Mert mindenek egyforma  élvezettel olvas-
sák, a tudósok, a munkában feldolgozott  óriási 
anyagnál, az eredeti kutfö  taaulmáuyok sokasá-
gánál fogva,  a laikusok pedig előadása világos-
sága, könnyedsége folytán.  Ragyogó nyelve, stilu-
sának emelkedettsége soha sem válik a könnyű 
megértés akadályává. A munka értékét, a szé-
lesebb körfl  olvasó közönség szempontjából, nö-
veli aránylagos rövidsége, a kiállítás fénye,  a 
szöveg közé szorított illusztrációk sokasága és 
a mű rendkívüli olcsósága, a mennyiben egy-
egy fűzet  ára 60 fillér,  sz egész negyven füze-
tes munkának bolti ára pedig fűzve  34 korona 
lesz. 

— Tanitógyülés. A csíki róm. kath. ta-
nító egyesület felosiki  fiók  köre Csikszentdomoko-
son, a róm. kath. iskola helyiségében 1902 évi 
november hó 11 én tartja meg őszi rendes gyű-
lését a következő tárgysorozattal: 1. Délelőtt 
U órakor .Veni Snncte* a helybeli templomban 
2. 10 órakor kezdődóleg gyakorlati tanítást tar-
tanak : a) Császár Dónát az I só oszt-bau az irva 
olvasásból, b) Xántas Dávid a III ik oszt-ban az 
olvasmány tárgyalásból, c) Ráduly Beniámiu az V. 
VI. oszt-ban u számtanból. 3. Elnöki megnyitó 
beazéd. 4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felol-
vasása, hitelesítése. 5. Elnöki bejelentések. 6. 
Rancz János esperes plébános beszámolója az or-
szágos kath. segélyalap gyUléBére történt kikül-
detéséről. 7. Ferenoz József  könyvtárnok jelen-
tése a kör könyvtáráról. 6. Szaval: György Ba 
lázs szenttamási tanító. 9. Felolvas: Fodor Mik-
lós rákosi ktanitó. 10. A tagdijak beszedése. 11. 
A szabályos idóben bejelentett indítványok tár-
gyalása. 12. A jövó gyűlés helyének és tárgy-
sorozatának megállapítása. 18. A tanítások zárt-
körű bírálata. Csikszentdomokos, 1902 évi októ-
ber hó 18-án. Ráduly Benjámin elnök. Császár 
Dónál jegyző. 

— Szerenose a szer encsétlenségben 
A jónevl L. vendéglős nemrég eladta üzletét, 
hogy San-Franciscoban élő gyermekeihez köl-
tözzön! Körülbelül 60.000 koronával kelt atra. 

Ismerősei alig gondoltak már reá, mígnem itt-
hon az a hir terjedt el róla, hogy L.-et Brémá-
ban, midőn az Amai-rilta felé  induló hajóba akart 
szállni, ügyes szebmetszők teljesen kifosztották. 
Ugyanezen időtájt L.-nek egyik ifjúkori  barátja 
egy hosszú panaszos levelet kapott, melyben lr 
igazolta a hirlapközlemények valódiságát és arra 
kéri a barátját, bogy jönne segitségeül azon-
nal Brémába. A baráti kötelék folytán  0. azon-
nal oiautazott. S ma, 0. felesége,  a következő 
meglepő levelet kapta férjétől:  „Képzeld csak, 
bogy L-nek a nagy pechje mellett minő nagy 
a szerencséje! A gazemberek kilopták zsebéből 
a pénzzel telt tárczát és ezt kiürítve, eldobták. 
A rendőrség megtalálta a tárczát és ebben nem 
talált egyebet, mint egy sorsjegyet, melyet L. 
a Török A. és Társa bónkházánál, Budapest, 
VI., Teréz-körnt 46/a. mely tudvalevőleg hazánk-
ban a leguagyobb osztályso'-sjáték-űzlet, vásá-
rolt. Közben az osztálysorsjáték húzásai voltak 
s te emlékszel reá, Iiogy elutazásom előti Tö-
röktől huzási jegyzéket kértein. A mini L. sors-
jegyét mutatta, a nélkül, hogy bármire is gon-
doltam volna, megnézem a sorsolási jegyzéket 
és látam, hogy L. sorsjegyét nagy nyeremény-
nyel hnzták ki. Képzelheted, mennyire örült en-
nek L. barátom.' 

