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A Nemzeti Muzeum. 
Nagy, lelkes és magasztos Ünnep 

iolyt a mult hó 26-án az ország szivében 
Budapesten. Knlturális intézeteink egyik 
legelsőbbjének, a Magyar Nemzeti Mu-
zeam alapításának száz éves évfordulóját 
Ünnepelték. 

Miként a- kicsiny mustár magból 
idők folytán  terebélyes nagy fa  lesz, ugy 
a Magyar Nemzeti Muzeum is szerény kez-
detből indulva, száz éven keresztül a mü-
veit világ legelső ily neinll intézetei közé 
küzdötte föl  magát. 

Szomorú állapotok uralkodtak ha-
zánkban a tizennyolczadik század végén. 
Mária Terézia szeretet mutatása és jó bá-
nása megejtette a nemzetet, n II József 
önkényes hatalma és erőszakos eljárása 
pedig megtörte. 

II. József  a szent koronát a bécsi 
császári kincstár régiségei közé helyezteti 
megkezdi a németesítést az egész vonalon, 
az iskolákban még a magyar helyes írás 
tanítását is eltiltatja. Ezeknek láttára 
Péczely József  honfiaa  szomorúsággal fej-
tegeti, hogy mindennek következése egy 
pár emberöltő múlva nem lehet egyéb, 
mint nemzetünknek, szokásainknak, ter-
mészetünknek, szabadságunknak lassan-
ként való eltörlése. 

De hála a nemzetek Istenének, az ő 
töprengései nem teljesedtek, sőt azoknak 
éppen ellenkezője következett be. A nem-
zet lelke, mely Íróiban még épen él, ön-
tudatára és hivatására ébred újra s fel-
kelti a visszahatást. Mint a ragyogó nap 
a hajnal szürkületéből, ugy tűnik fel 
előtte egyszerre tiszta fényével  egyetlen 
és örök czélja: a magyarság emelése, 
diadala és dicsősége. 

A visszahatás felkeltette  a nemzetet 
letargikus álmából s a szent czél érdeké-
ben munkára serkentette. Erdélyben 
nyelvművelő társaságot akarnak alapítani. 

Révai Miklós akadémia alapításról gondol-
kozik a a Mnzeum alapítójának Széchenyi 
Ferencz grótnak is ezen mozgalmak ha-
tása s a megújhodott nemzeti Géniusz ille-
tése folytán  fogamzott  meg agyában az 
eszme, hogy országos közkönyvtárt ala-
pítson. 

Alapító levelében mondja: hogy sok 
év lefolyása  alatt sok figyelemmel  gond-
dal és jelentős költséggel gyűjtött köny-
veit drága hazájánnk, melyeknek megszer-
zésére módot éa alkalmat nyújtott, felajánlja. 

Ez a közkönyvtárnak tervezett intéz-
mény, mely könyveken kivül, metszete-
ket, mappákat, okleveleket és érmeket 
tartalmazott, képezte alapját a mai Nem 
zeti Múzeumnak. 

Az alap meglévén vetve, a nemes 
gróf  példáját mások is követik s az inté-
zet kezd terjedni, szélesedni és kibővülni 

Nagy befolyással  volt erre, a nép-
szerű József  nádor,  kit az alapító az 
alapítólevélben felügyelőül  kér fel  s ki cz 
intézet fejlődésének  legbuzgóbb előmoz-
dítója volt. 

Az 1807-iki országgyűlésen a XXIV. 
t.-czikkben a Nemzeti Muzeum alapitólá-
nak érdemeit elismerik és a Muzeum czél-
jaira a hndi adó minden forintja  után 
egy garas szedését rendelik el. Megindul 
a társadalmi mozgalom is, megkezdődik 
a közadakoz4§ és rövid idő alatt 479.541 
forint  áll készen a Muzeum nzéljnira. 
1808-ban Széchenyi Ferencz gróf  haza-
fiasait  gondolkodó neje, Fesíetich  Juliánná 
grófnő  becses ásvány gyűjteményével 
megveti a Muzeum ásványtárának alapját, 
a rá következő évben kibővül az éremtár 
az alapitó gazdag éremgyüjteményével. 
Egy évvel később Mnrczibányi  István 
alapítványt tesz tudományos munkák 
pályázat utján való létrehozására és ju-
talmazására s a pályázati kérdések kitű-
zését, és a jutalom odaítélését a Múzeumra 
bízza. Grassalkovics  Antal u Muzeum 

részére telket ajándékoz, mely azonban 
alkalmatlan lévén, a helyett Battyány 
Antal gróftól  a Muzeum mai helyét vásá-
rolják meg. 1817-ben kibővül a Muzeum 
növénytárral, 1825-ben képtárral. 1837-
ben Pol  Iák  Mihály építész tervei és ve-
zetése mellett, megkezdik a Muzeum épí-
tését. A 108 méter hosszú, 70 méter szé-
les és 28 méter magas, 8 hatalmas korín-
tusi oszlopon nyugvó s allegorikus alakok-
kal díszített homlokzatú épületet 10 év 
múlva 1847-ben fejezik  be s a főváros-
nak még ma is legszebb és legjelentéke-
nyebb épülete. 

A mint a Muzeum uj palotájába 
költözik, minden irányban hatalmason 
gyarapodik. A Muzeum jóltevői között 
ott látjuk a királyt, a királyi család több 
tagját, közöttük József  és Rajner kir. 
herczegeket. A magyar kormányt, Széche-
nyi Lajos grófot,  Pirker  érseket, a 
pozsonyi káptalant, Bfcs  városát, lllés-
házy Istvánt, a Marczibányi  családot, 
Révay  Ferencz bárót, Hajnald  Lajos 
bíborost, Apponyi Sándor grófot,  Zichy 
Jenő grófot,  Mészáros  Károlyt, Delhnes 
Istvánt, Festetics  Rudolf  grófot,  Semsey 
Andort. 

A muzeum élén kezdettől fogva  a 
legkiválóbb férfink,  köztük hírneves tudó-
sok állanak: Miller  Jakab, Haliczky 
Anlal, Kubinyi  Ágoston, Pulszky  Fe-
rencz s jelenleg Szalay  Imre. 

József  nádort a Muzeum vezetésében 
István  főherczeg  váltotta föl,  ennek 
lemondása után az első felelős  magyar 
kormány közoktatásügyi minisztériuma ; 
1862-ben ylndrássyGyörgy elnöklete alatt 
egy bizottság rendezi a Muzeum ügyeit. Az 
alkotmányos éra után pedig a közokta-
tásügyi miniszterek. 

A kiváló vezetés, a neves hazafiak 
nagylelkűsége, a társadalom pártfogása 
és a nemzet szeretete tették lehetővé azon 
óriási fejlődést,  melyet Muzeumunk 100 

év alatt elért, mi közben a magyar 
művelődés egyik legerősebb góczpontjává 
lett. Az óriási fejlődést  leginkább feltün-
tetik a következő számok : 

1802-ben, az alapitás idejében volt 
ez intézetnek 1&.000 kötet könyve, 1162 
kézirat és térkép, 2675 drb pénz és érem. 

1901- végén a könyvtár  826,979, 
a régiségtár  292,438, az állattár 
1,285.865, az ásványtár 88 014, a kép-
tár  640. a növénytár 422.006, a nép-
rajzi  tár  34,612 darabot s igy az egész 
Muzeum 2.650,559 darabot számlál, 
melyeknek értéke meghaladja a 12. millió 
koronát. 

A száz éves évforduló  — a mint as 
ünnepi szónok Wlassics miniszter kife-
jezte, nem a tudósok szűk körének ünnepe, 
hanem a magyar nemzet széles társadal-
mának ünnepe volt. 

Ott volt a király képviselője és az 
országos kormány körül a nemzet szine 
és java, a tudomány, irodalom, társada-
lom és közélet kitűnőségei, hogy ünne-
peljék azt az intézményt, mely felett  ott 
lebeg „a nemzet ujjá ébredésének és a 
közművelődés nj életre keltének teremtő 
gondolata." 

Az ünneplők ésjaz egész nemzet szó-
nokkal együtt egyszivvel és lélekkel 
óhajtják, hogy : 

„Legyen a Nemzeti Muzeum minél 
hatalmasabb őrhelye a magyar tudomá-
nyosságnak. Legyen gazdag letétemé-
nyese a nemzet nagy történelmi emlékei-
nek, a történeti mult által megszentelt 
és a haza földén  megszerzett jogainknak. 
Legyen menhely, hol a lét küzdelmeiben 
kifáradt,  a politikai élet harcsaiban szét-
vált magyar társadalom történeti múlt-
jának ős forrásából  az erőt merítse. Le-
gyen a nemes ideálizmns, az emelkedett-
ség temploma, melynek kapui előtt ma-
radjon minden, mi széthúz bennünket és 
legyen együtt minden, mi összetart. Le-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Vörösmarty és a nók. 

(Emlékezés Vörösmartyra születésének 102 éves 
évfordulóján  ţ 

Ma van százkét esztendeje annak, hogy 
Vörösmarty Mihály született, de minden magyar 
ember moat is oly lelkesedéssel énekli az 6 Szó-
zatát,  mintha csak most írták volna. Többi mun-
káiban is gyönyörűsége telik mindnyájunknak. 
Vörösmarty megérdemli, hogy szeretettel olvassuk 
és hazafias  büszkeséggel emlékeazünk meg róla. 
A magyar nóknek nem ia szabad róla megfeled-
kezniük. mert ó a magyar nók erényeit megörö-
kítette müveiben éa seuki lelkesebben nem tauitott 
arra, hogyan becsülje és szeresse mindeu magyar 
ember az édes anyját és a feleségét  is. 

A költő édea anyja Caaty Anna volt, tőle 
örökölte élénk képzelódését éi költói kedélyét. 
Példás házasságban élt B költő apjával, ki szintén 
Mihály volt. és mint Nádasdy Mihály grófnak 
elóbb gazdatisztje, később bérlője egész életét 
gazdálkodásssl töltötte Fehérmegyében, Nyéken. 
A költő anyja férjének  valósággal jobb keze volt, 
szabad idejében bolyongott a mezőn, az erdőn és 
ott gyógyfüveket  keresett. Ő gyógyította a fala 
betegeit, alamizsnát adott a szegényeknek, a sze 
rencsétleneket megvigasztalta. Késóbb, mikor őz 
vegy lett, ö msga csak az imádságos könyvében 
talált vigasztalást. Erről szól Vörösmarty Mihály-
nak egyik legszebb költeménye: A siegéov asz-
azony könyvo. 

