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A kiegyezés. 
Annak az óriáiii várakozásnak, mely 

elé az egész onzág és a parlament a Mo-
narkia két állama között megújítani ter-
velt vámszövetaég és gazdasági kiegyezés 
tartalmának megtudása végett nézett, Széli 
Kálmán miniszterelnök a képviselőház 
mult pénteki Ülésén megfelelt. 

Csaknem az egész ülést igénybe vette 
a kormányelnök beszéde, melylyel a ki-
egyezés egész komplekszttmát nagyjában 
ismertette és a mely beszédben a kor-
mányelnök a színezéstől tartózkodván, a 
hallgatókkal minden részletnek jelentősé-
gét törekedett megértet ni. A beszéd vilá-
gos volt. Odaállította a Ház elé mindazn-
kat a szempontokat és részleteket, melyek 
az egyes kérdések tárgyalásánál a két 
kormány között az Ütköző pontokot ké-
pezték s jellegzetesen domborította ki vé-
gill a megoldás módozatait s azoknak 
gazdasági jelentőségét; kimutatni igyeke-
zett a miniszterelnök, hogy a mindkét ál-
lam méltányos érdekeit kielégíteni hiva-
tott egyezség az egyensúlyt az előzmé-
nyekhez képest meg nem ingatta, hanem 
az értékek kicserélése és elhelyezése te-
kintetében szilárdabb és teljesebb ala-
pokra fektette. 

A v á in s z ö v e t s é g, melynek tar-
tania tiz évre van megszabva néhány na-
gyon alárendelt jelentőségű u.ódositá.st le-
számítva, tartalmilag teljesen azonos azok-
kal a törvényekkel, melyek az előbbi 10. 
10 években létesültek. Ugyanazon alak-
ban is fognak  a képviselőház elébe ke-
rülni, mint az eddigi vámszövetségi tör-
vények. Változatlanul törvényerőre fog-
nak emelkedni mindazok az egyezmények, 
megállapodások és törvények, melyek az 
1899-iki törvényalkotás tárgyai voltak, 
nevezetesen az átutalási eljárás, a bank-
ügy rendezése, a 80 milliós adósságra, a 

A ..CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A szocziálizmus Jelene*.) 

Irta : Malláth Jóssef  gróf 
Ha kutatni és megállapitaoí akarjuk, hogy 

a szocziális kérdés jelenleg milyen Állapotban 
van, azon föbh  országokat kell legelőször tekin-
tetbe vennünk, a melyeknél a szocziális kérdés 
egy bizonyos jelleget öltött magára, mely azt más 
országokétól megkiilömbözteti. Ily médon minde-
nekelőtt Somban szerint bárom típust állapítha-
tunk meg: ai angolt, a francziát  és a németet. 
A három tipnat általánosságban ai jellemzi, hogy 
aa angol aiocziálizmuB a politikától egisien távol 
áll, ott a siocaiális kérdés nem politikai kérdés. 
A franoziának  jellege aa összeesküvéshez való 
hajlam, tehát ez már tisztán forradalmi.  A német 
pedig tisztán politikai, de egyúttal parlamentá-
ris is. 

Az angol fejlemények  mindenesetre nagyon 
érdekesek és jellemzők, mert olt tulajdonképeni 
munkáspárt nem exisztál és a munkások mégis 
összetartnak. Ennek oka ai, hogy a muukások 
régiidóktól fogva  szervezkedtek, az úgynevezett 
Trade Uoionok utján és ezért a munkás viszonyok 
természetesen éa egészségesen fejlődhettek.  Sok 
körülmény játszott különben közre, hogy ott ily 
kedvező alakulások vannak és hogy ez a kér 
dés nem mérgesítette el ugy a kedélyeket, miut 
például a kontinensen. 

Ennek fdbb  oka el«ó sorban Angliának sze-
rencsés gazdasági helyzete, vagyis az a körül-
mény, hogy ipara és kereskedelme korán rejlő 
dóit és aa egéaa világot uralta. Hozzájárult eh 
hea Aogliának egészséges politikai élete, a miéit 
mintául ia szolgálhat • világ öaazea országainak, 
mert már az a körülmény, hogy a két nagy párt: 
a toryk éa wlilgek egymást mindig felváltják,  — a 
munkásoknak éa a mnnká»érdekekoek összelő-
nyére vált. mert aa egyik párt aaáltsl jut rend 
aaerint • hatalomhoz, hogy a munkásoknak en-

*) Malláth József  grií .Szociálpolitikai tanul-

. • » a tu i ji rtAl 
mányal és beszédei" calmii müvéből, 

valuta szabályozására az illetékekre és a 
fogyasztási  adókra vonatkozók ; de külön 
megalkuvások tárgyát képezték a kiivet-
kező tételek : 

1. Az á l l u t f o r g a l o m  szabad-
sága a Monarkia mindkét államában érin-
tetlenül ienmaradván; a lelolyt négy év 
tapasztalatai alapján azonban bizonyos 
intézkedésekkel kiegészíttetett. A jövőben 
ugyanis a sertésekre nézve külömbség té-
tetik trnyészsertések és hízott sertések 
között. Az előbbiek tekintetében a két 
kormány autonom hatásköre fennmarad, 
tehát azokat a saját közegei megfigyelése 
mellett 35 napi vesztegzár alatt tarthatja. 
A hizoit sertések azonban — n mi Ma-
gyarországnak lóVrileke — még a fertő-
zött községekből is, a nem fertőzött  udva-
rokból előzetes engedély nélkUl szállítha-
tók és vághatok le a létesítendő, mintegy 
250 vágóhídon, melyeket c czélra ki fog-
nak jelölni. 