— Műkedvelő képzőművészeti ki-
állítás Székesfehérvárott.  A reudezőbizotság 
a kiállítóknak következőket hozza tudomá-
sára: A kiállítás megnyitása: 1902. november 
hó 16-án d. e. (a megnyitás közelebbi módoza-
tai birlapilag és falragaszokou  lesznek hirdelve. 
Tartama: 3, esetleg 3 héi. Helye: Székesfehér-
vár, „Magyar Király" szálloda emeleli termei. 
A kiállításon részt vehetnek a magyar koroua 
országaiban illetékes műkedvelő fényképészek, 
testük, szobrászok, rajzolók, famflfaragók,  szó-
val mindazok, kik bármely képzőművészettel 
ínliketlveléskől foglalkoznak.  A kiállított tár-
gyak lehetőleg eredeli és teljeseu sajátkezű ké-
szítmények legyenek ; másolatok sziutén részt-
vehelnek, e körülmény azonban világosan ki-
tüntetendő. Az esetleges fényezések  (polituro-
zás) keretezés, szóval a tárgyak technikai fel-
szerelése az illető szak iparos által is végeztet-
hető. A kiállítóit tárgyakhoz rövid leírás mel-
léklendő, melyben nz alábbi kérdőpontok töl-
tendők ki s mely czélra a bejelentő-ivet 
kérjük felhasználni  és legkésőbb f.  évi novera 
her hó 1-éig beküldeni. A leírásban okvetlenül 
megjelölendő a kép vagy tárgy czime és az, 
liogy eredeti-e, vagy másolat? és ha másolat, 
ugy az eredetinek czime és szerzője; továbbá 
okvetlen szükséges - az igénybevenni szándékolt 
területnek négyszög méterekben való bejelentése. 
Megjegyezzük, hogy a legkisehb tárgy ntán is 
legalább >/, négyszög mtr. terület Uláni bér fi-
zetendő. Egy négyszög mtr. terület dija 3 ko-
ron*. Kívánatos fényképeknél  a gép, a lencse, 
akitarlási idő (exponálás), a fényrekesz  (Blende), 
a világítási körülmények megjelölése: azonban 
ezek nem okvetlen szükségesek. Megjelölendő 
tozábbá a papír készitési módszer. A képek 
keretezve, vagy keretezetlenül külön külön, vagy 
egy kertben csoportosítva is elfogadtatnak,  de 
okvetlenül felragasztandók  (cachirozaudók) vagy 
papirkeretben (passepartouts) legyenek. Az el-
foglalt  területért járó dijak a kiállítási tárgyak-
kal egyidejűleg küldendők be. A különböző nemű 
kiállítási tárgyak, u. m. : festmények,  szobrok, 
rajzok, fényképek  stb. uem fognak  külön cso-
portokat képezni és azok díjazása teljesen a 
jury belátására van bizvs. A jary és rendező-
bizottság névsora annak idején közölve lesz. A 
bejelentő ívben foglalt  leírás a tárgymutató 
szerkesztéséhez lesz felhasználva.  Székesfehér-
vár, 1902. szeptember hó. A rendező bizottság 
megbízásából: Gróf  Zichy Jenő elnök, Dr. Pa-
lánszky Miklós alelnök. 

- A budapesti Bogdány S. osztály-
sorsjegy-elárusító czég mai hirdetését t. olvasóink 
különös figyelmébe  ajánljuk. A czég mesés sze-
rencséjéről ismeretes, mert nála húzták ki «002.000 
koronás főnyereményt,  két ízben 400.000 koro-
uát, két ízben 200.000 koronát, két ízben 100 000 
koronát, és Bzáraos kisebb főnyereményt  űzetett 
ki a czég ügyfeleiuek, 