Gyásza nincsen, gyásza rég volt, 
Ilég mikor jó férje  megholt; 
De ruhája mégis gyászol, 
Szive fél  a tarkaaáfftól. 

Majd maga elé varázsolja ezeket as időket: 
Hejh nem Így volt hajdanában, 
Mig nem járt ö z v e g y rihiban, 
Tele kamra, tele pincze 
Ş mindig kéaben a kilincse; 
És szegénynek és boldognak 
Udvar és ház nyitva voltak... 

Bár mily BzUken teng kis vagyonából, meg-
maradt az a szokása a régi időkből, hogy még 
azt a keveset ia, a mije maradt, megosztja a 
szegényekkel. És mikor az öreg Sára néni imád-
aágoa köuyvet kér tólo, ó a magáét kétfelé  OBztja 
és az egyik felét  elajándékozza. 

Most a két jó öreg asszony, 
Hogy semmi jót nc mulaszszon, 
Fél könyvból, dc nem fel  szívvel, 
Imádkoznak eslo, reggel, 
S ha van Isten mennyországban, 
Nem imádkoznak hiában. 

Mikor a költó sorsa jobbra fordult,  elaó 
dolga volt édea anyját kieinelui a bajból. De hiába 
gondoskodott arról, hogy édes aoyjáuak meg legyen 
mindene a mit szükségei, hiába rendezett be neki 
lakást Székeafejérváron:  az özvegy bánatosan, 
sokat sirva töltötte napjait mipdaddig. mig fia 
nem Bzerezte neki VÍBBZS a nyéki szólót, hol újra 
gazdálkodhatott éa gyógyíthatott. Utolsó éveit 
boldoggá tetle fiának  bálája és szeretete, liz a 
buldogság csodálatosan védte meg ót az idő rom 
boló hatásától; hatvan éves korában még fekete 
volt a haja. 

Anyján kivül két nőnek jutott nagy szerep 
Vörösmsrty életében. 

As egyik Perozel Sándor földbirtokosunk 
leánya, kinek házánál Vörösmarty több éven át 
nevelő volt. És pedig nem, mint Eötvös Károly 
tévesen állítja, a legifjabb,  hanem a legidősebb 
leánya Etelka. Ez kiderül a költőnek Zádor nevii 
barátjához irt leveleiből, melyekben nyiltan em-
legeti szive bálványát. 

Az ifjú  költőt lelkesítette a szelíd, tiszta 
lelkű leány ; róla írta első szerelmi költeményeit, 
melyek fényes  ábrándokkal vannak tele. Igy szól 
hossá: 

Miért jelensz meg álmaimnak, 
Ki tőlem ébren elhajolsz? 
A legvidámabb hajnal arczidon, 
Szemedben a asép csillagok Bogára, 

Ruháid ezüstös fellegek 
Az est fuvalnián  ringadozva, 
Igy jósz kL-servim éjjelén, 
Nyájasb az égnél a földnél  kegyesb! 

Etelka szemét igy írja lel 
A szem, melyet éu szerettem, 
Mely sziveinoo tört vete, 
Nem volt sem világos égszin, 
Sem borongó fekete, 
Nyájasabb a feketénél, 
Gyenge kéknél tüzesebb, 
Gyorsabb ennél, hívebb annál, 
Andalitóbb, csendesebb. 

Etelkát nemosak kisebb verseiben dicaóitette. 
de nagy, bős költeményeinek legszebb alakjaiban 
Etelkáját irta le. Cserha lomban az agg Er-
nyei leányát a szöghajú, nyájaa Etelkét, kit László 
király meut meg rablóitól igy festi: 

Asszony nem szUlhcte ilyet, 
Tej nem tápláló, hanem élt fenn  illatözönnel, 
Elkerülték öt a azelek és harmatba ftlröszté 
Arczait a hajnal s inert arczai szebbek azénál, 
A hajnal csak azért lett szégyent vallva pirossá. 
Nézzed bár szemeit, mi van abban földi-?  Az éjfél 
Legfeketébb  foltját  napnak közelébe ha tenném, 
Még B2 lenne talán szeme nyilt fényére  hasonló. 

Zalán fu tásában  is a .deli Hajna* 
Perczel Etelka képemása. 

Tiszta sugár te, 
Mely csillogva leszállsz az egeknek fénykebeléből, 
A liév nap tüzes arczáról. te is el. nc sötétítsd 
Hajna szelíd kebelét, mely szebb a reggeli hónál. 
Hzebb a hattyúnál a mint hajnal csillaga, oly Bzép. 

Vörösmarty es elsó szerelme megmaradt 
költói ábrándnak. Sohasem vallotta be Etelkának, 
hogy sierette. Tudta, hogy mielőtt Etelkát, büszke 
családnak nagy igényű gyermekét, megkérhette 
volna, tekintélyes állást kell szereznie, es pedig 
nem sikerűit neki. Ilyen a költő végsete. Mire 
eléri aa öt megillető diosöaéget, elszalasztja élete 
boldogságát és a dicsőséget többé nem élvezheti. 
Perosel Etelka máshoz ment feleségül,  Vörösmarty 
pedig feljött  Peatre, hogy folytassa  diosóséges 
küzdelmeit. 

A sora utóbb kieogesztelte a költőt elaó aserelml 
ábrándjának szétfoszláaáért.  Vörösmarty férfikorá-
nak ia megvolt a szerelme és es volt aa igazi. 
Ezt már nem volt kénytelen visszafojtani.  Már 
az egész ország ünnepelte ót, mikor a sora össze-
hozta ót Csajághy Laurával, ki testvére volt 
Bajza József  uejének. Bajza Jósaefék  háaában 
Vörösmarty mindennapos volt. A költó már első 
látáara megszerette Laurát, ki fekete  hajn, fel-
tűnő szép termetű, víg kedélyű leányka volt. 
Vörösmarty hozzá irt elsó verseiben azinte tréfás 
hangon évődik vele: 

Nagy szálka vagy azembemben kis leány, 
Nem látok, bár szememben nlucs hiány, 
Nem láthatok sem földet,  sem eget, 
Csak tégedet, caak bűvös képedet. 
Eldalolja, hogy szomjaa, de szomját nem 

olthatja el sem a bor, sem a vis, még as egéai 
Balaton sem. Ö lángot, tűzet szomjazik: Laura 
szerelmét. A költő szerelme egyre nő és egyre 
szenvedélyesebben dalol Lauráról: Eltépném lel-
kemet szerelmedért, énekli. 

Rád nézek, mert gyönyört ad 
Szemlélnem arezodat; 
Rád nézek, meri öröm leas 
Meghalnom általad. 

Laurát meglepte az annyira ünnepelt költő 
aseuvedólye, kit ó oly magasan látott maga felett. 
És Vörösmarty Laurának előbb a lelkét hódította 
meg, caak asntán a szivét. De végre is meghódí-
totta és Laura az ó menyasszonya lett. Vörös-
marty ekkor gyönyörű költeményt irt hossá, a 
mit Lsnra hálásan fogadott,  .Kapott-e valaha 
menyasszony szebb náazaján dékot? — szólt 
évek múlva. E költemény .A merengAhöi." Melyik 
magyar nő olvaabatja meghatottság nélkül e köl-
teményt. 

Egész világ nem a ml birtokunk, 
A mennyit a aziv felfoghat  magába, 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk. 

(Vége köv.) 
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gyen Örök hirdetője legszebb történeti 
emlékeinknek és ezeknél ÍR mélyebben 
vésse a jövő nemzedékek elméjébe és 
szivébe azt a nagy igazságot, Itogy a 
nemzet akkor éli legboldogabb és leg-
dicsőbb korát, ha koronás királyunkkal 
éa as nralkodó családdal érzelmekben. 
ét  ideálokban Összeforrva  intézheti sorsát." 

A Széchenyi Fereucz éa a József 
nádor megkoszorúzott szobrai tegyenek 
tanúságot arról, hogy a hála a nagyok éa 
érdemesek iránt a nemzet szivéből ínég 
nem veszett ki; buzdítsák, Irlkt-sitsék 
nemzet kicsinyét éa nagyját hazaszere-
tetre, áldozatokra és a haza érdekében 
való szorgalmas munkásságra és hirdessék 
az ország határán belül és kivül : Él 
magyar, áll Buda még, u mnlt c«k példa 
legyen most s küzdve honéit, bizton néz-
zen előre nemünk. 

