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Srvoboda Testvérek könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minilen közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Megje len ik a Inp 
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Kéziratok nem adatnak vissza. 

FBLRIiŐS BiKBKBBZTŐ: 

Dr. F E J É R A N T A L , 
ÜGYVKD. 

Nyílttéri oz lkkek 
soronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap Ára 20 fillér. 

Előfizetési  ér: 
Egész évre 8 koj. (Külföldre)  12kor. Félévre 

4 kor Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Az országos központi hitelszö-
vetkezet jelzálogos kölcsönei. 

Igen fontos  határozatot hozott a mult 
hetekben az oraz. központi hitelszövetke-
zet igazgatósága. E határozat szerint az 
oraz. központi hitelszövetkezet a kötélé 
kébe tartozó vidéki szövetkezetek tagjni-
nek jó birtokaikra azoknak fele  értékéig 
hajlandó olcsó törlesztésen jelzálogi köl-
csönöket adni. 

Fontos ez a határozat, ugy a szö-
vetkezeti tagokra, mint magukra a vidéki 
szövetkezetekre nézve. 

Az elsőkre nézve egyfelől  azért, mert 
most már, ha arra valódi sztlkségUk van, 
minden hosszasabb utánjárás nélkül olcsó, 
jelzálogos kölcsönöshöz juthatnak, másfe-
lől azonban azért is, hogy ez által mód 
és alkalom nyujtatik nekik, hogy összes 
adósságaikat azon szövetkezetnél összpon-
pontosithassák, melynek kötelékébe fel-
vannak véve s könnyű szerrel kieszközöl-
hetik, hogy másokkal ne legyenek adós-
sági viszonyban, csupán csak saját szövet-
kezetükkel. A mi minden esetre igen nagy 
előny. Egy másik igen nagy előny még 
az is, hogy ha a jelzálogos kölcsön szö-
vetkezeti tag által vétetik föl,  az egyéb-
ként sok költséggel járó betáblázást H 
szövetkezetekről szóló törvény értelmében 
teljesen díjmentesen viszik keresztül. 

A vidéki szövetkezetekre nézve pedig 
azért, mert ezek az orsz. központi hitel-
szövetkezet ezen intézkedése állal, miután 
az ilyenformán  ndott kölcsönök nz illető 
vidéki szövetkezet rendes hitelébe nem 
tognak beszámíttatni, tevékenységüket na 
gyobb körre tereszthetik ki s szabadabb 
mozgást nyernek s a mellett tagjaikat a 
központ által nyújtandó jelzálogos kölcsö-
nök közvetítése által oly előnyökben ré-
szesíthetik, melyek a szövetkezeti tagok 
számát jelentékenyen fel  fogják  szaporítani 
s általában a vidéki szövetkezetek meg-

erősödését és megizmosudását togják esz-
közölni. 

Az orsz. központi hitelszövetkezet 
által nyújtandó jelzálogos kölcsönök 
kétfélék. 

Először úgynevezett annutásos köl-
csönök. melyeket tiz, tizenöt, husz, hu-
szonöt, vagy harinincz év alatt feléven-
kint egyenlő részletekben fizut  vissza az 
adós A részletekben benfoglaltntik  a tör-
lesztés és a kamat is. 

A kölcsönök második fajtájánál  az 
adós a kötelezvényben megállapodik a 
szövetkezettel, hogy télévenkint mennyit 
akar törleszteni a tőkéből. A kikötött ösz-
szeget minden félévben  pontosan be kell 
tartani. A kamatot csak a tőke hAtrálék 
után fizeti.  Az első pont aliitt említett 
kölcsönöknél a félévi  részlet annál kisebb 
minél hosszasabb időre veszi fel  az adós 
a kölcsönt. 

A tiz éves kölcsönöknél száz koron» 
után félévenkint  kell fizetni  hat koronái 
és 60 fillért,  tehát egy évre tizenhárom 
koronát és 20 fillért. 

A tizenöt éves, kölcsönnél száz ko 
rona után félévenként  5 koronát, tehát 
egy évre 10 koronát. 

A husz éves kölcsönöknél száz ko-
rona után félévenként  négy koro'ia 21 
fillért,  tehát egy egy egész évre nyolez 
korona 46 fillért. 

A huszonöt éves kölcsönnél száz ko-
rona után félévenként  három kor 80 fil-
lért. tehát egy évre hét korona 60 fillért. 

Végre a harinincz éves kölcsönnél 
száz korona után három korona 50 fillért 
tehát egész évre hét koronát. 

Száz korona adósság tehát kamatai-
val együtt a felsorolt  félévi  részletek fize-
tésével az első esetben husz, a második 
esetben harmincz, a harmadik esetben 
negyven, a negyedik esetben ötven, az 
ötödik esetben hatvan félév  alatt tör-
lesztve lesz. 

Hogy az annuitásos és a szokásos 
kölcsönök közötti klllöinbséget feltüntes-
sük, erra nézve egy példát hozunk fel. 

Ha valaki harmincz korona kölcsönl 
vesz föl  és a szokásos módon tiz év alatt 
le akarja törleszteni ugy, Itogy az ösz 
szegből félévenként  fizet  5 °/0-ot azaz 15 
koronát s minden alkalommal a hátra 
marndó rész hét és fél  százalékos ka-
matját, akkor tiz év alatt be kell fizetnie 
tőkében 300 koronát, kamatban 118 ko-
ronát 12 és fél  fillért,  összesen tehát 418 
koronát, 12 és fél  fillért. 

Az annuitásos kölcsönnél pedig 10 
év alatt ugyanazon kölcsön után tőkében 
és kamatban együttesen 396 koronát, 
tehát az utóbbi mód szerint 22 korona 
12 és léi fillérrel  kevesebbet, mint a szo-
kásos kölcsönöknél. 

Az annuitásos kölcsön ugyanazon 
fizetési  időt véve alapul, nem csak olcsóbb 
mint a szokásos kölcsön, híméin az az 
az előnye is meg van, hogy nem kell szá-
molgatni mind untalan a kamatokat, ha-
nem minden fél  esztendőben a fentebb  kö-
zölt kulcsok szerint egyenlő összegeket 
fizet  a megállapított ideig 

Az uj kölcsönök második fajtája  ab-
ban különbözik a jelenleg szokásos köl-
csönöktől, hogy a félévenként  törlesztendő 
összegeket a szövetkezettel egyetértve a 
fél  maga Állapit ja meg és a félévi  törlesz-
tések után femnaradó  összegekért nem 
11•'• t és fél,  hanem csak hat százalékos ka-
matot fizet. 

Ezekben kivántuk megismertetni, 
azon módozatokat, a melyek szerint az 
országos közpoti hitelszövetkezet a vidéki 
szövetkezetek kötelékeiben levő tagoknak 
jelzálogos kölcsönöket adni hajlandó. 

Felhívjuk a vármegyében milködő 
hitelszövetkezetek vezetőségeit, hogy igaz-
gatósági illéseiken foglalkozzanak  az or-
szágos központi hitelszövetkezet jelzálogos 
kölcsöneinek ügyével s működési prog-

rammjukba tagjaik érdekében és a szö-
vetkezeli eszme terjesztése czéljából is 
vegyék fel  a jelzálogos kölcsönöket, egy-
áltiihiban nem tekintve arra, hogy az 
ilyen kölcsönök után csak kis össstegek 
jutnak haszonkép a szövetkezetek pénz-
tárába. Elégedjenek meg a kevés haszonnal 
is, mert csak is igy fognak  igazán azon 
humánus czél szolgálatábsn állani, mely 
a hitelszövetkezetek zászlójára fel  van 
jegyezve. 

Felhívjuk székely gazdáinkat is, hogy 
minél számosabban lépjenek be a községi 
hitelszövetkezetek tagjainak sorába s azon 
községekben, a hol még ilyen hitelszö-
vetkezetek felállítva  nincsenek, igyekez-
zenek ilyeneket' alakítani s hiteligényeik-
nek kielégítésére használják fel  ezeket a 
forrásokat,  melyek annál bővebben fog-
nak buzogni, minél számosabb tag lép 
be a szövetkezetek kötelékébe. 

Az országos központi hitelszövetkezet 
fentebb  ismertetett akcziója lehetővé teszi, 
liogy ;i szövetkezeti tagok a községi hi-
telszövetkezeteknél jelzálogos kölcsönökhöz 
juthassanak. Most n.ár nem kell ilyen 
kölcsönök után hét vármegyét összesza-
Indgálni, nagy haszonnal dolgozó pénzin-
tézetek ajtója előtt, legtöbbször eredmény-
telenül, kunyorálni, igazi szükségleteiket 
kielégíthetik immár a hitelszövetkezetek-
ben is, sőt arra is mód és alkalom kínál-
kozik, hogy más pénzintézeteknél levő 
adósságaikat a szövetkezetek olcsóbb és 
mindenesetre könnyebb módozatok sze-
rint törleszthető kölcsöneire változtassák át. 

= A képviselőház Ülései. A deczem-
ber U én tartott gyűlésen, melyen mir a beteg-
ségiből felgyógyult  Apponyi Albert gróf  elnökölt 
a mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
elnök bejelentette, hogy Z a k ó István közjegy-
zővé kineveztetvén, mandátumáról lemondott a 
intézkedni fog,  hogy az így megüresedett titell 
választókerületben az uj választás kitüzessék. Az 
elnöki jelentés után L u k á o s László pénzügy-
miniszter két törvényjavaslatot terjesztett be, a 

A „CSÍKI LAPOK" TAROMJA. 
A kakukk meséje *) 

Lu9ta madár a kakukk, 
FÓBsket rakni reBtel; 

Pedig ó is dicsekszik 
Munkabíró testtel. 

A természet nyilatán 
Minden madár fészkel 

Munka nélkül a tavaaz 
Csupán nála vész el. 

Ö oaak vigan kiabál, 
A világát éli. 

Mit bánja, ha más madár 
Méltán elitéli 1 

Ám ha neki fészke  nincs. 
Találkozik másnak 1 — 

A kész otthont megleli 
A mikor tojást rak. 

Éa s fészek,  a melyen 
Kakukk sobae fáradt, 

Kakukk család részire 
Úrias tanyát ad. 

Az igazi fiakat 
Nem tűri a fészken 

Hamarossn — hevenyén 
Kitolja egéasen . 

Éo édes jó magyarom I 
Te la raktál fészket 

Hogy kakukk tojott belé 
De kár volt elnézned 1 

•) Mutatvány szerzőnek sajtó alatt levő ojabb 
verskötetéből. 

Most a kakukk ugy teszen 
Ahogy szokott tenni — — — 

A tulajdon fészkeden 
Ó akar ur lenni. 

Nagy  Lajos. 

Deczember. 
Az évnek tizenkettedik éa utolsó hónapja. 

A hónapok Korában elfoglalt  helyzete és latinos 
neve ellentétben vannak egymással, a mennyiben 
deczember tizediket jelent s Ő mégis a hónapok 
sorában a tizenkettedik. Ennek az ellentétnek 
megmagyarázása czéljából vissza kell térniiuk 
azon időre, midőn Rómát alapították. 

Romulus Roma első királya az évet tiz 
hónapra osztotta föl.  As első hónapot Márczius 
nak nevezték a hadak istenének Mársnak tiszte-
letére. A második hónap volt Április (aperire = 
megnyitni latin szótól.) A harmadik Maja istennő 
tiszteletére Májusnak neveztetett, a negyedik 
Junó tiszteletére Juniusuak, a többi hat hónap 
az egymásután következés sorrendje szerint ue-
veztetett el Kvintilisnek Szextilisznek, szeptember, 
október, november és deczembernek. Numa Pora 
pilius király még két hónapot csatolt as eszten-
dőhöz, januárt és februárt  Ezek a hónapok egész 
Jnlius Caézár idejéig deczember után következ-
tek, Július Csésár azonban elrendelte, hogy az 
év január első nép jávai kezdődjék, igy azután 
deczember a sorrendben 12-ik lett. 

Deczember hónapnak kezdetben 20 nipja 
volt, Jnlius Czézár idejétől kezdve azonban 31 
napja van. 

A rómaiaknál Szatuniuaznak volt szentelve, 
17-lk napján tartattak a Szaturnusz tiszteletére 
rendeaett ünnepélyek, as úgynevezett a a a t u r-
n á I i á k. Nagy Károly ezt a hónapot szent hó-
napnak nevezte el a Krisztus Urunk születésének 
évfordulójára  szentelt ünnepek miatt. Ugyancsak 

ezen ünnepektől származik a Nagykarácsony hava 
elnevezés is. 