— A megtérült kár. B. becsületes 
szabó-mestert baráti körben nyugtalan természetű 
embernek ismerték. Folyton uj terveket kovácsolt, 
minden pillanatban uj vállalatokba bocsájtkozott, 
azonban semmit sem bonyolított le eredményesen. 
Alig volt a viroebun egyesület, melynek habár 
mindig csak rövid időre, tagja ne lett volna. A 
legutóbbi társulást tíz barátja és iparostársa ren-
dezte oly czélból, hogy közösen öt egész osztály-
soisjegygyel játszsuak a legnagyobb osztálysors-
játék üzletben Török A. és Társa bankházában 
(Budapest, Teréz-körut 46/b). Kezdetben öröm-
mel csatlakozott társaihoz, azoubaa csak két osz-
tályon át fivette  be az esedékes összeget, mert 
mint mindig, ugy most is gyorsan elvesztette 
türelmét és a társaságból kilépett. Négy héttel 
a kilépés után a mi szabónk vacsora után csa-
ládi körben olvassa az esti lapot. Az újságot felü-
letesen forgatja,  midőn tekintete egy kis közle-
ményen megakadt, mely nyilvánosságra hozza 
a Török bankház mesés szereucséjét.Egyszerrecsak 
elfutja  a méreg és dühtói izgatva kiáltja: 
.Ilyen pech I Az a szám, melylyel játszottam, 
főnyereményt  nyert. És én balga, beszüntettem a 
játékot. Ilyesmi osak velem történhetik :* — Egy 
pillauatig kiuos csönd uralkodtt a szobában, egy-
szerre azonban a család legidősebb fla  egy ha-
talmas .Éljent' kiált és mintha megörült volna, 
elkezd as asztal körül tánozolnl. .Apám I — ki-
álltja izgatottan — a kár megtérült I Én ezsel a 
sorsjegygyei hátad mögött tovább játszottam I' 

S z e r l c e a s t < 5 L - Ö z e m e t . 
— K. K. k. a.-n»k Qyergyóasentmlklóa. As 

alkalmi czlkket k0az6njflk,  de legnagyobb sajnála-
tunkra közreadni nem tudtak, mivel az ezen czélra 
(pntartoti helyet mások már előre lefoglalták.  Sztves 
üdvözlet 1 * 

Laptulajdooos: 
QYORQYJAKAB  ÖHÖKÖ8K. 

Sz. 1498—1902. kj. 

Hirdetmény. 
Csikvárdotfalva  és Csikcsobotfalva 

községben a közbábai állásra pályázatot 
hirdetílnk, s felhívjuk  a pályázni kívánó-
kat, hogy kérésüket az alattirt község 
elöljáróságához deczember 20-ig ad-
ják be, mert a később érkező kérések 
nem fognak  ágyelembe vétetni. 

A körbába évi fizetése  Csikvárdot-
falva  és Csobotfalva  községek pénztárá-
ból, havi utólagos részletekben járó 60 
korona és minden egyes szüléstől 2 kor. 

Csikvázdotfalván,  1902. november 
hó 1-én. 
Siöllőssy Ferencz, Cslsiar Pál, 

k. jegyző. k. biró. 
Márk os Déses, 

biró. 

l'-ik faeladási hirdetmény. 
A Csikszentmiklós község közbirto-

kosságának tulajdonát képező Csik-Szép-
viz község határában fekvő  „Farkas" 
havas erdőrészben a nagyméltósága m. 
kir. löldmivelésügyi miniszter ur 67316. 
1901. sz. engedélye alapján 189.37 km. 
holdon 22131 köbméterre becsült fenyő 
haszonfa  .ís 9432 köbmeterre becsült 
fenyő  és bükk tűzifa  folyó  év no-
vember hó 17. napj&n d. e. 9 
Órakor Csikszentmiklós község hivatalos 
házánál nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

Az összes fatömeg  kikiáltási á ra : 
41718 korona asaz: Negyvenegyezerhét-
száztizsnnyolez korona. 

Árverezni kivánók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10°/o át az árverés megkezdése 
előtt az árverezési bizottság elnökének a 
kezébe letenni készpénzben vagy óvadék -
képes értékpapírokban. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, 
melyekhez a kikiáltási ár 10*'o-a kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírok-
ban csatolandó. 

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

Csikszentmiklós, 1902. október 6. 
Lázár Ferenoz, 

1—1 bírt. elnBk-
Szám 117 — 1902. 

akvi. 

Pályázati hirdetmény. 
C-likvármegye K ászon-Alcsiki járásá-

ban, Kászonaltiz székhelylyel újra szer-
vezett segédjegyző-anyakönyvvezető he-
lyettesi állásra, mely 1000 korona fizetés-
sel van összekötve, ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t.-czikk 6. §-sa, illetve az 1900. évi XX. 
t.-czikk 3. §-ában irt képesítésüket, ed-
digi alkalmaztatásokat, életkorukat és 
erkölcsi magaviseletüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  pályázati kérvényüket hoz-
zám folyó  évi november hó 6-ig 
bezárólag nyújtsák be, mert a később 
beérkező kérvények figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Csikszentmártonon, 1902. évi októ-
ber hó 14-én. 