— A képvlselőbáa ülései. A képviselő 
hás november hó 34-és tartott ülésében a jegyzó 
kdsyv hitele»tán» utáa Apponyi Albert elnök 
bejelentette Balogh László nagyszalontai képviseli 
halálát a Indítványára az elbnnyt képviaelA em 
lékét jegyzőkönyvbe iktatták. Lukács László 
pénzügyminiszter beterjesztette a magyar-horvát 
pénsügyi egyezmény meghosszabbítására vonat 
kosé javaslatát. Bakorszky  István visszavonta 
a mnltkorl interpellációjában Osztroluozky fóis 
pánról mondott szavait. B lojális nyilatkozatot 
Széli  Kálmán megelégedéssel velle tudomásul 
Napirend elótt még Ballagi  Géza szólalt fel  sz> • 
mélyes kérdésben. Kijelentette, hogy őt véleiné 
nyénsk nyilvánításában senki sem korlátozza, kii 
lönben a véleménye as, hogy a Nea»i ügyben a 
mentelmi jog nincsen megsértve. A Nessi Pál 
mentelmi (igyehez először Kubik  Béla szólott 
bossá, azeriote több kormánypárti képviselő is a 
kiaaebbaég véleményét pártolja, de kénytelenek 
a többséggel ssavazni, 6 maga a kisebbség vé 
leményéhez csatlakozik. Zboray  Miklna néppárti 
képviseld a maga részéről szintén a kisebbség 
véleményét pártolja. Bijtby  Ákos basaéde kei 
detéo Hodossy Imrével polemizál. Szeriote az • 
kérdés, hogy a fegyelmi  eljárás firmája  alatt po-
litikai hajasa ne intésteaaék a képviselő ellen, ezt 
nem ssabad megengedni. Angliában még a par 
lament cselédségét is védi a mentelmi jog. A 
kormánynak azt ajánlja, hogy a magyar lojálitást 
ne igyezzék feloaerélni  as osztrák lojálitással. A 
kisebbség véleményét fogadja  el. Thaly  Kálmán 
konstatálja, hogy a kecskeméti joghallgatók távi 
rátát Neaiihez nem kézbesítették azért, mert a 
Ootterhalté hóhér himnusznak volt oevezve .'tenne. 
Simonyi  Semadám  Sándor oéppárti aserint 
ainea megsértve Neaai mentelmi joga. Pap Zoltán 
ast állítja, hogy Budapestről rendelték el Neaai 
ellen a becsületbíróság] eljárást. A Nessi iigygyel 
• katonaság megkísérli, hogy asabad-e az ó ha-
talmának a parlamentbe bemenni. A mire caak 
aa lehet a válasz, hogy kivül tágasabb I A ki-
sebbség véleményét pártolja. A képviselőház no 
vember 25-diki ülésében napirend elótt Kubik 
Béla szólal fel  az nj országház hibáinak ügyében. 
As érsékeayebb képviselők folyton  panaszkodnak, 
hogy Itt egészségük veszedelemben forog.  Ap-
ponyi Albert elnök kijelenti, bogy folyton  tanul-
mányozza az ügyet éa minden nap lo i valamely 
•j intézkedést. Ilivel azonban sokféle  kiváiiaág 
vsa, osélszerü leas a ház elé vinni as ügyet. A 
•MSI napirenden levó kérdés letárgyalása után 
zárt ülést fog  öaasehivni. a hol mindenki előad-
hatja kívánságát. A Neaai Pál mentelmi ügyében 
Vázsonyi  Vilmos ast állítja, hogy Plóaz minise-
ternek as az állitáaa, hogy a mentelmi jognak 
vanaak határai, téves. A mentelmi jogot ki kell 
terjeszteni a feg)elmí  ügyekre ia és védeni keli 
nem caak s msgánosok, de a hatóságok és külö 
nősen a katonaság ellen, mely mindenütt a pol 
gátság felé  akar kerekedni. Bartha  Miklóa bízik 
sbbsn, hogy ebben s konkrét esetben a ház meg-
győződ éae ss igssság ereje szerint fog  alakulni. 
Moat arról van szó, bogy országgyűlési képviselő 
ellen iudilható-e bármely néven nevezendő bün-
tető eljáráa a bás tudta és beleegyezése nélkül. 
És es a kérdés már >1 ia van döntve, mert mikor 
tudomására jutott a hásnsk, hogy egy képviselő 
ellen egy katonai forum  beesűletiigyi eljárást in-
dított, a hás elnöke a hás helyealéM között ki-
mondta, bogy mindaddig az eljáráa felfüggesztendő, 
a a lg a hás ebbta a kérdéaben nem dönt. Ö a 
bás elé terjesztett vélemények kősül egyikei sem 
helyesli, a kisebbségét azért nem, mert s katonai 
hatóság ellen — melynek roassbisaemOsége nem 
feltételezhető  — megtorló eljáráat akar indítani, s 
többség véleménye pedig szerfelett  káros éa ve 
asedelmee Magyarország alkotmányos ssabadsága 
azempoatjából. Halárosali javanlatot nyújt be, hogy 
a kaloaal hatóság a Mess) Pál képviselő ellen 
szándékba vett beesületügyl eljárás .megindítása 
elölt a mentelmi jog felfüggesztése  iránt a szük-
séges lépéseket tegye meg Endrey  Gyula Fe-
hérváiyt támadja és a kisebbség véleményéhez 
csatlakozik. A képviaelőhái november 26-án a 
Nemzeti Muzeum ünnepélye misll ülést nem tar 
tolt. A november 27-én tartott ülésben s jegyző 
könyv hitelesítése után Bőjthy  Ákos személyes 
kértésbes kért ásót a ast hiaooyitja, begy a par-
lamenti tag cselédjének mentelmi jsga még ma 
is «saaáll Angliában. A Neaai ügyhöz 
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dót nem akarta megkezdeni. Olay  tiajoa a hás 
sssbályokhoz ssól és a iiokáajog alapján indít 
ványossa, hogy a bás az ülést függeazsss  fői, 
mig valamelyik miniszter nem jön a terembe. A 
házelnök nem ismer a házszabál> okban oly ssa-
kaszt, mely elrendelné, hogy mindig legyen mi 
niaater aa ülésben. Ekkor belépett Fejérváry Oézs 
honvédelmi miniszter s erre Ráth Endre hozzá 
rogott beszédjéhez, melyben ast a kérdést Intéi-te 
a honvédelmi miniszterhez, hogy neki mint tar-
talékos lisataek miféle  biztosítéka van arra, hogy 
künn a népgyűléseken a katonai intézményeket 
azabadou kriliaálhassa 7 A kisebbség véleményéhez 
csatlakozik. Erre elnök a vitát bezárta. Fejérráry 
Qéaa honvédelmi miniszter nem tartja helyesnek, 
hogy a hás eltérjen aa eddigi szokástól ésinczi 
dentaliter hosaou határozatokai, vájjon a men-
telmi jogon történt e sérelem, vagy nem ? A bá-
róin határozati javaalat ilyen eljárást ezéloz, azért 
azokhoz nem járulhat. Az exekuziva bataakörébe 
belenyúlni, aa oda vezetne, a bol annak idejön 
a franczia  konvent volt. Kijelenti, hogy midőn a 
Nessi ügyben a ház részéről határosat hozatott, 
tisztán caak a hás iránti előzékenységből hajolt 
mez az előtt, meri a beosűletflgyi  eljárásról ssóló 
szabályzat határozottan felségjog  Kantán a kér-
déaben levó ügyre hivatkozva, tagadja, hogy Nessi 
képviaelói minőségben lett volna ottan. Tiszthez 
nem illő demonstrálni. A demonatráczióban van a 
hiba Azután bizonyítja, hogy a Qotterhallét még 
1797 ben szerezték, as osztrák császárság caak 
1804 ben keletkezelt, tehát a Goiterbalté nem 
osztrák császári himnnsz, hanem a felség  ase 
•nélyének himnusza a a ki a felség  átemeltél 
respektálja, annak ezt a himnuszt ia respektálnia 
kell. Tagadja, hogy ezt a himnuszt az aradi ki 

gzések alkalmával játszották volos. Egy közbe 
az.iláara megjegyzi, hogy fájdalom,  ai aradi vér-
tanukat kivégezték és az bizonyára azon kato 
nákimk is fájt,  kik a kivégzésnél jelen voltak. 
Az aklori viszonyok hozták magukkal e fájdalma-s 
tényt. Azokra az eseményekre fátyol  van vetve, 
azt nem-kell minduntalso felemelni,  mert ezzel 
csak gyűlöletet szítanak az egyszerű munkás nép-
ben. Ajáulja elfogadásra  a mentelmi bizottság 
javaslatát. Thaly  Kálmán elismeri, hogy a Gotter-
balte nótája még az oaitrák császárság keletke-
zése" e'őtt készült, de a szövegét I853 ban kéazi 
tették. Tessék ezt megváltoztatni. Fejérváry 
Géza Thalyuuk válaszolva, kijelenti, > ogy a had-
sereg a mienk, a mi vérünkből való. Igaz, hogy 
a jelvények, melyek alatt szolgálnak, a mostani 
közjognak nem teljesen megfelelők,  de azokat 
egy lóllvonással eltörülni nem lehet. Azonban 
tudja, hogy a legfelaőbb  urunknak határozott aka-
rata. bogy találtassék a ' kösöa hadseregre eay 
megfelelő  jelvény, a mely minden oldalról elfo-
gadható. Ez a kérdés ia rendbe fog  hozetui. 
Rálkay  László kéri az elnököl, hogy kérjen ma-
gyarázatot a honvédelmi miniszteriül, a ki talán 
véletlenségből mondta azt, hogy a ház határozata 
elótt caak előzékenységből hajlott meg. Fejér-
váry Géza beismeri, hogy azt mondta, még pe 
dig azért, mert arra ót a katonai azabályzat fel 

hatalmazta, hogy a ház határozatát elfogadja. 
Apponyi Albert elnök a két felazólaláa  után ki-
nyilatkoztatja, hogy minden oly intézkedés elótt. 
melyet a ház a maga ssuverinitása körében an-
nak megóvására tesz, minden hatóság, legyen 
az bírósági, legyen az a szoros értelemben vett 
végrehajtó balalom körébe tartozó, legyen az pol-
gári. vagy katonai hatóság, föltétlenül  meghajolni 
köteles éa ha ez meg nem történnék, tudná kö 
lelesaégét a ház prérocativájának megóvására. A 
Neaai ügyhöz még az igazságügy miniszter és Olay 
Lajos szólottak hozzá, mire elnök elrendelte a 
névszerinti szavazást s annak mogtörtéme után 
kihirdette, hogy • hás s mentelmi bizottság vé-
leményéi 170 szavazattal Ob ellenében elfogadta. 
Oléa végén két interpelláció volt egyik az Oiasz-
orazágból és kűlföldról  behozott borok, a másik 
a kecskeméti jogászok nem kézbesített távirata 
ügyiben. Kiadták az illető minisztereknek. A no-
vember 28 áu tartott Ölésben napirend elótt felazólal 
tak: Nessi  Pál személyes kérdésbeu. Visszauta-
sítja azon vádat, mintha ó a gyermekeket arra 
bnzditoita volns, hogy a kaionaaágot megdobál 
ják. Mezőssy  Béla és Rátkay  László Fejérváry 
tegnapi kijelentése dolgában szólaltak fiii  s köve-
telték, hogy a ház méltóságának elégtétel adas-
sék. Széli  Kálmán miniszterelnök ezeknek vá-
laszolva, kijelenti, hogy a Nessi ügy vilájábau 
aiért nem vett réast, mert á mentelmi ügyeket 

hás belső ügyeinek tekinti. A honvédelmi mi-
niszter nyilatkozatára megjegyzi, hogy a houvé-
delmí miniszter előre bocsátotta, hogy teljesen 
helyesnek találja, hogy a bás védelmezi men-
telmi jogát ég hogy az ellen senkinek kifogása 
nem lehet, ö tehát ezsel azt mondta, boţy a ház 
ezen ténykedése előtt meghajlik, sót tovább ia 
ment, a háa határozatát végre Is hajtotta. Tehát 
bisooyára nem akarta magát ellealétbe helyezni 

ház mentelmi jogának megórzésébea hozott 
határozatával. Egyébiránt a kérdést a hás elnő-
kének ennnesiácsiója ja tisztázta. A november 
29 diki Ölésben, melyen Taüian  Béla elnö-
költ, a jegyzőkönyv hitelssitéae után Ne-
ményi  Ambrus beterjesztette a pénzügyi bizott-
ság jelentéséi a magyar-horvát kiegyezési provi-
zóriumról. Erre njolag megkezdték as indemuitáai 
vitát Molnár  Jóssiás a székely kérdésről beszél 
s figyelmezteti  as orssággyülést, hogy aa orazág 
keleti szélén veazedelembe forog  a magyarság, 
mig a románok és asáasok terjeazkednek. A ssé-
kalységaek ss siáayositási törvény s legnagyobb 
baja. Aat kell megváltoltatni. A függetlenségi 
párt réaiéről Tóth  János asólalt még fel.  Tagadja 
Rakevasky eaoa vádját, hogy a paktum megkö-
tésekor a függetlenségi  párt mejfeledkezett  volna 