Deczember 'J t-ik és 22-ik napja között a 
nap a bakjeeyébe lép s ezzel eléri az egyenlőtől 
dél felé  a legnagyobb elhajlását. Ekkor van a 
téli napfordulat.  Ezzel az északi féltekén  össze-
esik a legrövidebb nappal. A nap reggeli 7 óra 
mán 31, 32 perczozel kél, s már négy óra előtt 
8—B perczexel lenyugszik s igy a nappal hossza 
H óra és 22 perez Az éjszaka ezen időbeu a 
leghosBzab 16 óra 38 perez. 

Deczember 21-ikére esik a csillagászati tél 
kezdete. 

Szeptember hó 23 tói kezdve, mikor a uap 
az rgyelitőról átlép a déli feltekére  a uappulok 
egyre rövidülnek s a nap sugarai folyton  fer 
débben, meg ferdébben  érik a mi féltekénket  s 
e két körülmény folytán  a hőmérséklet fokoza-
tosan csökken; a legnagyobb hideg még sem 
esik össze a legrövidebb nappal, hanem azután 
mintegy 20—26 nappal később következik be, 
egyszerűen azon okon, hogy a legrövidebb nap 
után következő aránylag még mindig hoBszu éj-
szakákon a földnek  a hó kisngárzása által 
történő kiadása még auoyi ideig mindig nagyobb 
mint a csak lassanként növekedő napszaka alatt 
való hóbevétel, tehát a def lcz i t  a kiegyenlítő-
dés idejéig folyton  gyarapodik. 

Deczember tehát már a hidegebb hónapok 
közé tartozik. Budapeaten e hónap közép hőmér-
séklete — 1- fok,  tehát 1 fokkal  a fagyponton 
alul áll. A deozemberi közép hőmérsékletet as 
ország különböző pontjain a kővetkező adatok 
tüntetik föl:  Árvaváralja: — 4.1, Selmeczbá-
nva: — 2-4, Pozsony: - O'O. Ó.-Oyalla; — 1-7. 
Kőszeg: — I I, Szeged : — 0'7, Ungvár: — 
16, Nagyszeben: — 19 fok  C, 

Egyes években a körülményekhez képest, 
az ország külömbözö vidékein a közép hőmér-
séklettől nagyobb eltérések Is mutatkosnak, melyek 
szerint deozember majd enyhébb, majd sordonabb, 

Kolozsváron eszközölt kísérletek adataiból 
ítélve, nagyon hideg volt deczember hónap 1840-
ben. a mikor a havi átlag — 7 03 fokot  tett ki. 
1835 ben — 6 5 és 1837-ben — 414 fok  havi 
közép I ómérséklettel. Enyhe deczembereket je-
gyeztek ugyanott 1836 ban 2 fok,  1843 ban 0 39 
éa 1845-ben 0 1 fok  havi közép hőmérséklettel. 
Ugyanilyen adatokat tüntetnek föl  a nevezett 
évekre a budai észlelések ia, ennek folytán  tehát 
állithatjuk, hogy csikorgó deozemberek voltak 
1840-ben. 183r, ben és 1837-ben, ellenben enyhe 
deczemberek 1836 ban, 1843-ban és 1845 ben. 

Az elmúlt két esztendő deosetnber hóuapja 
szintén az enyhébbek közé tartozik. 

1900 ról azt olvassuk, hogy borongós, nyir-
kos és enyhe volt. Kemény fagy  éa hólepel as 
igazi tél, e két kelléke teljeaen hiányzott. Csak 
Szilveszter éjjelén kössöntött be a valódi tél, 
mikor az időjárás egy csapásra megváltozott. 

1901. deczemberébeu is a hőmérséklet fö-
lötte enyhe volt, valóságos tavasz járta. Némely 
helyeken a növényzet is megtévedett és kihaj-
tott. Az Alföldön  hó nem volt s mindenfelé  hal-
latszott a f e k e t e  k a r á o a o n y r ó l való 
jósoleatáB. Ez a deczember igazán igazolta, hogy 
a hóban szegény telek, egyben enyhék ia. A havi 
közép hőmérséklet a legmagaaabbsn fekvő  tájak 
kivételével 0 fok  fölött  volt. A hó többlet majd-
nem egész hónapon át tartott, oaak ötödike éa 
hetedike között szakította meg gyenge mérsékelt 
fagy.  Deczember 17 ról—27-ig szokatlan enyhe 
temperaturákat olvastak le, körülbelül olyanokat, 
mint mároziua vége felé.  A hőmérséklet maxi-
muma 21 dike körül állott be, legnagyobb meleg 
volt deozember 20 án Nagyazebeabea I4'4 fok  C. 
A legnagyobb hidegek deozember 8-dikára ée 
7-dikére estek. Liptóujváron — 20, Késmárkon 
— 18 és Nagyszebenben — 14-6 fokkal. 

1901. deozember haváról fentebb  elmondot-
takat mindenben megerősítik a csíkszeredai gaz-
dasági iakolánál észlelt adatok la. Deeaember 
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esnkoradó relormjárél éta briUaseli cztikoregyez 
mény beczikkelyézéséról. Ezután hozzá foglak  ai 
iademnitás tárgyalásáhoi H e l l e r b r o n l h 
O éta liltakesik na* véd ellen, hocy a kri«Jngi 
elloasék ebstrokczíót folytat.  At ország szerfelett 
komoly helyzete tooii n i M | H i , hogy a n> 
«ulti o.eg ie okolják. Rliiéli a kormányt. mim 
a* sdvaraak as eszközét. Várták • miniszterei 
elnöktől a gasdaaági önállóságot éa a magyar 
nemzeti állam kiépítéséi, (le egyiket sem kapták 
meg. fia  nem is lesa rendszer változás, mert a 
kablnelben ott ül Lnkáos Lásxló és Fejérváry 
Géza, a kik 141 oem lehet várui a nemzeti axpirá-
aaiák érvényealilését. Állítsa fel  a miniszterelnök 
ai önálló vámterületet, mert a nemzeti önállóság 
előtt minden párt éa osztályérrfeknek  meg kuli 
szűnnie. Molnár JeaA nincs megelégedve a 
•laUzterelaokkel, a ki annak idején 60 adótör-
vényt hozott, de esek közül caak három van 
olyas, mely a aép érdekeit szolgálja. Hosszason 
foglalkozik  a kereskedelmi miniszter tevékenysé-
gével. Asulán arrAI beszél. hogy lehetetlen ai 
ország1 sorait Aosalriához kötni, mert mi sem bi-
aeayllja. hogy Aasztria 1907-ben még élni fog. 
Nem fél  attól, ha ez a kormány megbukik, hogy 
•ég rosasabb fog  következni, mert ha ilyen jön. 
azt is meg kell baktatni. M a 11 i n a i k y György 
a aiomoru gasdaaági viszonyokról beszél, hogy a 
földmi  vetés, miut a kereskedelem pusztul, iparo-
saink as osztrák iparral szemben teheu-tK-nek. 
Mindezeken osak önálló vámterület aegithet. SQr 
geti az állami tisztviselők fizetés  reodezé ét. Ki-
kel a katonai létszám emelése ellen s hibáztatja 
as udvartartás költségeinek felemelését  is. A kor 
máayban nincs elég energia érdekeink inegvédel-
mesésére, asért nem viseltetik iránta bi/.alommul. 
L u k á e a Gyula szerint Magyarország és Ausz-
tria érdekel oly ellentétesek, hogy azokat össze 
egyeztetni lehetetlen, ezért a saját pártjának po 
litikájával slues megelégedve, a perszonál unióért 
pedig egyáltalán nem lelkesedik. Lelkiismeretlen 
aek tartja a kormány politikéjít s ép ii ezért 
— miként as előtte szólók, 6 sem szavazza meg 
az iodemnitást. As ülés végén szavaztuk a mi 
niasterelnök azon indítványára, hogy a ház ülései 
mindaddig, mig as indemnitást letárgyalják, d. u. 
három óráig meghosazsbbittasssnak. A ház uagy 
többsége elfogadta  a miniszterelnök íoditváuyát. 
A deesember 10 iki üléaben a jegyzőkönyv fel 
olvasása ntán Apponyi elnök 10 perezre fel-
függesztette  sz ülést, mort nem volt jelen annyi 
képviselő, a mennyi a jegyzőkönyv hitelesítéséhez 
szükséges. Szünet után a jegyzőkönyvet hitele-
sítették. A napirend előtt felszólalt  V I a o n t a i 
éa megtámadta a bndapesti rendőrkapitánynak 
egy törvénytelen rendoletét, mely szeriut még a 
tndományoa felolvasások  tartásához ia rendőri 
engedelem szükaéges. Szé l i Kálm.iu kijelenti, 
hogy ó nem akarja sem a tudományos felolvasá-
sokat, sem pedig az alapszabálylyal biró ogyrsii 
letek összejöveteleit rondőrileg ellenőrizni. A szó-
kan forgó  ügyben kibocsátott rendeletekre nem 
ealékesik, de utána néz a dolognak a majd azu-
tán megadja az érdemleges választ. Ezután a 
miniszterelnök terjest! be két törvényjavaslatot: a 
tengerszem ügyében hozott iiélet bdozikkelyezé 
sérdl is Wimpffen  Szigfrid  éa Simon grnfokuak 
a Traattenberg Frigyes bárónak örökös főrendi-
házi tagsági jogfal  való felruházásáról.  Az indem 
nitási javaalathoa elsőnek Mar ja i Péter szóiolt 
hozzá. Tiltakozik azon vád ellen, mintha az ellen-
sék as idót pazarolná. A parlament arra való, 
hogy a képviselők itt beszéljenek. Az igazság-
szolgáltatás drága, a pereskedőket zsarolja a kincs-
tár. Mire való a fényes  budai palota, ba csak 

denevérek éa poloskák laknak benne ? Nem bizik 
a kormanybán. mely az éheié, elárvult nemzet 
nek mén a mindennapi kenyeret, az Ónálló vám 
területet sem adja meg. hanem e helyett könnyű 
szívvel qj terhet raknak a szegény népre. As in 
demnilást nem szavazza meg E n d r e y Gyúl» 
azt tivánja, hogy a miniszterelnök nyíltan kér 
desse meg Németországtól. hogy fölakarja  e bon-
tant a kereskedelmi szerződést vagy nem. Ideje 
volna, hngy a miniszterelnök megismertesse ter-
veit, mert seinmi biziositék nincs srra nézve, 
hogy az osztrákok 1907 ig meg nem sértik a 
reeziproczitást H hogy nem kell e ai önálló vám-
területet felállítani.  A függetlenségi  párt nem fél 
attól, ba feloszlatják  Is a házat B éppen a kor 
ffláuy  pártnak kellene sürget.iie a ház feloszlatáaái, 
liogy legyen módja a nemzetnek nyilatkozni a 
ozivillista felemeléséről  ia a most azónyegen levó 
katonai javaslatokról. As indemnitáat nem fogadja 
et. Beoyovaaky Sándor grof  gasdaaági kér-
désekről beazél. Szerinte a magyar bornak, oem 
az olaaz bor miatt ninca ára. hanem a hazai tul 
termelés miatt. Éppen asért nem sok eredményt 
vár az olasz borvám-klanzula eltö'léaétöl, mert 
ebbea az esetbeu Olaszország vámterületéről kj 
fogja  tiltani a mi áruinkat. Sürgeti az önálló 
vámterületei, melynek a kormánypárion is nyoloz-
vannégy hive van. Miután nem bizik a kormány -
bao, az indemnitást uem fogadja  el. Az ülés vé-
gén Babé Mihály az iránt iuterpellálta meg a 
miniszterelnököt, hogy a lápéi válaaztókerületben 
a tanfelügyelő  és más hatóságok befolyásolják  a 
tanítókat és üldözik azokat, kik as ellenzékhez 
osatlakosnak. S s é 11 Kálmán kijelenti, hogy ő a 
tisztviselők befolyásolását  sehol sem türl. Szerette 
volna, ba interpelláló konkrét pauaszszal állott 
volna elő, de igy is megvizsgálja a dolgot s ha 
visszaélés van, meg fogja  torolni. A ház a vá-
laszt tudomásul vette. A deozember 11-én tartott 
ülésben a jegyzőkönyv hitelesítése utáa uyómban 
hozzá fogtak  az indemuitási javaslat lárgynlásáhos. 
Három ellenzéki szónok beszélte ki az öt Aráig 
tartó ülést. Az els£ szóuok U r a y Imre volt, 
ki sorra bírálta a minisztereket. Szerinte a pénz-
ügyminiszter tönkreteszi az országot. 1807-ben 
osak 130 millió forintot  fizettünk  az országnak, 
most meg már 550 milliót, pedig azóta a szegéuy-
ség nagyobb lett. Az igazságszolgáltatás drága éa 
lassú. A közigazgatás annak idején kitűnő volt, 
de most tönkre van téve. Az iskolák államosítását 
túlságosnak tartja, elitéli a gimnáziumi reudazer-
nek azt a részét, hogy a tauulókot a felsőbb 
osztályokban megbuktatják a nem adnak alkalmat, 
hogy J rouz osztályzatot kijavíthassa. Azt nem 
bánja, ha as elsA négy osztályban megrostálják 
is a tanulókat, de a felsőbb  osztályok ban ne 
akaszazák meg a tanulót pályájában. Elítéli a 
gazdasági tudósítói reudazert. melyet svindlinek 
tart. A rutén akcziót sem helyeali olyan formában, 
mint a hogyan van, a'népet munkára kell azok-
latni és uem arra. hogy élősködjék. A honvé-
delmi minisztert máa országból rég kitolonczolták 
volna. Nem kívánja, hogy a hadsereg győzzön, 
mert akkor letipor bennünket. A javaalatot nem 
fogadja  el. V e r t á a Endre azerint Deák abban 
látta a szuverenitás kérdését, hogy a parlamentek 
utján érintkezzenek a nemzetek egymással és 
mégia megalkották a delegáeziót, a mely meg. 
szavazza a katonaságnak a költségeket a csak 
azután kérik hozzá a parlamenttől a katonát. A 
dolognak épen ellenkezőleg kellene történnie. A 
hadsereg közösségét merészen származtatják a 
pragmatika asankcsióból, mert az nem állapított 
meg egyéb közösséget, mint a fejedelem  szemé 
lyének közösségét. Azután gazdasági kérdésekről 