Bartalis Ágost, 
3—3 főszolgabíró. 
879—1902. 

végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. év i 
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LX. t.-cz. 109. §-a értelmében ezennel kOihirré 
teszi, bogy • kolozsvári kir. törvényszék 1909. 
évi 8190. száma végzése következtében Somodi 
látván ügyvéd által képviaelt Somodi látván ko-
lozsvári lakos javára Antal Gergely és társa 
esikdánfalvi  lakos ellen 179 kor. 83 flll.  s jár. 
erejéig 1909. évi szeptember bé 18 án fogan» 
tositott kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 
610 koronára becsült következő ingéságok n. m. 
Bollresz Ferencznénél bivalak és sertések nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 897/9. számú végzése foly 
Un 179 kor. 83 flll.  hátrálékos követelés, bí-
róilag már megállapított költségek erejéig végre-
hajtást szenvedő Boltresz Ferenczné lakásán 
Csikdánfalván  leendő eszközlésére 1902. évi no-
vember hé ll-ik napjának dékitáal 2 órája batár-
időül kitüzetik és abboz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érín 
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. g-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

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

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

779—1909. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehhajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi Sp. I. 268/4. számú végzése következtében 
Dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt őzv. 
Györgyjakab Mártonné javára Csikszépviz köz-
ség ellen 80 korons s jár. erejéig 1909. évi 
julius hó 11-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 610 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: wertbeim szekrény 
és vizifecskendő  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 776/2. számn végzése 
folyUn  80 korona tőkekövetelés, ennek 1902. 
évi márczius hó 18-ik napjától járó 5°/(-os ka-
maUi és eddig összesen 42 kor. 90 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Csikszépviz község házánál leendő eszközlésére 
1902. évi november bó ll-ik napjának délelőtti 
9 órája bstáridőül kitüzetik, és abboz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. g-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülloglalutták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t-cz. 190. g-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1009. évi október hó 
21-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

fahézas  belsőségre 390 korona, 9. rend 465. 
hrsz. a. laházas belsőségre 320 korona, a csík 
taploczai 3099. sz. tjkvben A f  1. rendszám 
3301. hrsz. a. szántóra 100 korona, a csiktap-
loczai 3057. sz. tjkvben A ţ 1. rend 2623. hrsz. 
s. szántóra 10 korona, a csiktaploczai 298. sz. 
tjkvben A f  14. rend 6333. hrsz. a. kaszáiéra 
4 korona, 15. rend 6193. hrsz. a. szántóra 4 
korona, 18. rend 9194. hrsz. a. kaszálóra 16 
korona, 19. rend 6247. hrsz. a. kaszálóra 6 ko-
rona, 94. rend 7326/9. hrsz. a. kaszálóra 18 
korona, 27. rend 9186., 9186., 9187., 9188., 
9189. hrsz. a. kaszálóra 120 korona kikiáltási 
árban és pedig az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a 
értelmében ez utóbbi 998. sz. tjkvben foglalt 
ingatlanokra nézve nemcsak végrehajtást szen 
vedő, hanem az Ábrahám Jnliántia társtulajdo-
nos nevén álló jutalékokra is igy az ingatlanok 
egészére az árverést elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi november 
hé 20-ik napján d. e. 9 érakor Csiktaplocza 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának IO»/»-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. I. cz. 42. g ában jelzett ár-
folyammal  számitjtt és az 1881. évi november 
bó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságűgyminisz-
teri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi LX. t. cz. 170. § a érlelmébn a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé 
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvszék, mint tlkvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1909. évi májas hó 

bó 25-ik napján. 
Dósa, kir. tszéki biró. 

| Női gallérok, kabátok éa dlazkalapok I 

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csomor-
táni Ferenczné szül. Ábrahám Juliánná gyergyó-
borszéki lakós végrehajtatónak Ábrahám Ká-
roly csiktaploczai lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 136 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csiksztiri-il.il kir. 
törvényszék területén lévő, Csik-Taplocza köz-
ség baUrán fekvő,  a csiktaploczai 2273. számn 
telekjegyzőkönyvben A ţ i . rend 464. hrsz. a. 