as önálló vámterületről. A függetlenségi  párt min-
dent elkövetett, hogy ss orsság önrendelkezési 
joga megóvassék. De a külön vámterületet nem 
lehetett a törvénybe bevenni, mert akkor nem 
alakulhatott volna meg a.Sséll kormáuy s eset-
leg as abszolutizmus következett volna. 8 ekkor 
ss ország azért a függetlenaégi  pártot okolta volna. 
A magyar kormány nem akarja az öuálló vámterü-
letet még a msaaze jövőben sem. Ezért nem sza-
vazza meg aa indemnitást. Ezután Rátkay  a 
pénzügyminiszter egyik rendelete ellen szólal föl. 
melyben jogtalan bélyegei követol a biztosítéki 
okiratokra. Kiadták a pénzügyminiszternek. Sze-
derkényi  dicséri a gazdasági munkás pénztárt 
a kéri a kereskedelmi éa földoiiveléai  minisztereket, 
hogy a kereskedelmi alkalmazottak számára is 
ilyen intézményt állítsanak. Darányi  miuiszter 
nyomban válaszolt a kijelenti, hogy a harmadik 
éa negyedik osztályba mindenki beiratkozhatik. 
A kereskedelmi miniszter nevében kijelenti, 
hogy as foglalkozik  a kereakedelmi alkalmazottak 
ügyével a igyekszik a kérdóat megoldásra jut-
tatni. A válásit tudomásul vették. 

Képviselőtestületi közgyűlés. 
Dr. Uifalusi  Jenő polgármester elnöklete 

alatt városunk képvisrlöteslülete uoveraber hó 
29-én d n. 2 órakor rendkivflli  közgyűlést 
tartott. 

A városi képviselők szokatlan szép szám 
ban jelentek meg, a mi tekintetlel a gyűlés elé 
vitt ügyek fontosságára  bizonyára örvendetes 
jelenség s azt mntatja, bogy a közérdek iránti 
érdeklődés nem balt ki még teljesen a szivek-
ből. Csak bogy ez az érdeklődés ne legyen szal-
ma tiix! Mert mindenütt esak ngy lehet valami 
érdemest.*a köz érdekében jelentős dolgokat ke-
resztülvinni, ba azok a kiknek jog adatott köz-
ügyek intézésére, alkalmat és módot nyajtanak 
megjelenésűkkel arra nézve, bogy a szőnyegre 
kerülő ügyek minél tágasabb körben megvitat-
tassanak, s ez által a leghelyesebb és legal-
kalmasabb módok feltaláltassanak. 

Jelen esetben pedig a városi tanács mű-
ködését legelső sorban a városi képviselő testü-
let vau hivatva támogatni, ellenőrizni, s azért 
könnyelműség vádja terheli azt, ki képviselő 
léiére legalább fontosabb  ügyek szőnyegre ke 
rűlésekor kényelemből, vagy nem indokolható 
okból a gyűlésekből távol marad. 

Jelen gyűlés tárgysorozata a következő volt: 
1. A váina polgármesterének előterjesztése 

a város szerv, szabályrendeletének halasztást 
nem tűrő módosításának tárgyában. 

2. A székely-udvarhelyi pénzűgyigazgató-
Ság 64H52 szám alatti megkeresésének előter-
jesztése. iwlyb-n a szeszfogyasztás  és bor ital 
adó megváltása ntán járó államsegélynek és 
beszedési jutaléknak a pénzügyminiszter által 
történt megvonásáról értesít; kapcsolatban ezzel 
a folyó  bó november bó 22-én a város polgár-
mesteri hivatalban Rédiger Gyula pénzügy-
igazgató helyettes és a polgármester állal fel-
veti jegyzőkönyv melyben az állam által fel-
ajánlott bérleti szerződés megkötése javasoltalik 
nevezett pénzűgyigazgató helyettes által a je-
lenlegi megváltási szerződés helyett. 

3. Veress Elek helybeli kereskrdő ellen a 
város megkárosítása miatt indított vizsgálat 
eredményéről a tanács jelentése. 

4. A vizein nevű helyek megvásárlására 
kiküldött bizottság nevében Hajnód Ignácz bi-
zottsági tag elszámolása; kapcsolatban ezzel a 
Rancz Lőrincz helybeli lakos által 2265—902. 
sz. alatt beadott kérés tárgyalása. 

6. Kaszt ner Béniámin jelenleg brassói la-
kós kérése Csíkszereda város kötelékébe való 
felvétele  iráni. 

6. Barcsai Árpád segesvári születésű nép-
felkelő  csíkszeredai illetékességének elism-rése 
fölölt  határozat hozatal. 

7. „Magyarország vármegyei és városai" 
cziinil országos monográfiának  a város közös 
pénztára terhére való megrend-lése fölötti  ha-
tározat hozatal. 

B. A faiskola  kezelő megliizása, illetve 
Székely Károly igazgató-tanító által beadott 
elfogadó  nyilatkozat tárgyalása és annak elfo-
gadása lelett határozat hozatal. 

Az 1-sö pont alatt letárgyalt ügyben a 
képviselőtestület által elfogadtatik  a város szer-
vezési szabályrendelet pár pontjának halasztást 
n>-m tűrő a polgármester által előterjesztette 
módosítása; nevezetesen a két tanácsosi állás 
a ügybe osztása szenved változást az ál-
tal, hogy ezental az egyik tanácsos nemcsak az 
árvaszéki előadói, hanem város gazdai teeodő-
ket ia fogja  végezni, mig a másik tanácsos ngy 
a városi pénztárnál az ellenőri, valamint a vá-
rosi adóhivatali ellenőri és közgyámi teendőkkel 
is megliizatik. Kz által egy régi anomália szün-
tettetik, meg, t. í. a kincstári pénzek eddig 
rendes ellenőr nélkűi kezeltettek, a mi a közel 
maltban sajnos naivon súlyos anyagi következ-
ményeket vont maga alán nemcsak magára a 
városra, de az akkori |iolgármesterre is. Ezzel 
kapcsolatosan a számvevői teendők végzésére 
Dajbukát Jakab negyei számvevő kéretik fel, 
kinek a város érdekében teendő eme fáradsá-
gáért egyhangúlag a képvirelótestűlet 100 korona 
évi tiszteletdijat szavaz m<tg. 

A m sodtk pont alatt előterjesztett Ogy 
egyike a legfontosabb  s a város érdekét leg-
jobban ériatA ügyeknek. Arról van itt szó, hogy 
s város által megváltott borital éa húsfogyasz-
tást adó és adópótlékok ntán a városnak az 
állam által 1902. évre elismert 4944 kor. 79 fillér 
segélyre vonatkozó ígényjogoaaluága továbbra 
aem ismertetik el és a beszedési jutalék megadása 

visszavnaatik a péaalgyminiszter által azért, 
mert a pénzügyminiszter arról győződött meg, 
bogy a város a megváltási szerződés világos ren-
delkezése ellenőre a borital- és basfogyaaztási 
adót nem házilag kezeli, hanem Farkas Lázár 
székely-keresztari lakóénak bérbe adta. 

A város képviselőtestülete kimondja, hegy 
téves a pénzügyminiszter informálása,  mivel 
említett ügyben a város Farkas Lázárral bér-
leti szerződést nem kötött, hanem csak a fo-
gyasztási adók kezelésével bízta meg a ezen 
okból óvatosságból kötötte vele a kezelésre 
vonatkozó szerződést. 

Ennélfogva  ntasitjs a képviselőtestület a 
polgármestert, bogy az állam által felajánlott 
bérleti' szerződést csak az esetben kösse meg, 
és cssk az esetben fogadja  el a jelenben fenn-
álló megváltási szerződés felmondását,  ha a kincs-
tár hajlandó lesz ugyanazon összegért, mint a 
mely a megváltási szerződésben foglaltatik,  a 
bérleti szerződést is megkötni és hajlandó lesz 
1902 övre elismert s most magvont államse-
gélyt kiutalványozni és ugyanezen összegű ál-
lamsegélyre való igényjogosnitságát a városnak 
1903. és 1904. évre elismerni. 

Veress Elek helybeli kereskedő ellen indí-
tott ügyben a további vizsgálatot bizonyítékok 
hiánya alapján beszüntetni határozták. 

Egyik érdekes tárgya volt a gyűlésnek 
Hajnód Ignácz városi képviselő beszámolása az 
úgynevezett Vizeld nevű helyek megvásárlá-
sára kiküldött bizottság nevében. 

A képviselő testület, tudomásul veszi a 
beszámolást, azonban Nsgy Sándor t ügyész 
indítványára uj bizottságot küld ki, a mely bi-
zottság az adásvevési szerződések helyességéről, 
továbbá a vett ingatlanoknak a város nevére való 
tulajdon áti nhizásáról fog  meggyőződést szerezni. 

Kusztner Beaiám kérését hogy a város 
kötelékébe felvétessék,  aem teljesítették. 

Barcsai Árpádnak csíkszeredai illetősége, 
mivel éJes atyja a város kötelékébe tartozik, 
kimondatott. 

«Magyarország vármegyéi és városai" czimü 
monografia,  tekintettel a város gyenge anyagi 
helyzetére, nem rendeltetett meg. 

Az 1903. évi legtöbb adót fizetők  névjegy-
zékének összeállítására kiküldettek .-Tamás Béla, 
Dávid Lajos és id. Dávid Ignácz; 

as 1902. évi zárszámadások megvizsgálá-
sára : Dájbukát Jakab, Helwig Jáaos éa Potoczky 
Kristóf; 

az 1904. évi eskfl  ltbirósági tagok össze-
írására : Dr. ü|falusi  Jenő, Balási Lajos és Gőzsy 
Árpád; 

az adókivető bizottságba bizalmi férfiakai  : 
Darvas Béla és id. Dávid Ignácz. 

Végűi az újonnan bekerített faiskola  ke-
zelésével a képviselő testület megbízza Székely 
Károly helybeli államiakolai igazgató-tanítót, ki 
ezen faiskola  kez.-lését 1903. évre hallandó el-
vállalni 40 korona diiazásért, az esetben, ha a 
város 1901-től kezdve felemeli  ezen kezelési 
dijat évi 100 koronára és az eladásra kerülő fák 
vét«l áraaak 10%-at biztosítja a kezelő részére. 