három első napján a közép hőmérséklet a fagy-
ponton valamivel alul van, de ahoz nagyon közel 
áll, deozember 4-én épen 0 fok,  5 dikin már le 
sülyed — 18 fokra,  6-áu a közép hőmérséklet 
— 8-3. 7 dikén — 10 8 éa 8-án - 5-3 fuk  C. 
Nagyobb hideg van feljegyezve  mig 13-di káról 
éa 14-dikéről — 7-6. illetőleg - - 6 fokkal.  15 én 
már a fagypont  felé  emelkedik éa ott tartózkodik 
18 dikáig. 19-én a fagypont  alá sülyed ismét éa 
ott vesztegel 4 napig, 23-dikán újólag a fagypont 
fölé  kerül ée ott tartózkodik deczember 2» ig e 
hónap két utolsó napjára újólag a fagypont  alá 
kerül. 1901. deezemberiben legnagyobb hideget 
jegyeztek itt Csíkszeredában 7-én — 13 fokkal, 
legnagyobb meleget 17 in éa lB-án — & fokkal. 
A havi közép hőmérséklet — 1 2 fok  C. volt. 

A folyó  évi deezember a zordonabb de-
ezemberek közé fog  tartozni s nem igen van ki-
látás fekete  karácsonyra. 

A négy «M napon a közép hőmérséklet 
itt nálank a fagyponton  felül  állon, e hé 3-án 
plane b fok  C. volt 6 én azonban 0° alá aülyedt 
• aaéta illandóaa ott tartózkodik. Deesember 9-ţu 
már eróaen ealkorgott a hó éa igen gyorsan jár-
tak as emberek as ntezán, a szobákban pedig a. 
kályhák erősen fogyasztották  a tüzelő anyagot 
Nem ia aaoda, hiszen a közép hőmérséklet 
— 9-8 fok  volt 10-ikén egy kis enyhülés mutatko-
zott, de már a rákövetkező napon a közép h<> 
mérséklet — 31'fokra.  12 én — 28'8. 13 án— 
24\ 14-én — 21-fl  fokra  aülyedt A lefolyt  14 
nap közép hAmerséklete — 7-9 fok  C., a mi 
fentebbi  állitárnákat ngysneaak megerősíti. 

Meat azár deesember derekén benne va-
gy ank a tél kOzepében, de hát vigaaataljoa a 
közmondás, hogy jé télre jó nyár következik. 

Deesembernek vannak említésre méltó ne-
vezeten napjai is melyek részint vallásos tekln 
letekből, részint pedig a néphitből ktfolyó  hagyó 
máayek alatt érdekesek. 

Desseaber elejével kezdődik as Adveat. 
maly kiteljed s karáosonty megelőző négy hétre. 

bestéi. Nekünk oem szabad feladni  a 67 es vfv-
máoyokat, hanem lazítani kell minden kapósat, 
mely az önállóságnak útját állja. As indemaitáat 
ő sem fogadja  el. T h a I y Kálmán bizik a nem-
zet jövőjében, mert a magyar államalkotó faj. 
Panaszkodik, hogy a oagy birtokok, különösen 
Magyarország nyugati réssén mind idegen kézre 
kerülnek. Erdélyben meg a nemzetiségi bankok 
harácsolják el a magyar birtokokat. A katonai 
javaalatok olyan terheket akarnak a nemzetre 
róni, a melyeket aa nem viaelbet el. Kárhoztatja, 
hogy a magyar katonai intésetek növendékeit a 
közös hadseregbe nevezik ki, mert ott levetkezik 
magyarságukat, követeli Rákóczy hamvainak hasa 
szállítását. At indemnitást nem fogadja  el. A de 
ozeinber 12 én tartott üléaben a jegyzőkönyv hí 
telesitése után Láng Lajos kereskedelmi miniszter 
törvényjavaalatot torjesztutt be a külaó kereske-
delem statisztikájáról. A oapireuden levó iudem-
nitáslioz elsőnek P u t a o k y Mér szólott hozzá 
Nem tartja helyesnek az indemnitáasal való kor 
mányzást. asért nem is fogadja  el a javaslatot. 
K u b i k Béla szerint a perifériákon  még mindig 
a régi erőszakosság uralkodik, a kormány minden-
ből pártkérdést célnál, ezért nem szavazza meg 
as indemuitási. V i s o n t a i Soma szerint a nép-
gyüléaekkel és a ezooziálistákkal sn mben most 

olyan erőszakosak, mint a Bánfly  idejében. 
K o v á c a Gyula szeriot legsürgősebb dolog a 
választókerületek uj beosztása. A javaalatot a 
két utóbbi szónok sem fogadta  el. Erre elnök a 
víját berekesztette. Szé l i Kálmán nem helyesli 
a hosszura nyúlt vitát s fölötte  károsnak tartja, 
hogy ugy a költségvetés, mint at iudemnitáa 
tárgyalásakor óriáai vitát rendez at ellenzék s 
igy az egész évben osak költségvetést tárgyal a hás, 
pedig volna egyéb dolog ia, most is 16 uj tör-
vényjavaslat és negyven jelentés vár elintézésre. 
Időt kellene engedni a bizottságoknak a törvény-
hozási anyag elkészítésére, a minisztereknek a 
kormányzásra éa a tőrvények tervezésére. A hor-
vát politika vitatására is jobb időt választhatlak 
volna, ott less a horvát provizórium tárgyalása. 
Nem kellene a magyar-horvát viszonyt rejtett 
tüazurásokkal rosszabbá tenni, meri nekünk is 
szükségünk van a horvátokra s asokaak is reánk. 
A határozati javaslatokat vikssaataaitja. Erre a 
ház az iudeinuitást általánosságban elfogadja.  Tíz 
pereznyi szünet után megkezdették a részletes 
tárgyalást, melynél Kossu th Ferenoz kifejtette 
pártjának a vitában való magatartását, A fiigget 
lenségi párt nem obstruált, mert az obstrukezió-
nak csak at erőszakkal szemben van jogosultaága. 
Csak szét aksria a párt az erős harczozal oszlatni 
az osztrákok azon hiedelmét, hogy a Széli-kormány 
mindent megtehet többségére támaszkodva. Ha-
tározati javaalatot nyújt be, hogy eaak egy hó-
napra szavazsák meg as indemnitást S z é l i az 
osztrákokkal való tárgyalás dolgában szíves vára-
kozáat kér, a Kossuth határozati javaslatát ellenzi. 
Erre aztán megszavazták az indemnitást részle-
teiben is. A deozember 13-án tartolt Qlésbea meg 
azavaslák a horvát provizóriumot ugy általános-
ságban, miat részleteiben is. Azután a kérvényeket 
lárgyalták, melyeket kiadtak az illető minísste-
rekoek. Ülés elején Kossu th Ferenoz tiltako-
zott néhány lapnak asoa gyanúsítása ellen, mintha 
A az obatrukesió leszerelése ügyében éjféli  tár-
gyalásokat folytatott  volna a miniszterelnökkel. 
Ugyancsak az ülés elején sz indemnitáat harma-
dik olvasásban is elfogadták. 

Ezen idő alatt készíttetnek elő a hivek a Krisz-
tus eljövetelére. As első Adventvaaároappal kez 
dődik az egyházi év. Innentől kuráosonyig tarta-
nak a hajnali miaék. 

Ilyen nap deczember 6 ika ia. Szent Miklós 
myrai érsek emlékuapja, melyhez azon hit fűződött, 
hogy a Mikulás ilyenkor körül • jár a a rossz 
gyermekeket megbüuteti, a jókat pedig inegju-
talmazza. 

Deesember 8, Mária azeplőtelen fogantatá-
sának ünnepe. 

Deozember 13-ikáu Luoza napja, mely a 
népéletben tőbbfélekép  nevezetes. 

Némely vidékeken o nspon a gazdasszo-
nyok és szolgáink felüket  bebugyolálva a me-
szeiével kezükben esténként bejárják a szomszéd-
ságokat, s megtapogatják a tyúkokat, hoay atittál 
többet tojjauak. 

Lucza napjától kezdve 12 napig megfigye-
lik aa időjárást s a milyen aa első aap olyan 
less a jövő év első hóuapja, a milyen a máso-
dik nap. olyan leas a második hónap a igy 
tovább. Et a Luoza Kaleudárium. 

E napon kezdik készíteni a Lucza székét, 
de ugy, hogy eaak karáeaony ssenvedAjén legyen 
késsen. Ennek az a büvós tulajdonsága van. hogy 
ha meatere karáeaony éjjel az éjjeli mise ulkal 
mával a templomba viszi is ráül, a boszorkányo 
kat megismeri. 

Deozember 25. a mi édes Odvüzitőnk szO 
lelése nnpja. a kereaz:énység és a keresztény 
oaaládok egyik legiaagasstoeabb üanepe. 

Deezember 28., Aprószentek napja, mely a 
Heródes által legyilkolt ártatlan kisdedek emlé-
kezetének van szeatelve. 

Deczember 31., Szilveszter napja, melylyel 
végződik ez a hónap, valamint az év is. 

Deesember egyike az év legnevezetesebb 
hóaspjainak, aaon kla kellemetlenséget, a mit hi 
degével ekos, bévöa kárpótolják azok az örömök, 
melyeket magával hoz. 

Dr. Györffy  Gyula összeférhetet-
lenségi ügye. 

A képviselőház ósazeferhetlenségi  bizott-
sága gróf  Andrásai Tivadar elnöklete alatt 
mull pénteken vette tárgyalás alá dr. Györffy 
Gyula képviselő ellen az Eogel féle  fonógépek 
közvetítése miatt két oldalról is bejelentett ösaze-
férbetlenségi  ügyet. 

A bizottság előtt elsőbben ia dr. Györlfy 
Gyulának a két bejelentésre tett előterjesztése 
olvastál ott fel,  melyben kimutatja, hogy ha a 
tonógép Ogye bármely összeféi  het lenséget invol-
válna is magában, azt ő maga már a bejelen'éa 
elölt megszüntette; minthogy pedig az inknm-
pátibilitási törvény nem büntető törvény, a m«ly 
visszaható erővel megtorlást keresne: a beje-
lentések egyszerűen csak tudatosan valótlansá-
got állítottak. 