Van szerencsém a n. é. közönség 
szíves tndomására hozni, hogy üzletemet 
az í s z l és t á n s z e z o n r a , 
njonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ugy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  árnezikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés haszon mellett for-
galmamat elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok 
40-52 kész szolgálattal 

Székelyhidy Sándor 
nfii  és férfi  divatüzlcte (Csíkszereda). 

Üzletem a Hutter szállodával szemben I 

Üzletmegnyitás I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közön-

ség szíves tudomására hozni, miszerint 

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

A nagyérdemű közönség szíves párt-
fogását  kérve, vagyunk 

4—4 készszolgája 

Tóth Ferencz és társa. 

Egy Jó családból való flu  lakatos tanoncnak 
felvétetik  L á s z l ó JÓZSOf-  lakatos mes-
ternél, C s í k s z e r e d á n . a -* 

Eladó kőház 
Üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgalmu 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala! 6—6 

3 drb. valódi Singer varrógép 
70 koronáért eladó. (Eredeti ára 120 

korona.) Meskó Jakabnál. i_a 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száraz kemény (blikk) 

tllzifát,  ölenkint 14 koronáért Csik-
Szereda, Somlyó vagy Szépvizre házhoz 
szállítva. 

t i z e b e n y A n l a l 
3—6 Cslk-Csiosó. 

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a 2 » £ a s r y a x T T l T A l y i P é n z ű g y -
n a l n l e z t e T i t o m . ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték ( Z L e o r s -
j á / t é l s ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a főárusilóknak  árusítás végett 
kiadattak. 

Az I. osztály bazása 1902. november hó 20. és 21-én tartatik meg. A búzások a Magyar 
királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek 
a Hnzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-ntcza felől).  — Sotsjegyek a Magy. Kir. 
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1902. évi október bó 26-án. 
M a g y . K i r . S a a b . 

O n z l á l y s o r s j á t é k I g a z g a t é s á g a . 

Lónyay. Hazay. 

I t l i K t l t SS 

,55,000 nyereménynek-
L#ffD*fr?ot>!>  nyeremény a leg«*erenc*oaebi> eamben í 
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K i v á l ó s z e r e n c s e 
TÖRÖK-nél . 

Nagyon sokan szerencsések lettek általunk. 
Kilencz millió koronánál többet nyerteit 

nálunk nagyrabecaűlt vevőink. 
Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka 

a mi ni. kir. szab. osztálysors játékunk, mely 
nemsokára újból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsolUtik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorso-
lási jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónspalatt összesen Tizennégy milllé 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alat t áll. 

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a következők : 
egy nyolezad ('/*) fit  —.75 vagyis 1.50 korona 
egynegyed ('/,) „ 1 5 0 „ 3.— „ 
•oyfél  («/,) . 3 . - , 6— . 
egy egész ('<,) „ 6.— „ 12.— „ 

A sorsjegyeket u tánvét te l vagy a pénz 
beküldése ellenében küldjük 9zét. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb 

f.  é. november hó 10-éig 
bizalommal hozzánk küldeni. 

é s T á r s a . 
i. ISI  H  A. Z 
BUDAPEST. = 

Hazánk legnagyobb osztálysors-
j&ték-ttzlete. 

Főárudánk osztálysorsjáték oaztályai : 
KőUzlet: VI., Teréz-körut 46/a. 
Fiókok : l. Váozl-körnt 4. 

„ 2. Mazeum-körut 11. 
3. Erzsébet-kórut 54. 5 5 , 0 0 0 ^ 1 4 . 4 5 9 , 0 0 0 

Bendelólevél levágandó. TÖT? A i r A na T A P Q A — « - - ^ ^ ţ 

oszt. m. kir. szab. osztáíysorsjáték eredeti sorsjegyet Kérek részemre I. 
a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 

I n t á n v é t e l e s n l k é r e m 
p o s t a u t a l v á n y n y a l k ü l d ö m 
m e l l é k e l e m b a n k j e g y e k b e n ( b é l y e g e k b e n ) 

A nem tetaaö 
törlendő. 

Nyomatott Csíkszeredában, üzvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1909. 