Több tag lelazólaláaa után Székely Károly 
ajánlata elfogadtatik  s ezuláu több tárgy nem 
lévén s gyűlés véget ért. 

A Székely-kör értekezlete. 
(Saját tudósításunk.) 

A budapesti „Székely Kör" f.  hó 22-éa 
Szabadság-tér 6. szám alatti helyiségében aépea 
értekezletet tartott. Az értekezleten részt vett 
Dr. Györffy  Gynla is, ki a pesti székelység 
mozgalmát élénk figyelemmel  kiséri s abból 
szóval é*  tettel maga is ki veszi a részét. 

Az értekezlet egyik legfontosabb  tárgya 
volt annak megbeszélése, hogy miképpen lesz 
lehetséges az ösazes pesti BZékely intelligencziát 
a ,Székely-Körben*  egyesitenisa székely kér-
dést a fővárosban  állandóan napi rendentartani. 

Az értekezlet tagjai számos életrevaló 
eszmét vetettek felszínre  a C s á s z á r Dénes, 
f ü l e i  .Szántó Lajos és az értekezlet számos 
tagja oly nagy számú konkrét javaslatot ter-
jesztetlek be, hogy az értekezlet Dr. Ö y ö r f  f  y 
Wynla indítványára kénytelen volt egy bizottsá-
got kiküldeni, mely hivatva lesz a sokféle  javas-
latból egy végleges programmot összeállítani. 
Ezen bizottság elnökéül az értekezlet Dr. Fá-
bián Lászlót a kör aleluökéi delegálta. 

Dr. Fábián László alelnök bejelentette, 
bogy F. Szántó Lajos 10 köt«t köayvel 
ajándékozott a körnek s P é t e r látván p. ü. 
titkár a lexikont ajánlotta feL  A két derék 
székelyt, kik as értekezleten jelen voltak, lel-
ke'en megéljeneztek a jelenlévők. 

Az elnök örömmel jelentette be, bogy az 
elmúlt héten 16 ui tag kérte felvételét.  A vá-
lasztmány mind a 16 ot felvette. 

Az értekezlet befejezése  előtt szólásra 
emelkedett Dr. Oyörffy  Qynla s meleg sza 
vakkal buzdította a tagokat az egymás iránti 
szeretetre és tiszteletre; a fajszeretet  paran-
csolta muokában való kitartásra. Felhívta a 
kör tagjait egymás támogatására, mert — mint 
helyesen megjegyezte — a mindnyájunkban lévő 
apró potencziát összerakva, hatalmas erőt fo-
gnnk képviselni kifelé. 

Felhívta az értekezlet figyelmét  a kör 
egyik *P oly szerény, mint nagytehetségű tag-
jára. Is tók János szobrászra, kinek egyik 
gyönyörű alkotását Szécheoy Ferencz szobrát 
26-án leplezik le a muzeum kertben. 

Indítványozza, hogy a kör a székely nem-
zeti géuüsz eme megnyilatkozását ae engedje 
csendben elsuhanni, hanem az ünnepségekből 
vegye ki méltó részét. 
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Az értekezlet egyhangú lelkesedéssel ki-
mondta, hogy â szobor leleplezéséo testttlelileg 
részt vesz s felhívja  körlevélben az összes bu-
dapesti székelységet a megjelenésre. 

Ezzel az értekezlet véget ért s a tagok 
GyOrffy  Gynla és I s t ó k János éltetése 
közben vonaltak a játék szobába, a komoly 
•unka a tán szórakozni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 

Gagyi Dénes csikszentmártoni járásbiróaági al-
birót basonmínőségben a gyergyószentmiklósi 
járásbírósághoz áthelyezte. 

— Kirendelés. Az igazságügyminiszte'-
Fereaezi Ernő csikszentmártoni járásbi: ósági 
joggyakornokot ü ottani kir. járásbíróság mel-
lett alkalmazott ügyészségi megbízottnak ál-
landó helyetteséül rendelte ki. 

— ttoráté. A katholikus egyházban szo-
kásos bajBali misék, melyek Advent elsó vasárnap-
jától Karácsony első napjáig szoktak tartatni 
héttőn  hajnalban megkezdődtek és felhangzott 
a dal az orgona hangjai mellett. .Harmatozza-
tok egek felüli  öl" és az angyali üdvözlet a mi 
Máriának az arkangyal által való köszöntését 
foglalja  magában. Ezeket a miséket, különösen 
az rlsőt és utolsót a katholikns bivök nagyobb 
része állandóan szokta látogatni. 

— Vasnti közigazgatási bejárás. A 
csikszentimrei vasúti megálló hely mellett még 
a nyár óta mozgalmas élet folyik.  Egy idegen 
társaság csikszentimrei és szentgyörgyi erdők-
ben vásárolt össze nagyobb mennyiségű fát, 
melyet gyárilag felakar  dolgoztatni és oda gyár-
telepet létesített különböző építkezésekkel. Tervbe 
vette továbbá az emiitett állomás mellett egy 
fsrakodási  kitérő vágány építését, melyre a 
kereskedelmi miniszter engedélyét is kinyerte. 
Ennek a kitérő vágánynak helyszíni közigaz-
gatási bejárása ma tört-nt meg a nevezeit mi-
niszter és a vasúti s hajózási felügyelőség  küi-
dötte, valamint a vármegye képviselője jelen-
létében. 

— Gyászrovat. Jakab  Marisks, Jakab 
Antal esiksomlyói "tőgimn. tanár és neje Nagy 
Berta kedves kis leánykája folyó  hó 1-én d. u. 
9 órakor rövid szenvedés után elhalt. Egy lej-
tőjében levő kedves kis rózsa bimbót tört le 
ezen alkalommal a kegyetlen halál rideg keze, 
mély gyászba borítván a szerető szülőket és test-
véreket. A korán elhunyt kedves kis gyermek 
földi  részeit f.  hó 9-án helyezték örök nyuga-
lomra nagy részvét mellett. Most már egy kedves 
gyermekkel kevesebb van a földön,  egy angyallal 
több az égben 1 

Csikszeutiinrén nov 28 án elhalt Demes 
Albert földbirtokos.  Munkásságával, szorgalmával, 
becsületességével érte el azt, hogy a fáradsággal 
szerzett éa megtakarított napi bérekből elismerésre 
méltö székely kis birtokot szerezett össze. Igaz, 
hü, kitartó munkás volt. Sok ilyent adjon az Ur 
latén. A kik ismerték elismeréssel mondják: 
Nyugodjék békességben. 

— Téli tanitások és házi ipari tan-
folyam.  A vármegyei gazdasági egyesület a 
foldmivelesi  m. kir miniszter ur támogatásával 
a tél folyamán  Csikszentdomokos,  Dán fuh  a, 
Borzsov a, Csomortáa,  Szenlmihály,  De he. 
Szentgyörgy,  Csatószeg,  Kozmás  és  Ujtus-
nád  községekben gazdasági tanításokat, Csik-
Csicsó, Oelne községekben és itt városunkban 
házi ipari tanfolyamokat  rendez. A tanításokat 
Lakatos  Mihály, Barabás Béla gazd. iskolai 
tanárok, Keresztes  Antal, László  József  állat-
orvosok és Kertész  István vándortanító eszköz-
ük, a kádározási tanfolyamot  szintén Kertész 
István vezeti. A tanítás tárgyai a növény ter-
melés, kertészet, állatgyógyászat és törvények 
Ismertetése köréből választatnak. Addig is, mig 
a részletes programmot egészben közölhetnök, 
közhírré adjuk, a közelebbi előadások idejét és 
helyét. Tanítást tartanak : folyó  hó 8-án Csik-
Szentmihályon  Lakatos  Mihály és Barabás 
Béla, folyó  bó J 1-én Csikszentdomokoson: 
Keresztes  Antal és Kertész  István, folyó  hó 
1'2-én Delnén:  Lakatos  Mihály és Barabás Béla. 
tolyó hé 13-án Csatószegen:  Lakatos  Mihály 
és Barabás Béla, Borzsorában : Keresztes 
Antal és Kertész  István. A háziipari tanfolyam 
Csikesiesóban  Búzás József  házában folvé  bó 
6-án kezdődik  és folyó  hó 9, 10,19, 16,16. 17, 18, 
1», 93, 97, 99, 31. napjain, továbbá 190). ja-
nuár bó 9, 3. napjain, mindennap délután 2 órá-
tól 5-ig folytattalik.  A tanfolyamon  a kádáro-
zás és apróbb gazdasági eszközök készítése és 
javítása fog  gyakoroltatni. A gazdasági tanítások 
délután 4 órától kezdődőleg fognak  tartatni, 
minden községben az iskola helyiségében. A téli 
tanításokra és a házi ipari tanfolyamra  (elhívjuk 
gazdaközön*égünk figyelmét. 

— András napja. Ebez a napboz szokta 
tűzni nálunk a nép a hivatalos tél kezdetét, 
mely állandóan november utolsó napján fordul 
elő s a mely a mult vasárnapra esett és csen-
des, borús idővel telt le. Ez az András, kiről 
az egyház évenkint eme napon megemlékezik 
Jézus 19 tanítványának egyike volt, a ki Kappa-
dóeziában, Bitíniában és Szkittiában egészen a 
Volgáig hirdette az evangéliumot, visszatértében 
pedig a bizánczi egyházat alapította meg, míg-
nem mártírhalált szenvedett és pedig ferdén 
állított keresztre feszítették.  Az András napot 
megelőző éjhez sok babosát füz  a nép; igy 
tftbbek  között a nép bit szerint ez éjszakán a 
felnőit  ifjak  és leányok jövendőbelijüket álmuk-
ban meglátják, főként,  ha a megélőző nap ssi-
goraaa böjtölnek. 

— Tűzveszély. Nagy riadalmat okozott 
Csiktaplocza községében s mult pénteken este 
egy szalmakazal égése, melyet valami jómadár 
a község kőzött este 9 órakor szándékosan 
gyújtott meg. A lüzvésztőli félelem  állandó iz-
gatottságban tartja ennek a községnek lakós-
ságát, mert nem múlik el egy év sem, hogy a 
községben tüzeset ne fordulna  elő. A jelen eset 
azunban nagyobb szerencsétlenséget nem oko-
zott, habár a szalmakazal, mely a László István 
tulajdonát képezte, két csűr közölt is állott, 
mert a csendes időben a tüz tovább harapozását 
sikerült elfojtani  s igy az ijedségen kivül más 
jelentékeny kár abbéi nem származott. 