Hangsúlyozza továbbá, hogy a fonógép 
támogatásától csak a minisztériumnál lépett 
vissza, de nem a nyilvánosság előtt, mert az 
Összelérbetleuségi törvény alapján, mely azt 
mondja, hogy a képviselő választókerülete s an-
nak községei érdekében eljárhat, nem csak ed-
dig volt joga eljárni, de ezmtul U képviselői 
kötelességének fogja  ismerni a fonógépek  ügyé 
ben eljárni. A székely akezió. melyet a székely 
nép érdrkében 0 indítóit, meg s melynek egyik 
ágazatát ez az ügy is képezte, szükségessé 
tette az akkor csaknem éhínségben állott nép-
nek gyors kenyérkeresethez juttatását. 

E czélbél dicsekedés nélkül uagy, igen 
nagy anyagi áldozatokkal a székely nép részére 
ingyen szerezte meg a gépeket, tehát ba elis-
merést n>-m várt és nem is sért senkitől, de 
azt már nem köteles eltűrni,* hogy a közügyért 
hozott áldozatai fejében  meg is borczolják. 

Az előterjesztés felolvasása  után Gyöiftv 
G>ula szóval is kimutatta, bogy a fonógép 
•gyét. mint Eugelék jogtanácsosa addig pro-
pagálta, míg as Osszeférhetlenségi  törvény élet-
ben oem volt. Unokájáért soba egy krajezár 
dijat nem kért és nem kapott. A székely akezió 
egyik tevékeny munkása volt éa mint ennek as 
akcsiónak egyik mozzanatát karolta fel  a fonó-
gépek «gyét, melyet a azékely akczió vezető 
embereivel mqg is beszélt, s a kiknek támoga-
tását is biztosította e ezélra. A lonógép alkai 

mas voltáról maga a kormány Is meg volt győ-
ződve és a nagymérvű alkalmazást csak attól 
tette függővé,  vájjon kezelésüket a nép könnyen 
elsajátíthatja e ? 

Es a hangulat azonban egyszerre megvál • 
lózott, az állam Által s/ubvenczióuált Klinger-
féle  szövőgyár prokuristájaaak levelére, a aely 
8ztet ényi József  miniszteri tanácsost hirtelen 
aggodalmakkal töltötte el a fonógépek  iráat, a 
melyeknek jÓHágáről pedig előbb megvolt győ-
ződve. Egyébként mellék li az ügyre vonatkozó 
összes l>-vel<*z-st, bogy alkalma legyen a bizott-
ságnak behatolni az ügynek legmitettebb rész-
leteibe is. mert az igazság igy derülhet ki leg-
inkább, a mi elsOsorban neki érdeke;de esküvel is 
hajlandó megerősíteni azt. bogy semmi díjazást 
nem kapott és hogy ő fedezte  az összes kidáasait. 

Kihallgatták ezután első sorban Hege -
d ü s S á n d o r volt kereskedelmi minisztert, a 
ki kijelentette, hogy Györffy  sürgette nála a 
fonógépek  ügyét, de soha sem azért, hngy mi-
képpen döntsön. Mindig választókerülete és a 
székely nép érdekében szólott és nem hivatalos 
helyiségében, hanem mint a képviselők általában : 

klabban, folyosókon.  Szubveneziót soba aem 
sürgetett nála, mert nem ia volt alkalma erre. 
Ismételten hangsúlyozza, hogy Györffy  mindig 
csak a székelység és kerülete érdekeit hang-
súlyozta és az elintézés mikéntjére nem fekte-
tett solyt, csak arra, hogy elintézze annyira, 
hogy Györffy  tői soha aem tudta meg, bogy Eu-
gelék mit kérnek. Arról, hogy 6000 gépet ren-
deljen, soha szó sem volt. 

Azután S z t e r é n y i J ó z s e f  minisz-
teri tanácsost hallgatták ki, a ki egész elabo-
rátumot olvasott fel  vallomása gyanánt, a mi-
ben elmondotta egész részletezéssel a fonógépek 
ügyét abban a világításban, a mely a GyOtffy-
Szterényi-ügy nyilvános tárgyalásából ismeretes. 
Majd kijelentette, hogy mintán azon peres vi-
szonynál fogva,  a melyben ő Györffy  képvise-
lővel szemben áll inkorrektségnek tartaná a bi-
zottság előtt vádakkal fellépni,  kéri annak 
konstaiáláaát, hogy ő ezt egyáltalában nem 
tette, banem kizárólag azt a jelentést terjesz-
tette be és kérte az ügy lényállása gyanánt 
elfogadni,  a melyet még ez évi jnlius hó ti-iki 
keletlel a kereskedelemügyi miniszterhez hiva-
talosan beterjesztett, mely minden személyi mo-
mentum mellőzésével akták nyomán ismerteti ez 
űgy fejleményeit  kezdettől 1909. julius 8-áig. 

Miután a kérdések, melyek a tárgyalások 
során felmerültek  a tárgyalás anyagát nagyou 
kiszélesítették a bizottság zárt ülést tartott, 
hogy a tanúkihallgatás további irányát megál-
lapítsa a egy órát meghaladó tanácskozás után 
az elnök kihirdette, hogy Györffy  Gyula kérdé-
seit felfogják  tenni a azokra feleletet  kémek a 
tanoktól, mire as idő elOhaladáaa miatt a tár-
gyalás más napra halasztatotl. 

A másnapi tárgyalás java részét Szterényi 
miniszteri tanácsos kihallgatása vette i géaybe 
s ntánna Elek Pált a Kereskedelmi Részvény-
társaság vezérigazgatóját hallgatták ki, a ki 
azt mondotta, hogy Györffyt  nem ismerte, vele 
sohasem tárgyalt a mikor figyelmestette  Szte-
rényit a fonógépek  drágaságára azt csak asért 
tette, mert feltűnt  neki az, bogy a varrógép 
olcsóbb, mint a minőnek a fonógépek  árát kon-
templálták. Később megtalálta a magyarázatát 
annak abban, bogy a varrógépet százezer pél-
dányban csinálják, tehát az olcsóbb kell hogy 
legyen mint a fonógép. 

Elek Pál kiballgatáaa ntán n bizottság 
elhatározta, bogy a legközelebbi ülésen Csöke 
Ferenc* miniszteri tanácsost hallgatják ki, aki 
vizsgáló bizto«a volt a Szterényi fegyelmi  ügyé-
nek. Tekintettel azonban a karácsonyi ünnepekre, 
a bizottság megbízta az elnököt, bogy a leg-
közelebbi ülés napját tűzze ki éa srra hívja 
Össze a bizottságot, valamint kérje neg a meg-
jelenésre a feleket  és tanokat is. 

• pusztuló székelység ujabb nyo-
morúságai. 

Székely udvarhely. 1902 deoz. hó. 
As elhangzott sok szó Aradat után még 

eddig fogható  eredményt nem látunk. Odvar-
belymegyének lankadatlan buzgalmu fóispánja 
dolgozott eredményesen n végpusztulás szélén 
álló székely kisbirtokosok megmentésére. Addig 
fotott-fái  adott, mig a Magyar Földhitelintézet 
három milliójával elfoglalta  .védelmi nemes ét 
hálára méltó álláspontját a Székelyföld  kOze-
pén, székely anyavárosunkban. 

A három millió fogytán  van, sőt már el 
ia fogyott,  mert ujabb kérvényeket a Földhi-
telintézet kirendeltsége n<m fogadhat  el. Mit 
jelent, ez ? Azt, hogy kisbalmágyi Hollaky Art-
hor. Udvarhely vármegye főispáni  a megtette ha-
zsttni lelkesedéstől sugallt kötelességét -a szé-
kely birtokosság érdekében, mert az 4 nemes 
szive fájt  a azékelységért — a Székelyföldön. 

De megtette kötelességét Odvsrhelyvár-
Olegye Gazdasági Egyesülete is. Ez az életké-
pes, otóbbi időben hangyaszorgalommal mUkfldö 
derék testület megkereste Összes székelyföldi 
kollégáit; meg a székely varmegyék intéző ko-
réit. Köliratokat terjesztett az összkormaayhnz 
és külön memorandumot adott át Darányi fOld-
tniveléxügyi miniszternek ia — s zékelyftíldi  kömt-
ia alkalmával... Mindenütt a Magyar Földhitelin-
tézet által as Oasskormányboi folterjesztett  memo-
randumának teljesítését, pártolását kérelmezte... 

Látvs az elszomorító helyzetet, válságos 
állapotot, melybe gaxdaközöneégüak Önhibáján 
kívül, kfilönOsen  as utóbbi három terméketlen 
•<ztendő folytán  került, Őszinte fájdalomtól  el-
szorult szívvel tekintünk ssét a a Székelyföldön 
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kereave-keressük az igazi honfiakat,  a kik nem 
szégyenletes kegyelemkenyeret, hanem ország-
fenntartó,  határvédő esékely népinknek segítő 
jobbot nyújtsanak; hogy nyomorúságtól elcsigá-
zott, megdermedt testébe életelili rt csöpögtesse-
nek ; hogy nj életre kelve, tovább küzdbess-n 
és bizvţ-bízzék népünk az ígért megváltásban I . . . 

A Magyar Földhitelintézet már több kér-
vényt nem fogad  el. Hogj mit jelent ez sz éri* 
ási anlylyal biré kijelentés, azt szinte fölösleges 
magyaráznunk. Tudja és érzi azt minden igazi 
székely... 

De miért vesztegetné a Földhitelintézet 
továbbra is reánk jóindnlatu támogatását egye-
dül ? Miért bajlódnék ugyszélva picznlás kOlcsö-
neinkkel éa páratlanul readezellen telekkönyve-
ink ingyenes, kiszámíthatatlan kellemetlenséggel 
járó jóvátételével ? 

Miért ? 1 Hiszen ezt az egész Magyarorszá-
gon levő hasonló kötelességre hivatott bankok 
és pénzintézetek, de sót általában maguk a szé-
kelység vezstöi is részvétlenül, közömbösen né-
zik s nem egyszer: szabadító munkájában még 
hátráltatják... 

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Égve 
sülét e hó 9-ikén tartott választmányi ülésében 
mély sajnálattal és meglepődéssel vette tudomá-
sul a Magyar Földhitelintézetnek a székely gaz-
dálkodó közönséget s ennek kapcsán az egész 
székelységet sújtó értesítését, melyben a szé-
kelyföldi  kirendeltség bevonását tndatja. 

Hosszss tanácskozás, töprengés ntán Gaz-
dasági Egyesületünk választmánya csakis egyet-
len egy módon véli a Székelyföldön  megtartha-
tónak a Magyar Földhitelintézet kirendeltségét 
és továbbra is biztosíthatónak járadékszerü, 
olcsó kölcsöneit, melyekkel birtokosaink egy kis 
részét már eddig is jólt?vőleg kisegítette az 
nszorások karmai közül. S ez az egyetlen mód 
az volna, ha a székelyföldi  összes törvényható-
ságok elhatároznák, hogy a vármegyék központi 
pénztárainál kezelés alatt Tevő állandóbb jellegű 
pénzeket jövőre Földbitelintézeti záloglevelek-
ben kamatoztatták s igy a Földhitelintézet nt 
ján, de annak az országban páráik nul álló mó-
dozatai szerint — kölcsönadnék és vennők ezen 
pénzeket. 

Ez uton a lehető legszolidabb biztonság-
ban lennének várm-gyei közalapjaink és szé-
kely kisgazdáink sem kényszerülnének ismét 
egyes kárörvendő, vérüket szomjazó uszorá'okra. 

Odvarbelyvármegye Gazdasági Egyesülete 
törvényhatósági bizottságunk e bő 19-iki rendes 
közgyűléséhez fordnl  hasonló irányú kérésével 
a kétséget sem szenved, hogy a bizoltság m n 
den egyes tagja örömmel ragadja meg a ked-
vező alkalmat, hogy szavazatával egyrészt a 
vármegye alapjainak biztat elhelyezését, más-
részt pedig székely népünk boldogulásának le-
hetővé tételét elősegítse. 

Azonban ez nem elég. Hasonlóan kell cse-
lekedjék egyszivvel-lél-kkel az egész Székely-
föld.  Vagy talán elfajult  volna a s/.ékely vér í ? 
Avagy nem látnák testvérvármegyéink vezetősé-
gei népünk pusztulását, napról-napra való anyagi 
és erkölcsi züllését!?... A végpusztulás nyn 
mán kit fog  terhelni a rettenetek vád I ? Ébred-
jen fel  kötelességérzetünk és gyorsan cs>-leked 
jünk 1 Gyorsan, a mig nem késői... 

Juhtenyésztés. 
Irta: Pálffy  Gyula. 

A székelység megmentését czélzó akczió 
egyik programmpontja : megteremteni a székely-
ség textil iparát Bár aggályaim vannak ez irány-
ban, bár ezen kérdés gyors megoldását illető 
leg hiszem, bogy a mondhatni évszázaduk óta 
bort ízzel, Iával, viaszszal, szénnel stb. s/ivesen 
akár Szolnokig elszekerezni szerető székely 
atyánkfiai  nem szívesen foguak  — kivált egy-
előre — füstölgő  gyárak nyüzsgő, forgolódó 
légkörében otthont találni, még kevésebhé oda-
haza a háziipar megteremtésével foglalatoskodni, 
•le másfelől  megnyugtat a bit, hogy a tervbe 
veti vasúti hálózatok kiépítésével a borvíz, fa, 
szén, mész stb. szállítását ezek a kiépülő vasú 
lak fogják  eszközölni és Hkkor, sz a századokra 
visszamenő szekerezés, döc/ögés már csak a 
multak emlékében fog  megmaradni, mig a szé-
kely Ügyek „állomositásávaiy az osz'oválák, a 
szövőszékek, a posztógyárak nyernek, majd fog-
nak ügyes, rátermett kezeket foglalkoztatni. 
Hiszem erősen, bogy a foglalkozásnak  eme meg-
változtatásával eleinte, hár néhol némi kedvet-
lenség is fog  mntatkozni, rövid idő alatt elmú-
lik BZ, mert a testkoptató és egészséget foly-
tán veszélyeztető szekerezésnél busásabban fog 
hajtani ez a könnyebb és erkölcsi oldaláról is 
becsesebb munka, a házi ipar bevezetése. 

Ismerem nagyon jól a székelységnek vele 
született, mindenféle  kézimunkára való alkal 
malosságát és ügyességét, tndom jól, bogy sze-
kerét, hámját, edényeit és rnbáját is megtudja 
odahaza készíteni persze többnyire csak a maga 
és családja számára, s skkor majd isten után 
látni fogjuk  azt is, hogy ezek a székely ipar-
csikkek elfogják  árasztani a piaczokat és az 
állattenyésztéssel kapcsolatban, az állati nyers-
termények feldolgosáaában  is brillírozni fognak, 
a velük született életrevalóságuknál fogva.  Igen 
fontos  iparág fog  lenni a gyapjú feldolgozása 
és azért, e helyen egy pár megszívlelendő sor 
ban ismertetem a székelység juhtenyésztését. 

Hszáak keleti részében, különösen a szé-
kelység lakta vidékeken az n. n. .erdélyi rsczka 
juhtenyésztése virágzik. 

A honfoglalás  korában bekerült juh minő-
ségéről megbízható adatokkal bár nem rendel-
kezünk, nagyon valószínűnek látszik, hogy a 
mai raczkáboz hasonló juh volt az, sőt több 
mint bizonyos, hogy az akkori és a mai raczka 
juh egy és ugyanaz. 

A 18-ik század első felében  nálnnk meri-
nos egyáltalában nem volt, de nem volt más 
fajta  juh sem s legfeljebb  orosz- és román- meg 
törökországi raczka kerülhetett be hazánkba 
s keveredhetett az itt már régebben honos rscz-
kával; legrégebben honosodott tehát az erdélyi 
raczka volaa, mely fajtát  szívesen tenyészti a 
székelység. 

Ez az állat is épen olyan fontos  szerepet 
játszott a székelység gazdálkodási életében, 
mint a székely ló, a székely ökör; e nélkül a 
juh nélkül sem tudtuk volna az államéletben 
biztosítani pozicziónkat, nem tudtuk voloa a 
székelység iránti rokonszenvet fent,artani. 

Régebben a jnhtól a tej, a hus és a dur-
vább dsroczszövetek készítéséhez kívántató ter-
mékeket vártak és értékes trágyáját becsülték 
nagyrs. A mi raczkánk nemezes gyapjú szálai-
ból került ki a székely harisnya, az ujjas, a szok-
mány meg a pokrócz. 

Tenyésztettük, mert kis igényű és arány, 
lag bő hozamú állatok voltak ezek. A tagosítá-
sok előtt volt bő és kövér legelők, kövér bárány 
kákát és kövér sajtokat adtak. Az előbbi ízle-
tes hust, az utóbbi fehérjékben  gazdag táplálé-
kot és még pénzt is hozott a konyhára. A mint 
akkor a mi kevesebb igényeinket ezek a termé-
kek is elég jól kielégítették, ma már a foko-
zott igényeknek megfelelően  eme iuhfailák  ne 
mesitésén, finomításán  kell fáradoznunk,  hngy 
a termelt gyapjú finomabb  pnbábh szövetek 
gyári előállításához alkalmas legyeo, mig n juh-
tej értékesítésénél a csemege sajt gyári előállí-
tásában lássunk prodnktivkkát. A juh, mond-
hatni az összes házi állatok között aránylag 
nem is nagy gondozással képes nagy perczen-
teket jövedelmezni és igy ez irányhani törek 
vésünk, majdnem biztos sikerrel kecsegtethet. 

A jnb állategészségügyi tekintetből a mé-
tely és lépfene  által van pusztításnak kitéve. 
Mig az őszi és tavaszi vizáradások által elisza-
pnlt vizenyőssé tett legelő lerületek gyors le-
csapolása és kiszárítása kevés fáradtsággal  ke 
resztül vihető, a mételyek tenyészete tönkre 
silányul, életképessége is megsemmisül; addig a 
szintén hasonló legelő területen kedvező viszo-
nyokra találó lépfene  spórák is megsemmisíttet-
nek. de ba ettől még mindég félni  van okunk, 
kitűnő és egészen megbizbaló a lépfene  elleni 
védoltás, mely művelet csekély anyagi áldozat-
tal keresztül vihető. 

Igy meg volna mentve a székelység juh-
tenyésztése, egyik bő anyagi pénzforrása. 

Az erdélyi raczka juhtenyésztés alkalmas 
tenyésztési eljárással valami, a modernebb kö-
vetelményeknek megfelelő  átalakuláson mehetne 
át. Féltékenység ez irányban az ősi tenyész 
eljárástól való ellérésben ne gyötörjön. Mert a 
mig a székely ló és székely ökör fenntartását, 
illetve a régi individualitását kiváló tulajdonai 
nál fogva  megőrizni hazafias  köteleségünknek 
kell ismernünk, addig a juhtenyésztésnél, az ér-
tékesítés szükségességében tenni valónk van. 

Feltétlenül szükségesnek vélem a mi rac/.-
kafajtánknak  átalakítását, nemesítését, különö-
sen gyapjutermeléa szempontjából. Ott a hol a 
szarvasmarha tenyésztés a szűk anyagi viszo-
nyok miau megbénult, a hol a nyomas/.ló kft 
rfllmények  kényszere alatt 1—1'/, éves borjú 
kat igában hajlanak ; olt a népet a nemesített 
lubtenyésztésbeu támogassuk, segítsük elö. — 
A nagyon is kis földbirtokon  termelt takannány-
félékei  inkább a bővebben pénzelő juhval etes-
sük fel,  semm ut bogy elcseuevészedett apró 
marhákat, k'nozva, tegyük azokat is teljesen 
értéktelenné. 

Neiu látom szükségét annak, hogy a szé-
kely gazda feltétlenül  az eke mellett vél t izzadva 
törje életét. Neki a juhtenyésztéssel járó állati 
nyerstermények okszerű feldolgozása,  emez 
állatfajtának  goudos tenyésztése'elég foglalko-
zást log nyújtani és ennek révén biztos ,-xis-
tencziát is Ing élvezhetni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A vármegyei pénztári ós szám-

vevőségi tisztviselők alkalmazása. Tud-
valevőleg a vármegyei pénatárak e hó végével 
megszűnnek és kezelésük január hó l-ével az 
adóhivatalok ügykörébe fog  tartozni; megszűnik 
ugyanekkor a megyei számvevői intézmény 
mint ilyen s uj hatáskörrel as adóhivatalok inel 
lett rendszeresített és a pénzügyigazgatóság alá 
tartozó számvevőség czimén fog  fungálni.  Az igy 
rendelkezési állapotba jutó tisstvlaeldk beosztása 
a pénzügyminiszter részéről a napokban már 
megia történt s sz illető tisstviBelóknek a decre 
tumok leküldettek. Azok szerint Czikó Sándor 
volt megyei pénztárnok, Kováes Oyörgv ellenőr 
Kovács István fóssámvevó  és Balló Gábor al 
számvevő az itteni sdóhivatal mellett működő 
ssámvevóséghez, Auibrus Dénes volt pénztári 
könyveié segédtiszti minőségben ugysnesak 
helyi adóhivatalhoz osstattsk be eddigi javadal-
mazásuk biztosítása mellett a aa uj számvevőség 
vezetésével Kováes István főszámvevő  bízatott 
meg. Es a beosztás ssonbaa egéssbeo nem fog 
érvényre jutni, mennyiben Csikó Sándor éa Ko 
váes György saját kérelmükre a vármegyei nyug-

dlj-válssstbiány által január 1-től kesdve nyug-
díjaztattak. 

— Törvényhatósági gyűlés. Az ok-
óberi rendes kOzgyüléü ntán több halaszthst-

lan ügy került a törvényhatóság elé, melyek 
még es étben elintézésre várnak, ezért, a mint 
halljuk a törvényhatósági közgyűlés e hó 30-ára 
összefog  hivatni. 

— Vadágsegylet alakulás. Gyergyó-
szentmiklÓEon Romfeld  János elnöklete alatt va-
dász-egylet alakult, melynek czélja a vadtenyész-
tés előmozdítása és a vadassal oksserü fejlesztése. 
Az egyesület tagja lehet minden feddhetlen  jel 
lemü nagykorú magyar állampolgár, vagy a va 
dászat és vadtenyésztés ügye iránt érdeklődő 
egyén, ha nagykorú. Kiskorúak részéről szüksé-
ges a gyiitn vugy gondnok beleegyezése. Alapító 
tag az. ki egyszerre 200 korooát, rendes tag a 
ki hat évre kütulezi magát s az évenkint előre 
hozandó határozatnak a díjfizetés  tekintetében 
aláveti inagát, — pártoló tag a ki évenkint 4 
koronát fizet. 

— Gyászrovat Csikvárdotfalván  sz 
utóbbi időben több áldozatot szedett a gyerme-
kek közül a skArlát. Ez a divatos betegség s 
mult héten Szőlőssi Ferencz körjegyző és nejé-
nek okozott nagy szomorúságot, halálát okoz-
ván az eeyetlen fiu  gyermeküknek az 1 és léi 
éves Lászlónak. 

— Székely munkások szerződte-
tése. Háromszék vármegye egyik nagybirtokoss 
grót Mikes Ármin azon czélból, hogy székely-
munkásoknak állandó keresetet biztosítson, el-
határozta, miszerint a Zabola, Szőrcse, Pelő-
talva, Páva és Imetsfalva  községekben fekvő 
birtokéi mezei munkáinak elvégzésére az eddig 
szerződtetett tótok helyébe és az azok által 
élvezett fellételek  melleit, lehetőleg székely 
munkásokat alkalmaztat. E czélból a zaholai 
grófi  uradalom gazdasági inté'.ősége felhivA»! 
bocsátott ki s szomszéd székely vármegyék 
községeihez, hogy a lövő év tavaszától, azaz a 
tavaszi munkák megkezdésétől azok befejezé-
séig 104 me/.ei munkást szerződés alapján fel-
fogad.  A szerződéi tervezetből láthatólag az 
uradalom intézősége maga szolgáltatja ki a szűk 
séges élelmi szereket igen jutányos áron s a 
napi bérek sem állanak mögötte az idegen 
helyeken, nevezetesen Romániában kapható bé-
reknek ; miért is munkásaink figyelmét  e hely-
től is felhívjuk  a kedvező alkalom megragadására. 
A szerződési fellételekről  s a napszámhérekről 
minden községben kifüggesztett  hirdetmények 
nyuitanak kellő felvilágosítást.. 