— A székely segítés. A mint lapunk 
zártakor értesülünk Sándor  János főispán  szé-
kely kormánybiztos Pirkner  János miniszteri 
osztálytanácsos, Koós  Mihály miniszteri titkár, 
Hreblay  báromfltenyésztési  felügyelő,  Lickl 
állaltenyésztési fölügyelő  s még mások kiséreté-
ben mai napon városunkba érkezett. Délelőtt 8 
órakor a gazdasági felsőnépiskolát  látogatták 
meg, és közölték az igazgatóval, hogy a felső-
népiskola gazdaságával kapcsolatosan tyúkfélék-
ből, Indákból, kacsákból és más szárnyasokból 
egy baromfi  tenyésztő telepet állítanak be, a 
honnan azntán faj  tojásokat fognak  a kis gazdák 
közölt kiosztani, bogy ezen igen jövedelmező 
gazdasági ágat vármegyénk községeiben is fel-
virágoztassák. Délelőtt tiz óra tájban felmentek 
az alispáni irodába, hogy a segítés egyéb mó-
dozatairól a vármegye inlézőivel tanácskozzanak. 
A megállapodásokat lapunk jövő számában fogjuk 
közreadai. 

— Katalin-bál. Az iparos ifjúsági  ön-
képzőkör mull hó 29-én rendezett Katalin-bálja 
minden tekintetben jól sikerült, sokan voltak és 
a legkedélyesrbben mulattak egész hsjualig. 

— Mária Terézia. 23 éves korában lépett 
a trónra 1740 október 30-án. A gyönyörű szép 
leánynak és gazdag ötökösnönek sokan áhítoz-
tak a kezére. A spanyol, orosz, bajor trónörö-
kösök. sőt a porosz is, Fridiik ; hanem a tő-
hereczegnö mást választott, Lotharingia egyszerű 
berczegét, Buda visszabódilójának nnokáját, a 
kit politikailag csak az ajánlott, hogy állásának 
jelentéktelensége nem fenyegette  a monarchiái 
külföldi  befolyással.  Legelső tette is tehát a 
szerelem apológiája. Ez a nagy nőiesség, ez 
védelmezte őt m-g akkor is, mikor a trónköve 
telőknek és bóditani vágyó uralkodóknak egész 
légiója támadt Irónia ellen Akkor is nőiességé-
vel hatolta meg lelkes magyarjait, a mikor elé-
jük állt a nőiesség legszebb díszében az anya-
ság koronájával homlokán. Száz meg száz kó-
csagon löveg szállt az ég felé  és felharsant  a 
kiáltás : „Életünket és vérünket királynőnkért." 
És e kiáltás mentette meg Mária Teréziának 
ingadozó trónját. Erről a gyönyörű uralkodónő-
röl szól a Nagy Képes Világtörténet legutóbb 
megjelent 172. füzete.  4 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, 
ki >gynttal a kötet irója is. Egy-egy gazdagon 
illusztrált köut ára díszes félbőrkötésben  1*> 
korona; füzetenként,  is kapható 60 fliléi-|ével. 
Megjeleli minden héten egy tüzet. Kapható a 
ktadőknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság Budapest, VIU., Ollöi-nt 18. H/.) 
s minden hazai könyvkereskedés utján, havi 
részlefizetésre  is. 

— Nemes emberbarátok. Örvendele-
sen gyarapszik azon nemes szívű munkaadók 
száma, a kik saját költségükön biztosítják cse-
lédjeiknek a munkáspénztár áldásait. Ujabban 
két ilyen emberbarátnak áldozatkészségéről kap-
tunk birt. Báró Biedermann Rezső értesítette 
az OrszágosGazdasági Mankás- és Cselédsegély-
pénztár igazgatóságát, bogy szentegáti uradal-
mának mindazon gazdasági cselédjét, a kik az 
ö szolgálatában már egy esztendőt eltöltöttek, 
első csoportbeli lagoknl beíratja a pénztárba, s 
tagsági dijakat saját pénztárából fizeti.  Deutscb 
Zsigmond berezeg Eszterházy uradalmának fő-
bérlője hasonló képen arról értesítette az igaz-
gatóságot, bogy bérgazdaságának mindazon cse-
lédjét, a kik már őt év óta szolgálatában ál-
lottak, szintén saját költségére beíratja a mun-
káspénztár tagjai közé. 

— A mnnkaspénztár halottal. Érde-
kes példával illusztrálhattuk az Országos Gaz-
dasági Munkás- és Cselédsegélypénztár áldásos 
működését. Mikor a segélypénzlárról szóló tör-
vény életbelépett, Radó Dénes vasmegyei hir-
lokosuak egyik cselédjét, Herbalb Eleket már 
Hz első hónapban baleset érte, a szecskavágó-
gép összeroncsolta jobb kezét. A szerencsétlen 
cseléd, a kinek felesége  és kiskorú gyermeke 
is volt, munkaképtelenné vált. A segélypenztár 
a mellett, hogy az összes gyógyítási költsége-
ket kifizette,  havonként megküldte neki a rok-
kantsági segélyt. Heruath EJ|ek 14 hónapon át 
hnzta ezt a segélyt a pénztártól, mig folyó  évi 
lulius hő 27-én folytonos  sinylődés után elhunyt. 
A pénztár igazgatósága beigazollnak vette, hogy 
a brfláleset  a több mint egy év előtti baleset 
köveike/irénye volt és az özvegynek 400 kor. 
haláleseti segélyt utalt ki. A közelebbi napok-
ban megkapták még a 400 koronás haláleseti 
segélyt; Rákosi András gyttrei lakos, a ki vé-
letlen baleset folytán  a vízbe fuladt,  Manduch 
Imre nezsettei lakos, a ki megrakott kocsiról 
leesett és agyrázkódás következtében elhunyt, 
továbbá Kamarási Mihály balsai lakos, a kit 
Szabó János szóváltás közben agyonlőtt. Mint 

ezekből látható, a segélypénztárnsk bő alkamal 
van tagjainak segélyezésére és látható az is, 
hogy a gazdasági munkások körében sokkal 
sűrűbben fordnl  elő a baleset, mintsem azt gon-
dolná az ember. 

— Védekezés a veszettség ellen. Az 
emberre legveszedelmesebb betegségek egyike 
a veszettség, a mely ba egyszer az emberen ki-
tört, — gyógyíthatatlan. Ezen betegség a sta-
tisztika adatai szerint az ebmsrások t oly tán még 
mindig több áldozatot követel hazánkban, mint 
Európa többi államaiban ; örömmel üdvözölhet-
jük tehát K. Nagy Sándor, pestvidéki tőrvény-
széki bírónak „Az ember és a kutya. Védeke-
zés a veszettség ellen" czimü müvecskéjét, amely 
az országos állatvédő egyelűlet megbízásából 
jelent meg. Ebben a könyvben minden meg van 
mondva, amit az ember a veszettséggel való fer-
tőzés veszedelme ellen tehet és részletesen is-
mertetve vannak benne mindazon óvó és elfojtó 
intézkedések, amelyek a veszettség megelőzése 
czéljából, illetőleg a veszettség fellépte  alkalmá-
val foganatositandók.  Kívánatos volna, hogy a 
41/, ívre terjedő mű — melynek ára csak 30 
fillér  — sz ország legkisebb községébe is el-
jutás, hogy igy a legszélesebb körben elterjed-
nének a benne foglalt  üdvös tanok. Erre való 
tekintettel az országos állatvédő rgyesűlet( Bu-
dapest, VII., NefelejtBUtcza  14 szám) 50 példányt 
10 korona kedvezményes árban ad azoknak, 
akik a könyv terjesztésére vállalkoznak. 

— Székely bazár. A debreczeni Székely 
Társaság által rendezendő Karácsonyi Bazár 
bizottsága a kiállítást a debreczeni kereskedelmi 
akadémia dísztermében fogja  megtartani. A bi-
zottság -kérelmet intézell az állam- éa vicziná-
lis vasntak igazgatóságaihoz a Székely Bazárra 
küldendő tárgyak kedvezményes áron leendő 
szállítása iránt. A rendező bizottság átvizsgálta 
az eddig is igen szép S'.ámhan jelentkezett házi 
és kisiparosok bejelentő iveit, melyekből már 
is következtethetünk arra, hogy a Székely Bazár 
fényesen  fog  sikerülni. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamaránál jelentkezők tárgyait 
az iparkamara, Háromszék és (Jdvarhelymegyék 
jelentkezőinek tárgyait azon megyék főispánjai, 
illetve iparfejlesztő  bizottságai küldendik be. A 
székelyföldi  háziipar termékek minién neme le-
end e Batáron képviselve, s reméljük, hogy a 
maguk eredetisége s tiszta magyaros voltak foly-
tán meg fogják  nyerni Debreczen társadalmá-
nak pártfogását.  A Bazáron leendő felügyeletet 
férfiak,  a tárgyak elárnsitását az ottani társa-
ság úrnői és úrhölgyei fogják  teljesíteni. A nagy 
közönség tájékoztatása czéljából a bejelentők 
névsorát a bejelentett, tárgyakkal együtt a ren-
dezőbizotlság közölni fogja.  A Székely Bazár 
folyó  évi deczember hó 20-án fog  megnyílni. 

— Afővárosi  gr. Kreith-féle  1848/9-iki 
Ereklye muzeumban levő Vörösmarty 
gyűjteménynek gyarapítása végett a muzeum 
fölkéri  mindazokat, a kiknek régibb kiadású 
Vörösmarty képeik vannak, hogy azokról a V ő-
r ő a m a r t y g y ű j t e m é n y t (Budapest, Vá-
rosház-uteza 14) gróf  Kreilh Béla czimére kül-
dött levélben értesíteni szíveskedjenek, megem-
lítve, bogy a kép mikor és hol jelent meg, ki 
a rajzolója és kiadój*, továbbá hogy a képtulaj-
donos szándékozik-e az illető képet eladni vagy 
elcserélni a mazeumból küldhető más képért. A 
Vörösmarty gyűjtemény megvásárolja a költő-
nek minden megszerezhető arczképét, kéziratát 
vagy régibb kiadmányu müveit és szívesen ho-
norál mindenkit, a ki valamely megszerezhető 
Vörösmarty emléknek csak a hollétét is tudatja. 