— Voltaire és Nagy Fridiik kezeirását 
hozza a Nagy Képes Világtörténet legújabb fü-
zete. A két nagyságnak, a kél királynak keze-
írása egy lapon. Voltaire sokat volt Sans.Souci-
bsn, a hová Nagy Frigyes meghívta öt, hogy 

Fold lognagyobh irója a legnagyobb király 
udvara fényét  emelje. Együttlétük azonban nem 
voll valami boldog. Állandó czivakodásban és 
haragban éltek. A király rossz verseit adta 
Vultairenek kotrigálni, javitgalni és Voltaire 
panaszkodva és nyögve végezte ezt a munkát, 
királyi pártfogója  házi feladatainak  irodalmi 
gyonilálgatáaál. Maga irta egy barátjának 
Keserű sors ez, a király szenyesét mosni." A 

király nyomár» jutott ennek s éreztette harag 
ját a költővel, a kit ez még jobban elkeserített. 
Szinte arra sz orosz költőre emlékeztet a Voltaire 
helyezete, a kivel egy czár szokta javíttatni 
slilgyakorlatait és mikor az azokat rosszak link 
találta, ólombányába küldte a poétát. Mikor nz 
onnan kiszabadult, visszafogadta  udvarába, de 
mikor ujabb verseit megmutaila neki, a poéta 
felállt  és kifelé  indult. „Hová megy?" rivall rá 
a c*»«zár. „A bányába felség."  Macaulay hos-
szan foglalkozik  NHgy Fridrikről irt essayében 
Voltaire és Nagy Fridrik viszonyával, most pe-
dig a Világlöt ténel egy lapon hozza kezük vo-
nását 173. fü/e  ében. A 12 köleles nagy munka 
zerkes/.tője Marczali H-nrik. egyelemi tanár, 

ki egyúttal e kötet írója is. Egy-egy gazdagon 
llnszlrall kötet ára dis/.es félhőrkötésben  16 
korona; lüzeieiiként is kapható 60 fillérjével. 
Megielen minden betett egy füzet.  Kapható a 
kiadóknál (RAvai Testvérek Irodaion Intézel 
Részvénytársaság Budapest, VIII.. Ollöi-ut 18. 
sz.) s minden hazai könyvkereskedés uiján, havi 
lészlefl/.elésre  is. 

— Birtok rendező mérnök. Bara-
bás Miklós, ki a zsögödi birtokrendezés alkal-
mából közönségünk előtt is ismeretes, a napok-
ban letelte a birtok rendező mérnöki vizsgát 
a ezulán öuállóan is vállal birtokrendezési 
munkálatokat. 

— Nyilvános számadás. A csíkszeredai 
iparos ifjúsági  önképzőkör közelebbről rendezett 
Kataliu estélyén az összes bevétel volt: 166 
korona 88 fillér,  kiadás 90 koron* 89 fillér. 
Tiszta jövedelem 66 korona. Felülflzeltek  : Ja-
kab József  3 kor., Messer Jakab, Potoczky Már-
ton 2—2 kor., Adler József  1 kor. 60 fillér, 
Jaksb Gyula 1 kor. 40 fillér,  Bedö József,  Ja-
kab Ödön, özv. Bándi Gáborné, Szopos Balázs, 
Mátrai Ignácz 1—1 koronái, Kunics főhadnagy, 
Rartha Ignácz, Vákár Lajos, dr. Ujfalusi  Jenő, 
Wellman Samu, Freund N., X. X, Karda Béla, 
ifi.  Nagy István, Bernát István, Tamás Béla, 
1. János, Imeca Márton, Fekete Emil, Fekete 
Dezső 40—40 fillért. 

— Székely bazár Debreosenben. 
Emiit ettük, bogy adebreczeni Székely társaság 
a karácsonyi ünnepek alkalmából székely tár-
gyakból bazárt rendez. Az odaküldendő tárgyak 
vaeuti szállítására vonatkozó kedvezményeket a 
következőkben közöljük: 

1. A kiállítás helyére való szállításért a 
teljes fuvardíj  számitutik. 9. A visszaszállítás 
az első eredeti fuvarlevélben  megnevezett fel-
adó czimére ugyanazon útirányon, melyen as 
odaazállilás történt díjmentesen lörténik. 3. A 
feladásnál  a fuvarlevélen  feltüntetendő,  hogy a 
küldemény kiállítási tárgy. 4. A visszaszállítás 
végett való feladásnak  a kiállisás bezárása után 
4 bét alatt (kivételek külön állapittatnak Mg.) 
és mindenkor ugyanazon állomáson kell tör-
ténnie, amelyen az áru felvétetett.  Ezen alka-
lommal a feladó  az odaazállitásra vonatkozó 
eredeti fuvarlevelet  felmutatni,  valamint a kiál-
lítási bizottságnak az iránti igazolványát, bogy 
a visszaszállítandó kiállitási tárgyak ki voltak 
állítva és nem lettek kisorsolva vagy elárusítva — 
átadni tartozik. fi.  Ha egy szállításhoz tartozó 
kiállitási tárgyaknak csak egy része nem sor-
soltatik ki, illetőleg nem adatik el, ezen rész-
nek díjmentes visszaszállítása az egész szállít-
mány eredeti fuvarlevelének  és a kiállitási bi-
zottság előirt igazolványának bemutatása mel-
leit szintén engedélyeztetik. 6. A visszaszállítás 
az odaszállitásra vonatkozó eredeti fuvarlevél 
kiállilójn részére csak egy küldeményre nézve 
történhetik díjmentesen. Több részlet külde-
ménynek az eredeti fuvarlevél  ismételt előmu'a-
tási mellett való díjmentes visazaazállitáss nem 
engedtetik meg. Ez okból sz eredeti fuvarlevél 
a feladáasi  állomás által a visszaszállítás végett 
történő feladás  alkalmával lebélyegeztetik, vagy 
megfeleld  jegyekkel láttatik el. 7. A gyorsáru-
ként való díjmentes visszaszállítás csak akkor 
igényelhető, ba a küldemény az odaazAllitásnál 
előforduló  minden különleges teljesítményért 
(mérlegelés, berakás stb). amennyiben ilyenekért 
a díjszabás szerinti illetékek fizetendők,  továbbá 
utánvételezésekért a díjszabásokban vagy más 
külön határozmánvokhan megállapított mellékil-
letékek számíttatnak. E/en kívül a felvételi  bé-
lyegilleték a diiszabás határozmányai szerint 
szedetik he. 9. A kiállítási tárgyak visszaszál-
lítás elvesztés — hiány - vagy sérülésért 
nyújtandó kái térítés kiszámítása czéljából, azon 
esetben, ha visszaszállítás a 2-ik pont szerint 
díjmentesen történik, a rendes kereskedelmi 
érték, illetőleg a közönséges érték 100 kilo-
grammonként 180 koronáról nagyobbnak nem 
vétetik. 10. A kiállitási tárgyak díjmentesen 
visszaszállítására vonatkozó kedvezmény csak 
akkor alkalmaztatik, ha az 11 «.leli szabályzat 
51-ik § a (1.) bekezdésének e) pontja értelmé-
ben a feladó  által a fuvarlevélben  kifejezetten 
kívántatik. 

Laptnlajdooos: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz 1022 - 902. 1-3 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság közhirré 

teszi, hogy a nagyméltóságú földmivelés-
lijryi ni. kir. miniszter urnák 1898. évi 
4 i í 2 4 5 . sz rendeletével a Gyó-Tölgyes 
község határában fekvő  és Gyó-Kilyén-
htlva község tulajdonát képező „Benes" 
uevtl erdős terllletből az ügynevezett 
rossz borvizpalak völgyének katlan részé-
ben 150 kat. hold területen található fa-
tömeget mint rendkívüli kihasználást el-
adásra engedélyezett. 

Ezen fatömeg  eladására a nyilvános 
árverés a Nagyméltóságú földművelésügyi 
ni. kir. miniszter urnák ujabbi 46343/902. 
sz. rendelete és a község képviselő testű-
lettnek 1902. év november 21-én I I . 
hgy. az a. hozott határozata alapján 
1 9 0 8 . é v i ImnnAr h é ff-én  é. «. 
9 é r á r a Gyó-Kilyénfalva  község hiva-
talos házához tűzetik ki azon megjegy-
zéssel, hogy a jelzett időpontig Írásbeli 
zárt ajánlatok is — melyek az elöljáró-
sághoz adandók be — elfogadtatnak; 
mig a később érkezett zárt ajánlatok fi-
gyelembe nem vétetnek. 

A kikiáltási ár 36380 korona 38 
fillér. 

Árverezni kivánók kötelesek aa ár-
verezés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10 °/0 át készpénzben bánatpénz gyanánt 
letenni, valamint a beadott zárt ajánla-
tokhoz ia ugyanannyit csatolni. Az árve-
rezésre vonatkozó feltételek  és egyéb ez 
ügyre vonatkozó iratok a körjegyzői iro-
dában a hivatalos órák alatt betekinthetek. 

Ajánlattevő tartozik ajánlatában ki-
tenni. hogy a fellételeket  ismeri éa azok-
nak magát aláveti. 

A község elöljáróság. 
Gyergyókilyénfalván,  1902. évi de-

esember hó 1-én. 

Zathureozky Bálint, 
körjegyző. 

Barabás Ágoston, 
k. bíró. 



Deciember 17. 

8s 2374 - 9 0 2 . 

C S J i K l L A P O K 
51. tuám. 

a-2 

Árverezési hirdetmény. 
Csíkszereda vârf»  tai.ácsa által 1902 . 

év deczember hó 20-án d. u. 2 
Ö r s k o r a vár»» fanárshá*  nagytermében 
megtartandó nyilvánosan árverésen, vazy 
írásbeli zárt ajánlatok mellett a többet 
Ígérőnek az 1903. év január 1-étŐI de-
czember 3l-éig vagyis egy évi időtartamra 
haszonbérbe -'atnak. 

1. Belpixcz vám jövedelme, kikiáltási 
ár 6400 korona. 

2. Kompon» vám jövedelme, 60 ko 
rona kikiáltási ár mellett. 

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az árverezés napján a kikiáltási ár lO°/.-át 
bánat pénzlll letenni. 

A bérlet után járó minden terheket 
a. m. állami adók bélyeg és kincstári 
illetéket a bérlő hordozza. 

Bővebb a felvilágosítás  a polgármes-
ternél szerezhető. 

Csíkszereda, 1902. deczember 3-án 
A városi tanács: 

Dr. Ujfalnsy, 
polgármester. 

BalAsi Lajos, 
jegyző. 

Sz. 6972—1902. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvánnegyében a gyergyói járás-

hoz tartozó Gyergyóremete, Gyergyó-
várhegy és Gyergyósalamás községekből 
alakult egészségügyi kűrben a körorvosi 
állás, Gyergyóremete székhelylyel ürese-
désben lévén, annak betöltése czéljából 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
mindazon orvostndurokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy törvényes képe-
sítésüket valamint eddigi alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványaikat hozzám 1903. é v i január 
5-ig adják be. 

A köorvos évi fizetése  a látogatási 
dijak váltságával együtt, 2336 kor., lük-
bére 200 kor., fuvarváltsága  évi 104 kor. 

Gyergyószentmiklós, 1902. decz. 5. 

Dr. Lázár János, 
2 - 3 főszolgabíró. 