— AB Országos Gazdasági Munkás-
és Cselédsegélypénztár igazgatósága októ-
ber hó 28 án tartotta rendes negyedév) ülését. 
Ez ülésen hozott határozatot az Igazgatóság azok 
kérelme fölött,  akik egyszerre tíz tagsági könyv-
vel akarják biztosítani magukat. Ezen az ülésen 
tárgyalta az Igazgatóság Vujvich Benő, nemes 
militíosi, Visnyovacky József,  nántüi és Pancaula 
Elek, sumjáczi lakos földiiiivelók  kérelmét, akik 
segélyért folyamodtak  az igazgtósághoz, a akik-
nek bár betegségük nein balesotból származott, 
arra való tekintettel, hogy a szerződésileg el 
vállalt gazdasági munkát betegségük miatt nem 
tudták teljeBÍtoni, s igy egész nyáron kereset-' 
képtelenok voltak, az igazgatóság 160-150, illetve 
00 koroua rendkívüli segélyt utalványozott. 

— Gazdák kötelesézge beteg oseléd-
jeikkel szemben. Elvi jelentőségű és nagy 
fontosságú  határozatot hozott a közigazgatási bí-
róság a gazdáknak cselédjeikkel szemben, ezek 
betegsége alkalmával fenuálló  kötelezettségűkre 
vonatkozólag. Egy konkrét esetben ugyauis ki-
mondotta, hogy a gazda cselédje utáu minden 
esetben tartozik a kórházi költségeket 30 napon 
át tlzetni. Fennáll tehát a gazdának ezen köte-
lezettsége még akkor ls ha cselédjét a kórházba 
szállítást megelőzőleg már a lakásán gyógyíttatta 
éa pedig tekiutet nélkül arra hogy aa otthon 
való gyógykezeltetés mennyi időt vett igénybe. 
Ez elvi jelentőségű határozatot a közigazgatási 
bíróság aszal indokolja, hogy az 1898. évi 21. 
t. oz. 6.g a a gazdát a kórházi költség viselésére 
kötelezi. Nem tekinthető tehát e kötelezettség 
teljesítésnek e határozat szerint as a körülmény, 
hogy az illető osoléd már megelóaóleg rendes 
orvosi ápolásban résseaOlt, de nem kórházi ápo-
lásban. Ez a határozat is nagy mértékben ösztö-
nözi a gazdákat arra, hogy cselédjeiket minél 
előbb beirattassák as OrszágOB Gazdasági Mun-
kás és Cselédsegélypénztárba, mert es esetben 
akár saját lakásukon, akár a kórházban ápoltat-
ják cselédjeiket, a felmerült  költségeket osak 
előlegezniük kell, mert a pénztár, ha a cselédet 

nem a gasda hibájából érte a baleset, azon kőit* 
ségeket mindenkor megtéríti. Baját magán segít 
tehát aa a gasda, a ki cselédjeit a munkáapéns-
táruál bistositja. 

S z e r k e a z t ö l ü z e n e t 
D. P. urnák. A czlkket csak a jövő számunk-

ban hozhatjuk. Azt hiszem, hoev akkor sem less késő. 
Üdvözüllek. 

SaentanihAlyi Siókely. MI nem kOcdOuk a 
Kézdlvásárhelyeo tartott népgyűlés zászlójának kétes 
dicsőségeért, azért a czikket nem közöljük. Tessék as 
„elvtársakéhoz fordulni. 

Laptnlajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Szám 11207 — 1909. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Csikmindszent kö-
zség végrehajtatónak Nagy Dénes Csikmindszeuti 
lakos végrehajtást szenvedd elleni 130 kor. 60 
fillér  tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék te-
rületén levő Csikm ndszent határán fekvő  a csík-
mindszenti I. rész 789. számú tjkvben i f i . 
rend 1861/9., 1852/1. hrszam alaUi szántóra 8 
kor., a 754. számú tjkvben A f  1. rend. 109. 
hrsz. a. szántóra 3ti kor., 3. rend. 1626. 1660. 
hrszám alatti száu óra 6 kor., 4. rend 1884. 
helyrajzi szám alatti szántóra 6 kor., 6. rend 
1951. helyrajzi szám alatti szántóra 11 kor., 6. 
rend 1969. helyrajzi szám alatti szántóra 9 kor., 
7. rend 2047. helyrajzi szám alatti szántóra 9 
kor., 8. rend 2369. helyrajzi szám alatti szán-
tóra 19 kor., 9. rend 2490. helyrajzi szám alatti 
szántóra 6 kor., 11. rend 9576/9 hrszám alatti 
szántóra 19 kor., 19. rend 9611. hrszám alatti 
szántóra 5 kor., 17. rend 3644., 3646., 3646. 
hrsz. alatti kaszálóra 60 kor., 18. rend 42&7. 
hrszám alatti szántóra 15 kor., 19. rend 4644. 
hrszám alatti szántóra 4 kor., 90. rend 4657. 
hrszám alatti szántóra 8 ko „ 21. rend 4944. 
hrszám alatti .szántóra 7. kor., 99. rend 6068. 
hrszám alatti szántóra 10 kor., 23, rend 6098. 
hrszám alatti szántéra 9 kor., 94. reud 6496. 
hrszrm alatti szántóra 12 kor., 96. rend 286/2 , 
287. hrsz. a. faháza*  belsőségre és kertre 387 
kor., 26. reád 9044/2. hrszám alatti szántóra 
12 kor., 27. rend 4663/2/2. hrszám alatti szán-
tóra 11 kor., 98 reud 3333/2. hrszám alatti 
kaszálóra 46 kor., kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1903. évi január hé 8-th napjáa déle-
lőtt 9 Órakor Csikmiodszeut községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a meg állapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezui szándékozók tartoznak as inga-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy as 
IH81. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi nuvemner hó 1 -én 
3333. szám alatt kelt m. kir. ígazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kikül.lőtl kezéhez letenni, avagy as 
1881. évi LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiálliLott szabályszerű elismervényt átsző Igái látni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1909. évi október hó 16-ik 

napján. 
Geoző Béla, 

kir. trvszékl biró. 

999-1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhirré 
teszi, bogy a nagyváradi kir. törvényszék 1909. 
évi 1376. számú végzése következtében Dr. 
Szántó Samu ügyvéd által képviselt Fris Zsig-
mond nagyváradi javára Filé Károly csíkszeredai 
ellen 856 kor. 27 flll.  s jár. erejéig 1902. évi augusz-
lus hó 99-én foganatosított  biztosítási végrehaj-
tás utján lefoglalt  és 970 kor. 90 fillérre  becsült 
következő ingóságok u. m.: különböző nagy-
ságú & minőségű koszorúk, szemfedelek  éa 
halotti kellékek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 1131/4. számn végzése foly-
táu 856 kor. 27 flll.  tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi augusztus bó 96. napjától járó 6'/o kamatai, 
és eddig összesen 89 kor. 60 flll.-ben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehaj-
tást szenvedő lakásán Csíkszeredán leendő esz-
közlésére 1802. évi deczeaber hé 9-lk napjá-
nak délutáni 9 Órája határidőül kitüzetik ás 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alul ia el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le éa felülfoglaltatták  a azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, esen árverés as 
1881. évi LX. t-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csík-Szered án, 1909. évi november hó 
96-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. biz. végrehajtó. 



Deesember 3. C S I K I L A P O K 49. mám. 

Felhívás! 
Az a j közigazgatási törvény értelmé-

ben minden községnek 2 Dj bélyeg-
zőre lévén szükség-e, tisztelettel kérem a 
t községi elöljáróságokat, azok beszerzése 
iránt bizalommal hozzám fordulni  szíves-
kedjenek. Tisztelettel N 

Szvoboda Testvérek, 
köojviiyomdftlalajdonosok. 

Fővárosi napilapok 
n. m.: Budapesti Hírlap, Magyar-
ország, Képes Budapest - miután 
azok ezntán házhoz küldve nem lesznek 
kaphatók mindig Szvoboda Testvérek 
könyvnyomdájába és özv. Karácsony 

J&nosné szatócs kereskedettében. 
8z. 2242—902. 

E7T 

Arlejtési hirdetmény. 
Alulirt városi tanács ezennel közhirré 

teszi, hogy a város közvágóhíd épületének 
ielépitését árlejtés utján 1902 . év i de -
czember hó 23-án d. u. 2 órakor 
a városházánál Írásbeli ajánlatok alapján 
vállalatba adja. 

Ezen éplllet kikiáltási ára 9264 kor 
64 fillér.  Csakis az egész épület fclópité 
sére tett ajánlat vétetik figyelembe. 

Vállalkozni szándékozók kötelesek n 
kikiáltási ár HW.-át bánatpénz gyanánt 
készpénzben vagv óviidékkt'pes papírok-
ban ajánlatukhoz csatolva a városi tanács-
hoz a fenti  kiirt napon déli 12 óráig be-
nyújtani . 

Később érkezett ajánlat, vagy utó-
ajánlat figyelembe  nem vétetik. 

A vonatkozó költségvetés és tervrajz 
a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Csíkszereda, 1902. évi november hó 
20-ik napján. 

A városi tanács : 
Dr. Ujfalnai  Jenő, Baláci Lajos, 

polgármester. 2— 3 jepvző. 

előtt bánatpénzül leteendő. Árverési és 
szerződési feltételek  a községi elöljáróságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ez alkalommal szintén eladatik 
„Bardocza" nevű erdőben beszámazott 
II50 drb bUkkfa,  darabonkiut i korona 
kikiáltási árban. 

Kászon-Jakabfalván,  1902. november 
hó 29-én. 

Veltz lgnácz, 
1—3 birtokossági ülnök. 

M. kir. brassói 24 honvéd gyalog ezred 
4. zászlóalj. 

1230. szám. 
kzt. 

Hirdetmény. 
A Csíkszeredai honvédségi laktanya és le-

génységi hódéban Összegyűlő szemét kiíuvarozá-
sámk egy évi időtartamra vagyis 1903. aprili 
I tői, 1904. márczius bó végéig terjedő illőre 
való biztosítására iránt folyó  évi deozember 
hc 5 én délelőtt órakor a zászlóalj kezelő 
tiszti irodában árlejtés fog  tartatni. 

A vállalkozni óhajtők tájékoztatása végeit 
kti/öltetik, hogy az ajánlat vsey fuvaronkéuti 
összegben, vagy pedig egy évi átalány ősszeg 
ben lebelő. 

A szemét a várostól mintegy 3 kilóméter 
távolságra fekvő  « „Vészka|iOy helyén levő be-
kerített dögtérre lesz fnvarozandó. 

Minden ajánlat tevii köl>-!es az évi keres-
mény öiszegének 10°/, ál kitevő összeget bánat 
pén ül letenni. 