1013—1908. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-ez. 108. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi Sp. I. 875/3. száma végzése következtében 
Nagy Sándor figvvéd  által képviselt Nsgy Mó 
sres e-ókhorznovaj javára Fodor Lajos és társai 
esikvacsárcsi elleu 81 kor. 70 AII. a jár. ere-
jéig 1908. évi nov. hó 8-án foganatosított  ki-
elégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 610 ko-
ronára becsült következő ingóságok n. n>.: I. 
Fodor Lajosnál árpa. zab, széna és szekerek. 
II. Kosa Éleknél tehén, borjak és széna nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 1032/8. száma végzése foly-
tán 81 kor. 70 flM.  tőkekövetelés, ennek 1902. 
évi jnlins hó 13-ik napjától járó 6°/o-os kama-
tai, •/,»/, vállódij és eddig összesen 38 korona 
86 fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig végrehajtást szenvedőt lakásán C*.-
Vacsárcsin leendő eszközlésére 1903. ovi január 
M 3-Bt aapjaask delelifti  9 érsjs hai .iKidu' 
kitü/elik es ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az énnieit 
ingóságok az 1881. évi LX. törvényczíkk 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, H 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron 
alnl is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1908. évi deczember 
hó 13-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

,866—1902. 
vfgrb.  szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bír. végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-ex. íoa. S-s értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a sz.4 eresztari kir. járásbíróság 1900. évi 

Sp. L 128/4 számú Végzése folytán  Borhál 
Dani KZékeiykereazturi ügyvéd á'tal képviselt 
Süeke-lykeresztHri Székely borkereskedés vég-
rehajtató részére M'skó Lnkacsné cikmadé-
lalvi lakó* végrehajtást szenvedő ellen 33b kor. 
60 flil.  követelés s jár. ereiéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 
719 koionára becsült ingóságokra a csíkszere-
dai kir. |áiásliiró-Ag 1902. ivi V. 1116. szánta 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, an-
nak az alap- és ielülfoglallatók  követelése ere-
léig is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyer-
tek volna, végrehajtást szenvedő lakásan Csik-
madéfslván  leendő megtartása határidőül 1902. 
deczember hó 24-ik napjának délutáni I Arsjs 
kitüzetík, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig házi bátorok a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron alui 
is el fognak  adatni. 

Felbivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tönik, bogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval beje-
lenteni el ne mulaszszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi deczember 
hó I. napján. 

Kereuatea Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

8z. 11889/1902. 
tlkkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-
Bzentuiibály község végrehajtatónak Talár Ba-
lázs és neje szül. László Juliánná, Tatár György, 
Szekeres Ferencz és Tatár József  csikszent-
mihályi lakosok végrehajtást szenvedők elleni 
3u0 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő Csikszentmibály község 
határán fekvő  a csikszentmibályi 1672. számú 
tjkvhen A t 1- rend 4'78, 4808, 4209. brsz. 
szántóra 48 korona kikiáltási árban és pedig 
az 1881. évi LX. t.-cz. 166. §-a értelmében 
nemcsak a végrehajtást szenvedett Tatár Ba-
lázs és neje szül. László Juliánná, hanem az 
tiröas András, Erfiss  Ágnes (siketnéma), Erőse 
Ignácz és kiskorú Erőss JánoB társtulajdonosok 
nevén'álló járandóságokra is, a csikszentmi-
liályi 2014. számú tjkvben A f  1. rend 6614, 
5515. 6516. hraz. szántóra 18 kor. 8. rend 
4158. brsz. a. szántóra 36 korona. 3. rend 
4564/1, 4656. hrsz. a. szántóra 99 kor. 4. rend 
4669. brsz. szántóra 4 kor. 6. rend 6143 br. 
sz. szántói a 8 kor. 6. rend 6270, 6271. hrsz. 
szántóra 52 k«r. 7. 6688. hrsz. szántóra 94 
kor. 8. 7159. brsz. szántóra 14 kor. II. rend 
6799. hrsz szántóra 5 kor. 18. 5817 hrsz. 
-zántóra 64 kor. 13. rend 13449/2. brsz. ka 
s/álóra 87 kor. 14. rend 46248/,. hrsz. kaszá-
lóra 118 kor. 15. rend. 4660/1. hrsz. szántóra 
13 kor. a csikszentmibályi 2200. sz. tjkvben A 
f  8. rsz. 7258, 7263. hrsz. szántóra 66 kor. 
a csikszentmibályi 2812. sz. tjkvben A f  1. 
rsz. 7199/1. hrsz. szántóra 28 korona. 8. i>z. 
4718. brsz. szantóra 9 kor. 3. rsz. 6800 brsz. 
szántóra II kor. 4. rend 6816. hrsz. szántóra 
64 kor. 5. rsz. 4685/2 hrsz. szántó na 4 kor. 
6 7983. hrsz. szántóra 34 kor. 7 rend 13949/1 
hrsz. kaszálóra 27 kor. 8. 4524/«/,. brsz. ka-
szálóra 118 kor. a csika».entmihályi 1448. sz. 
llkvben A t 7. rsz. 6488, 6483. brsz szántóra 
68.korona, 8. 6511. ln>z. szántóra 17 kor. 9. 
6918. hrsr. szántóra 67 kor. 10 6673/2.6674. 
hr>z. szántóra 98 kor. II. 14072. 14073. brsx. 
kaszálóra 39 kor. 12. rend 4686/1. brsz. szán-
tóra 8 kor. 13. rendsz. 8080 hisz. szántóra 17 
kor. továbbá jelenleg a Szava Simon nevén álló 
a csikszentmibályi 2936. sz. tjkvben A f  I. 
rsz. 10049.hrsz. alaiti kaszálóra 29 korona. 2. 
rsz. 10051. hrsz. kaszálóra 66 kor. kikiáltási 
árban uz Arvrfot  elrendelt'* bogy A f̂ nnclih 
megjelölt ingatlanok az 1903. svl Janusr hó 13-ik 
napjan d. n. 9 őrskor Csikszemniinály kö/. 
»egliazánal megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alai U eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatl-nok l.ecsárának IO*/(-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi november bó 1-én 3333 sz. alatt 
kelt igazságügy-miniszteri rendelet 8. §-ah*n 
k1 jelölt óvadekképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagyaz 1881. évi LX. t. cz. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt át-zolgáltatni. 

A kir. törvszéb, mint tlkvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1908. évi október bó 

20 ik napján. 
Oeoiő Béla, kir. tszéki biró. 

Szám 9372—1902. 
tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csikszentmártoui kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy dr. Mol-

nár László hagyatéka végrehajtatónak Szők 
Ignác, végrehajtást szenvedő elleni 136 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék a csikszent-
mártoui kir. járásbíróság területén lévő a Csa-
tószeg község határán fekvő  a esatószegi 1582. 
számn tjkvben fogWt  s Szőke Ignácz tulajdo-
nát képező 1. rend 14, 16 és 20. hrsz. ingat 
lanra 391 kor. 2. rend 1426. hrsz. ingatlanra 
II kor. 3. rend 2388. brsz. ingatlanra 4 kor. 
4. rend 8388. brsz. ingatlanra <6 kor. 6. rend 
3723/8. brsz. ingatlanra t kor. 6. rend 4041. 
brsz. számú ingatlanra 26 kor. 7. rend 4800. 
hrsz. ingatlanra 6 kor. 8. rend 6194. hrsz. 
ingatlanra 6 kor. 9. rend 678*. hrsz. ingat 
lanra 19 kor. 10. rend 6791. hrsz. ingatlanra 
16 kor 11. rend 6806 hr~z. ingatlanra 11 ko-
rona. 12. l-end K864/1. brsz. ingatlanra 17 
kor. 13. rend 6863 hrsz. ingatlanra 26 kor. 
14. rend. 6880. brsz. ingatlanra 3 korona. 15. 
rend. 7367. brsz. ingatlanra 8 kor. 16. rend, 
8196. hraz. ingatlanra 17 kor. 17. rend 8396, 
8396. hrsz. ingatlanra 22 kor. 18. rend 8490. 
brsz. ingatlanra 14 kor. 19. rendszám 8699/3. 
hrszámu ingatlanra 1 korona. 20. rend 8709'2. 
hrsz. ingatlanra 1 korona ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi február 
hó 21-ik napján dlelAtt 9 órakor Csatószeg 
közBég házánál megtartandó nyilvános árveré-
sen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10»/«-át, vagyis 61 korona 10 
fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november bó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyibiniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ér-
telmében a bánatpénznek a biróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Csikszentmártonon, 1909. évi novem-
ber hó 17-ik napján. 

A kir, járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Dr. Siabó, 
kir. albiró. 

Szám 9127-1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoui kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, boly dr. 
Molnár Lászlóné, ngyis mint kiskorú Lotti, 
Mari, László gyámjának Tekse András elleni 
végrehajtás ügyében a kérelem következtében 
a végrehajtási árverés 804 korona és járulékai 
erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék a csik-
szentmártoni kir. járásbíróság területén lévő a 
csekefalvi  község hatá áu fekvő  I/a csekefalvi 
854. BZ. tjkvben foglalt  861. hrsz. ingatlanra 
52 kor. 1928. hrsz. ingatlanra 7 kor. 2074. br. 
sz. ingatlanra 33 korona 3190. brsz. ingatlanra 
19 kor. 3509. hrsz. ingatlanra 24 kor, 4310. 
hisz. ingsilanra 6 korona. 4637. hrsz. ingat-
lanra 13 kor. 5B28. hrsz. ingatlanra 27 kor. 
6960. hrsz. ingatlanra 89 kor- 2075. hrsz. in-
gatlanra 38 kor. Il/a csekefalvi  360. szániu 
tjkvben foglalt  1254/8. brsz. ingatlanra 12 kor. 
IIl/a csekefalvi  71. sz. tjkvben foglalt  221/2. 
hrsz. ingatlanra 13 kor. 887/1. brsz. ingatlanra 
2 kor. 310. hrsz. ingatlanra 8 bor 336/1 hrsz. 
ingat Unt a 8 kor. 363. 364. hr»z- ingatlanra 18 
kor, 1633. brsz. ingatl nra 380 kor. 1539/1 
brsz. ingatlanra 10 kor. 1866. hrsz. ingatlanra 
16 kor- 1865. hrsz ingatlanra 13 kor. 1977. 
hrsz. ingatlanra 1 kor 2369/1. hrsz. ingat-
lanra 6 kor. 2373/i. hrsz. ingatlanra 3 kor. 
2428. hr-z ingatlanra 5 kor. 3693. hrsz. in-
gatlanra 2 kor. 3986 hrsz. ingatlanra 8 kor. 
4201/1. hrsz. ingatlanra 11 kor. 4353. hrsz. 
4664/1. helyrajzi számú ingatlanra 6 korona. 
4862. helyrajzi számú ingatlanra 10 korona, 
ingatlanra 2 kor. 4543. brsz. ingatlanra 15 kor. 
5238/2. brsz. ingatlanra 4 kor. 6613. hrsz. in-
gatlanra 9 kor. 6863/1. hrsz. ingatlanra 70 ko-
rona, 626H/1. hrsz. ingatlanra 3 korona, 6317. 
hrsz. ingatlanra 32 korona, 6389/1. lu-az. in-
gatlanra 6 kor. L?/a csekefalvi  1690. számn 
tjkvben 2171. hrsz. ingatlanra 16 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elr-ndeltetik. 

Az árverezés határnapjául 1903. évi feb 
ruár hó 14-ik napjának d. e. 10 órája 
Csekefalva  községházához tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak minden 
egyes ingatlan kikiáltási árának 10°/oát, együtt 
84 Kormia 40 fillér  bánatpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 
Kelt Csik-Szentmártonon, 1902. évi nov. 

hó 5-ik napján. 
Siabó, 

kir. albiró. 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száraz kemény (bükk) 

tűzifát,  ölenkint 13 koronáért Csík-
szereda, Somlyó vagy Szépvizre házhoz 
szállítva. 

t t a v b r n y A a i a l 
7~® Cafk-Csiesó. 

Egy épületes belső 

«I a piacz utczába két 
* lakóházzal, egy fa-
ji és egy kőház a mel-
£ lék gazdasági épüle-

tekkel együtt olcsó 
eladó. Hol? H 

ji árban 
ti Megmondja a kiadó-

hivatal! 1-6 

Karácsony és újév közeledtével 
minden áruezikket leszállí-
tott árban árusitok. 

Karácsonyi és újévi 
díszmunkák, babák, lo-
vak, önműködő tárgyak 
nagy választékban kaphatók. 

A nagyérdemű közönség 
becses pártfogását  kérve, ma-
radtam 

alázatos tisztelettel 

Székelyhidy Sándor 
női- és féi  fi  divatűzlete Csíkszereda. 

KOhfigés  is rskedtssq ellen ninca Jobb a 
3-io RÉTHY-fele 

pemetefű  czukorkánál, 
de vásárlásinál vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-felét  kérjünk, mivel 
sok basiontalsn utanzata van. 

M * I doboz ára 60 fillér,  « ^ g 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  ell 
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OOOOOOOOKÎ 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  lelhivni a placz-utczában, 

8Z0P0S BÉNI háziban levő minden igényeket kielégnőleg berendezett 

- = Nyerges és kárpitos üzletemre = -
Ozletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan es/közlöm. 
Baktáron tartok mindenféle  ruganyos divánokat, mélyen leszállított 

árban, ngy, bogy itt mindenki beszerezheti szflkségletét  ép oly olcsó áron, mint bár-
mely nagyobb városban. Továbbá kész koosik is raktáron vannak. 