Csik-3/ereda, 1902. évi deczember 27-én. 
A m. kir. bra-sói 24 honvéd 
gyalog ezred psrsncsnoksags. 

.M. kir. brassói 24 honvéd gyalog ezred 

1230. számhoz. 
4. zászlóalj. 

Sz. 482—902. 
íkL 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda város tendőrkapitánysá-

gánál a rendőrőrmesteri állás megüresed-
vén, arra ezennel pályazatot hirdetek. 

A rendőrőrmesteri állással évi 1100 
korona készpénzfizetés  én  teljes egyen-
ruházati általány jár 

Pályázati kérések f.  évi deczfmber 
hó 6-ig Caikszereda város tanácsit hoz 
czimzetten bendandók ; ugy, hogy a később 
érkezhető pályázatok csak egy ujabb 
pályázati hirdetés esetén jöhetnének fi-
gyelembe. 

Kiszolgált rwndőr, vagy rendőr al-
tisztek előnyben részesülnek. 

Caikszereda, 1902 évi november hó 
24-ik napján. 

KOVACH J á n o s , 
2—2 rendőrkapitány. 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száraz keiuény (btlkk) 

tűzifát,  ölenkint 13 koronáért Csik 
Szereda, Somlyó vagy Szépvizre házhoz 
szállítva. 

N z e b e a y A n t a l 
6 - 8 Cslk-Cslesó. 

Vidékre szándékozott áttelepülés foly-
tán egy jól berendezett 

épületes belső 
helyben örök áron eladó. További 
ntasitást ad a kiadó I * «-3 

Faárverési hirdetmény. 
Alólirott birtokossági elnök közhirré 

teszi, hogy a közbirtokosság tulajdonát 
képező „Bardocza* erdő részben: üzemterv 
szerint kihasználható 18 k. holdon szak-
értői becslés szerint megállapított 1390 
m* (köbméter) gömbölyű luezfenyő  haszon-
fa  folyó  évi deczember hó 12-én 
d. e. 10 Órakor kezdődő nyilt árverésen 
el fog  adatni Kászon-Jakabfalva  község-
házánál. 

Kikiáltási ár 1969 kor. 16 fillér, 
melynek 10°/o-a as árverés megkezdése 

kzt. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai bontédségi laktanya és le-

génységi bódé árnyékoz *kek pöczegödreinek ta-
karítása iráni i vállalatra folyó  évi deczem-
ber hó 5-én a zászlóalj kezelötiszti irodájá-
ban delelött 9 órakor árlejtés fog  tartami. 

A vállalkozni óba|lók tájékoztatása végett 
közöltetik, bogy az 19(13 évi márczius hó 1-töl, 
egy esetleg több évre megkötendő szerződésben 
kitűntetett bérösszeg hnvi nlólagos részletekben 
tog kifizettetni. 

A vállalkozó kereseti összegének 10°/, ál 
óvadék gyanánt letenni tartozik, ez utóbbit azon-
ban rész|etekbeu is eszközölheti. 

Csíkszereda 1902. évi novemb-r i l én. 
A m. kir. brassai 24 honvád gyalog ezred 

4. zászlóalj parancsnoksága. 
Magyar királyt államvasutak 
Ü'letve/.Hiösége Kolozsvárit. 

308G9. szám. 
1902. III. 

Pályázat. 
A magyar királyi államvasutak kezelesé 

ben levő loassó-haromszéki helyt érdekii va-ut 
Sepsiszentgyörgy állomásán berendezett ven-
déglői üzlet 1903. évi mirc/.tus bő 1 tőls/ámi 
tandó bárom évre bérbeailandó lévén, annak 
bérbeadása iránt ez-nnel pályázat njittalik. 

Felhívatnak ennélfogva  mindazok, Uk ne 
vezett állomási vendéglőt bérbevenni óhajtjuk, 
hogy a szabályszerűen felbélyegzett  és bizonyít-
ványaikkal felszerelt  ajánlatukat legkésőbb 1902. 
évi deczsmbsr hé 20 iks dall 12 éráig kiiiiin 
lepecsételt és „Ajánlat a Sepsiszentgyörgy állo 
mási vendéglő bérletére." megj~gyzés«el ellátott 
borítékban a m. kir. államvasutak kolozsvári 
űzleivezetősége általános osztályához (titkárság) 
czimezve küldjék be. 

Ajánlatlevő köteles a kolozsvári űzleive-
zelőség gyűjlőpenztáránál 1902. évi deczember 
hó 19-ig bánatpénz fejében  500 koronát kész 
pénzben, vágy állami letétekre alkalmas érték-
papírokban letétbe helyezni, vagy oda posta 
ntján külön borítékban beküldeni. 

Az értékpapírok a budapesti vagy bécsi 
tőzsdén legntóbb jegyzett, 14 napnál nem ré-
gibb, ntolsó és a névértéket meg nem baladó 
napi árfolyam  szerint számillatnak. 

Készpénzben letett öSBzeg után kamat 
nem fizettetik. 

Az ajánlatban a letétel megtörténtére hi-
vatkozás teendő, de a letétről nyert elismervény 
nem melléklendő. 

Az űzlelvezetőség fentartja  magának azon 
jogot, bogy az ajánlattevők közül, függetlenül 
a ielajánlott összeg magasságától belátásához 
képest szabadon választhasson. 

A fenti  feltélelektől  ellérő, vagy a kitű-
zött határidőn tnl beérkező ajánlatok, lovábbá 
oly ajánlatok, melyek táviratilag tétettek, s 
végre olyanok, melyekre az előirt bánatpénz 
le nem tétetett, figyelembe  vétetni nem fognak. 

Ezen vendéglőre vonatkozó részletes fel-
tételek a magy. kir. államvasutak kolozsvári 
űzletvezetösége III. osztályában tndhaté meg. 
(E. M. K. E. palota ll-ik emelet 33. ajtó), a 

melyekre nézve e helyen is megjegyeztetik, hogy 
a bérbeadandó vendéglői üzletben csak is hazai 
sör lesz kimérhető, s hogy továbbá a IU-ik 
osztálya ét- és egynttal várótermek fűtésére  és 
világítására szükséges anyagok felerészben  é. p. 
huszonnégy kg. kőolaj és négy m'. tűzifa,  eset-
leg ezzel egyenértékű szén bérlőnek díjtalanul 
lesz kiszolgáltatva. 

Végül megjegyeztetik, bogy a vendéglőhöz 
az üzleti helyiségeken kívül a bérlő czéljaira 
szolgáló két szobából álló magán lakás is 
adstik. 

Kelt Kolozsvár, 1902. november hóban. 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomást nem díjazunk.) 

Két darab használt 16-os Lancas-
ter fegyver  eladó. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 

i ^ S X S B B T A P A S Z . 
Hós eddig semmiféle  taposs nem érte el 

ennek a jó hatását! 
Forti László eredeti gyártmánya. 

Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ha-
tása mindennemű sebeknél, égéssknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal csillapítja a fáj-
dalmat, oszlatja a daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni 
kellene. A női emlőgyulladásnál biztos ered-
ménynyel alkalmaziatik. Ara 2 kor., kisebb 
I kor. és a legkisebb 70 flll.  Kapható a gyár-
ban Forti László Budapest, II. kei., Is-
kola-ulcza 24. szám és a főraktárban  Buda-
pesten, TőrökJózsef  gyógy-
tárában, Király-utczs 12., 
valamiül Budapesten min-
den és vidéken a nevezete-

sebb gyógytárakban. 
Az eredeti dr. Koi li-féle 
sebtapasz külső csomago-
lásán, mely F. L 
betűvel van le- V 
pecsételve, az Itt l) i 
is látható véd-
jegyet, sajátkezű aláírását a Bnds pesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

sz. végzésével megerősítette. 
A számtalan értéktelen és ártalmas után-
zatok arra indítottak, miszerint az utánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt beküld, amely lönti 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, in-
latomban részesül, mert a tapaszhamisitó-
kat folytonosan  törvényileg üldözöm, i—0 

t o o o o i o o 

) Vj/V t ó 

téli czipoi = 
bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Főüzle t : 

VII., Károly körút 19. szám. 
Király-utcsa sarkán. 

Fióküzletek : 
IV., Kecskeméti-utcza 8. 

VII, Kerepesi-ut 32. 
VIII., József-körut  73. 

N 51czipök: 
Jó és olcsó fajta,  ougos 
Jó és olcsó fa|tn,  fűzős 
a legjobb tijta, dupla talpú, 

téli béléssel, tűzös vagy 
CZUÍOS . . 

Vízmentes orosz lakk, téli 
béléssel, dupl" talpú, ezu-
gus vagy b'gymászó 

posztó betétes proszlakk, víz-
mentes . . 

lakk fűzős,  elegáns 
amerikai boxbür. ezugos vagy 

fii'ös.  téli béléssel 
Valódi Chevreaux minden 

kivitelben 

Óriási nagy választék gyermek-czipőkben a legolcsóbb árak mellett. 
Vidéki rendelések a főüzlet  atjan pontosan eszközöltetnnk. 

Ueg nem felelő  áruk készséggel kicseréltetnek. 

Irt 3 5 0 kr. Jó és olcsó fajta,  ezugos fit 3.50 kr 
. 4 . - Jó és olcsó fajta,  füzös f) 3 .50 

a legjobb lajta tüzős vagy 
5. gombos, téli béléssel • 4 -

Vízmentes orosz lakk, fűzős 
5.50 vagy gombos, téli béléssel fl 4 . 5 0 

5 .50 
Posztó oroszlakk, duplatalpn fl 4 . 

5 .50 lakk fűzős  vagy gombos n 4 . 
Amerikai boxbőr, fűzős  vagy 

5.50 gombos, téli béléssel n 4 .50 

6. Chevreaux minden kivitelben n 5 . -

, V í': I! r :y -

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1902. 

F e x e n c z p á i l i x a . 3 s s L 
(SÓSBORSZESZ) 2-0 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
köveiké/télien ugy külső,  mini belső  használatra mindenekelőtt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (masssge). Kitűnő sikerrel használtatik osuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, luristáknak, levélhordóknsk 
s általán sokat gyalogotoknak nélkőzhetellen. — Valódi csak a 
mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  I és 2 korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 
Veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
nos urnái; Csikszépvizen: Fejér Miklós urnái, általában, 
ott, hol plakátok á fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A Római, Ostendei, Londoni és Párisi kiállitáaokon aranyéremmel, 

diszkeroazttel és díszoklevéllel kitüntetve. 