Végfll  a nagyérdemű közönség szikes figyelmét  felhivom  azon kötűlményre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkik javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  sjánlva, maradiam 

Kiváló tiszteieitei Bájer Ferencz, 
n y e r g e s és kárpitos 

3-io Csíkszereda, piacz-utczában. 
T. Bájer Ferenci nrnak Csikstereda. A mi az öntél vásárolt kocsit illeti, arról 

ezúttal adok véleményt éa periig olyat, a mely székely hazai Ipsrunknak valóban dicső-
ségére Válik. — Mindössze néhány hete, hogy öntél n kocsit megvettem, (le e néhány 
bél alatt oly erda éa mondhatni kritikua czenzurának volt kitéve, a mely azonos egy 
egész évi folytonos  használattal, mert ezen néhány hét alatt számtslan rosz, de nagyon 
ross, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi 
sérülése nem történt, pedig, ha történt volna. Bem lenne csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocsi ezen jó tulajdonságaitól, cxélszerii éa helyes beosztásától ; mondhatom, hogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden szakember elismeréssel volt s szolid 
és csinos munka iránt, mely ugy a vas, miut a fa  és nyerges munkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 
i 'SfnfMnifiifiininif^^ 

(SÓSBORSZESZ) 4-0 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtéin n ugy kölsö,  mini belső  használatra mindenekelőtt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage). Kitűnő sikerrel használtatik usuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  fíczamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak 
s általán sokat gyalogolóknak nélközhetetlen. — Valódi csak a 
mellékeli védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 és 2 korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 
Veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
nos urnái; Csikszépvizen : Fejér Miklós útnál, általában 

|olt, hol plakátok a fenli  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

„ V É R T E S L. SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A mai, Ostendei, Londoni és Párisi kiállításokon aranyéremmel, 

diszkereszttel és díszoklevéllel kitüntetve. 

l e g ] o b h u a k e l i n m e r l téli czipői = 
bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Fóüzlet: 

VII., K&roly körút 19. szám. 
Király-utcaa sarkán. 

Fióküzletek : 

IV., Kecskeméti-ntcza 8. 
VI I , Kerepesi-ut 32. 

VIII., József-kőrút  73. 

Férfi  czipftk: 
Jó és olcsó fajta,  c ú g o s 
Jó és olc*ó fa|tH,  fii/ős 
s legjobb fíjla,  dupla tal|>u, 

téli béléssel, Ittzős vagy 
czu.'os . . . 

Vízmentes orosz lakk. téli 
liélé>sel, dupla tal|iu, czu-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes pl'oazlakk, Víz-
mentes . . . 

lakk fűzős,  elegáns 
amerikai buzbőr. czugos vagy 

ffl'ös.  téli béléssel . . 
Valódi Chevrsaux tuinden 

kivitelben 

Irt 350 kr. 
a 4 . -

5. 

5.50 

5.50 
5.50 

5.50 

6. -

A K: 3 - 0 
N ő i c z i p ö k : 

Jó és olcsó fajta,  czugos fit 3.50 kr. 
Jó és olcsó fajla.  fűzős n 3.50 
a legjobb fajta  tüzős vagy 

gombos, téli béléssel • 4 — 
Vízmentes orosz lakk, fűzős 

vagy gombos, téli béléssel n 4.50 
Posztó oros/lakk, duplalalpu n 4,— 
lakk füxös  vagy gomhos n 4 -
Amerikai Unibőr, fűzős  vagy 

gombos, téli béléssel n 4.50 
Chevreaux minden kivitelben n 5 . -

Óriási nagy választék gyermek-ozipőkben a legolcsóbb árak mellett. 
Vidéki rendelések a fóüzlet  utján pontosan eszközöltetnek. 

Meg nem felelő  áruk kéazséggel kicseréltetnek. 

Ingyen és bérmentve kap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melyből 

bárki képes 

legfinomabb  Likőröket és Rumot 
hideg uton minden készülék nélkül még a leg-
kisebb mennyiségben is országszerte ismert 

— arómáimmal előállítani. — 
W I T T E R I C H 4 . 2 - i o 

Budapest, VII., Dohány-utcza 5. sz. a. 

Leujobb n Q D D T A P A Q 7 
dr. Fortl-féls  O Cl D 1 A I A ű L . 
Hóg eddig semmiféle  tapass nem érte el 

ennek a jó hatását! 
Forti László eredeti gyártmánya. 

Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ba i 
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, ds-1 
gutátoknál stb. Azonnal csillapítja a láj- 1 

dalmát, oszlatja a daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni 
kellene. A nól salógynlladásnál biztos ered 
ménynrel alkalmaziatik. Ára 2 kor., kisebb J 
I kor. és a legkisebb 70 fi:l.  Kapható a gyár-
ban Forti László Budapest, II. ker., Is- | 
kola-utcza 94. szám és a főraktárban  Buda- i 
pesten. Török József  gyógy- — v 
tárában, Kitály-utcza 12, á&V' 
valamint Budapesten min- /TjU"-
defl  és vidéken a nevezete- f"  ' 

sebb gyógylárakban. 
Az eredeti dr. Forti-léle 
sebtapasz külső csomago-
lásán, melyF. L _ _ 
bel flvei  van le. O * 

r s s ' i s 
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

sz. végzésével megerősítette. 
A számtalsn értéktelen és ártalmas ntán-1 
zatok arra indítottak, miszerint az ntánzó [ 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti  i 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, in-
latomban részééül, mert a tapaszbamisitó- ' 
kat folytonosan  törvenyileg üldözöm. 2-0 | 

A kózeledó uj év 
alkalmaból ajánljuk a 
nagyérdemű köiön-
ség figyelmébe  dus 
raktárunkat a leg-
divatosabb és leg-
elegánsabb 

Névjegy-
papírokból, 

melyekból igen nl-
csó áron készítünk 
üdvözlőkártyákat és 
névjegyeket egy óra 
alatt 

SzvoMa Testvérek 
Csíkszeredán. 

VT 

sSr V V / 

* A 
# * V & V 

/ * 

T 
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8». 6857—902. polg. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a Csikszent-

mártón közhelyek arányosításának meg-
engedhetősége és az aránykulcs megha-
tározása felett  Antalffy  Gábor kir. tör-
vényszéki kiküldött biró által tartandó 
tárgyalásra határidőül 1MMB. é v i J a -
m n á r h é l O - l k n a p j á o a k d . e . 
S 6 r á j s Csikszentmárton község házá-
hoz tűzetik ki, melyre az összes érdekelt 
birtokosok n törvényben és a 356/893. 
I. M. sz. a. kiadott ntasitás 38. §-ábxn 
irt következmények terhe mellett meg-
idéztetnek. 

A kereset ezen kir. törvényszéknél 
és Csikszentmárton község elöljáróságánál 
megtekinthető. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csíkszereda, 902. november hó 11 

Dr. Perjéssy, 
elnök. 1-3 

Elovic, 
jegyző. 

Sz. 6672—902. polg. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a Csikcseke-

falva  közhelyek arányosításának megen-
gedhetősége és az aránykulcs meghatáro-
zása felett  Antalffy  Gábor kir. törvény-
széki kiküldött biró által tartandó tárgya-
lásra határidőül 1 9 0 8 . é v i j a n u á r 
h ó 9 - i k n a p j á n a k d . « . 8 ó r á j a 
CsikcsekefulvA  község házához tUzetik ki, 
melyre az összes érdekelt birtokosok a 
törvényben és a 356/893. I. M. sz. a. 
kiadott utasitás 38. §-ában irt következ-
mények terhe mellett megidéztetnek. 

A kereset ezen kir. törvényszéknél 
és Csikcsekefalva  község elöljáróságánál 
megtekinthető. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csíkszereda, 1902 november hó 11. 

Dr. Perjéssy, 
elnök. 1-3 

Elovic, 
jegyző. 

L A P O K 

Szám 19891/1903. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
K csíkszeredai kir. tszék, mint tlkvi ható-

ság közbirré teszi, hogy Csomortáni Ferenczné 
szül. Ábrahám Joliánna gyergyóborszéki lakos 
végrehajtatónak Ábrahám Károly csiktaploczai 
lakos végrehajtást szenvedd, elleni 136 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. tszék területén lévS 
csiktaplocza község határán fekvő  a csiktaploczai 
2273. sz. tjkvben A f  I. rend 464. hrsz. a. 
belsőségre 320 kor. 2. rend 465. hrsz. alatti 
belsőségre 320 kor. A csiktaploczai 5099. sz. 
tjkvben Af  1. rend, 3301. hrsz. a. szántóra 
100 kor. A csiktaploczai 3067. sz. tjkvben Af 
1. rendszám 2623. brsz. a. szántóra 10 kor., a 
csiktaploczai 228. sz. tjkvben. A t 14. rend. 
6333. hrsz. a. kaszálóra 4. k., 15. rend 6193. 
a szántóra 4 kor. 18 rend 9ly4. brsz. a. ka-
szálóra 16 kor. 19. rend 6247. hrsz. a. kaszá-
lóra 6 kor. 24. rend 7326/2. hrsz. a. kaszálóra 
18 kor. 27. rend 9185, 9186.9187, 9188, 9189. 
hrsz. a. kaszálóra 120 kor. kikiáltási árban és 
pedig az 1881. évi LX. t.cz. 156. §-a értelmé 
ben ez utóbbi tjkvben foglalt  ingatlanokra nézve 
uem csak végrehajtást szenvedő, hanem az 

51. Beám. 

Ábráhám Juliánná társtulajdonos nevén álló ju-
talékokra is s igy az ingatlanok egészére el-
rendeltetik az árverés és hogy s fennebb  meg-
jelölt ingatlanak az 1002. évi decaember 
hó 31-ik napján délelőtt 9 órakor Csik-
taplocza község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak sz in-
gatlanok becsárának 10 °/o készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz- 42. § ában jelzett árfolyam-
mal 9zámitott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervéoyt átszolgáltatni. 

Csíkszeredán, 1902. évi november 94-én. 
Kir. tvszék, mint tlkvi hatóság. 

Geoző Béla, 
kir. tszéki biró. 

Egy jó házból való fiu 

t S L x a . - U L l ó x i . S L l s : 
felvétetik.  Hol ? megmondja e lap kiadó-
hivatala. 

SZYOBODA TESTVÉREK KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSE 
C S Í K S Z E R E D Á N . 

iiiiiiiiniinuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis* 

A legkülönfélébb  divatos pipereczikkek, illatos levélpapírok, elegáns meghivó-papirok, csinos tánezrendek, 
esküvői, eljegyzési kártyák, helybeli tájképes s fényképes  levelező-lapok, albumok, csinos és olcsó tinta-
tartók, irodai eszközök, iró- és rajzpapirok. mindennemű egyházi, iskolai, körjegyzői és községi nyomtat-

ványok dus választékban kaphatók. 
Elvállalunk mindennemű könyvnyomdai munkákat, u. m.: müvek, folyóiratok,  heti vagy havi füzetek 

kiadását; ügyvédek, kereskedők és pénzintézetek részére bármilyen komplikált táblázatokat (szükség esetén 
azokat bélyegszerüleg meglyuggatva), esküvői, eljegyzési és báli ineghivókat, (a legkülönbözőbb szinekben) 
röpiratokat, felszólításokat,  körleveleket, számlákat s bármilyen nyomdai munkát a legolcsóbb árban gyorsan 
és tisztán készítve el. 

Karácsonyi és njévi ajándékok. 
A közelgő karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából van szerencsénk a nagyérdemű közönség szives 

figyelmébe  ajánlani képes- és mesés könyveket, regényeket, fénykép  és levelezőlap albumo-
kat, emlékkönyveket, gyerek-táskákat, asztali- és zsebtentatartókat, névjegyeket, kará-
csonyi- és újévi üdvözlő kártyákat, ntelyek a legnagyobb választékban vannak raktárunkon. 

Egyben van szerencsénk ajánlani az 1903. évre szóló naptárakat is. 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve, maradtunk 

kész tisztelettel: 

Sivohoda Testvérik . 
Karácsonyi és újévi levelezőlapokban rendkívüli nagy választék van! 

Nyomatott Csíkszeredában, Sivoboda TeBtvórek könyvnyomdájában, 1902. 