2. A r a k t á r a k m e g a d ó z t a -
t á s a akkép történik, hogy a raktárak 
után az adó ott fizetendő,  hol az Üzlet 
lolytattatik. Az uj megállapodások sznba-
tosiin körülírják, hogy Uzlettelepnek csak 
a külön alkalmazottakkal ellátott, külön 
fentartott  iroda tekintetik, inig ha az árut 
valamely kereskedő bocsátja forgalomba 
ki egyéb árukkal is kereskedik, nz áru 
kétszer meg nem adóztatható. Ennek a 
spekulácziónak értelmében a magyar mal-
mok bécsi raktárainak megadóztatása meg-
szűnik. 

3. A du n a i s z á 11 i t ás i adó el-
t ö r l é s é r ő l előterjesztés kerül a kép-
viselőház elé. Ez az adó, mely Magyar 
országon eddig fennállott,  jogilag egyá-
talán nem indokolható, miután a külön-
böző nemzetközi egyezségek a Dunát sza-
bad folyónak  deklarálják, melyen adót 
szedni egy állatu sem jogosult. A vas-
kapunál szedett illeték, melynek jogi ter-
mészete más, ezentúl is fentarlatik. 

gedményeket tesz és igy a Hzocziélpolitikni alko-
tások a törvényhozás toréu folyton  szaporodnak 
és tökéletesednek. 

Igeu érdekes, a mit cz irányban maga Lieb-
kneclit egy alkalommal mondott: .A szocziálizmus 
minden kulturáltamban beteges láztüueteket iilé 
zelt elő a szocziális testben, minden kulturállam-
ban, az egyedüli Angolország kivételével. Anglia 
aa egyedüli ország, n melynek állainférHaí  van-
nak és pedig államférfiúi  a kormányban és a 
pártélclben, a kik az államot ncin tekintik egy 
klikk, kaszt vagy egy osztály birtokának, hauem 
egy, nz egész népességet felölelő  szervezetnek, 
a melynek a külömbözó nép- és pártelemekel 
magában egyesíteni, mindegyikből az erót meri 
teni és az ösBzesek erejét önmagában egyesíteni 
kell. L>u bármint alakuljon a jiivó, jöveuilölésekbe 
nem bocsátkozom. Anglia ebben a pillanatban és 
már évtizedek óla az egyedüli kulturáltam, a 
mely a szocziálizmusl"! való félelemuok  betegsé-
gétől meg volt kiméivé éa a mely a jövő álla-
ir.ánuk gyo-mekes kérdésfeltevésétől  is távol 
tartotta masat." 

Végül hozzájárult a szorencsés alakuláshoz 
az angol munkás jelleme : ai a komoly, gyakor 
lati, szolid felfogás,  mely az angolt egyáltalában 
jellemzi. Angliában tulajdonkép nincs szocziális 
kérdés, mert ott mindenki szocziáliata és azon 
feladatokat,  melyeket a szocziális probléma vet 
fel.  tehát elnú sorban a munkás é'dekek folyto-
nos BZemmeltarlását, utt egyszerűen magától ér 
tetódr<uek' tartják, éB — miut elébb megjegyez-
tem — az egymást folyton  felváltó  politikai pár 
tok is folytonos  figyelemre  méltatják. 

A francziáknál  a Bzooziális kérdés az A he 
ves vérmérsékletükből kifolyólag  mindig forradsl 
mákban jeleutkezett éa inkább rapszodikus és 
beteges volt. Sombart a franczia  Bzooziálizmus-
nak bárom, fajtáját  különbözteti meg: I. a frak-
czionizmust. vagyis azt a tendeueziát: több pártra 
szakadui; 2. a klubbizmuat, vagyis azt a törek-
vést : ezeket as ideákat klubbokban tárgyalni és 
végOl 9. a putschiimust, vagyia azt a tulajdon-
ságot : meglepetéseket csinálni. A franciáknál 

4. Az o s z t r á k j á r a d é k n d ó 
a ló l nz előbbi megállapodásnak ellenér-
téke gyanánt a magyar állam kötvényei 
a jövőben mentesiltetnek s a magyar zá-
loglevelek tekintetében az osztrákokéval 
teljesen azonos bánásmód biztosíttatik. 

5. A t i r o l i g a bo na v á m, ez a 
merőben belfogyasztási  ad.) a jövőben is 
fentartatik,  miután kétséget kizárólag iga-
zolva van, hogy ezt a vámot a bevitelre 
utalt tartomány fogyasztása  kénytelen 
viselni s igy Magyarországra abból-hát-
rány nem háramlik, mig eltörlése az 
Osztrák kincstárt súlyosan terhelné. 

G. A k é s z f i z e t é s  f e l v é t e l e , 
vagy is a valutaremlezés befejezésére  a 
magyar kormány a legnagyobb súlyt 
helyezte. í 's ebbi n a reánk nézve legna-
gyobb érdekű kérdésben sikerült oly meg-
állapodásra jutni, mely ezt a nagy kér-
dést végleges befejezéséhez  hatalmas lépés-
sel viszi közelébb. 

A két kormány ugyanis megállapo-
dott, hogy a mint be lesz váltva a még 
forgalomban  lévő állainjegyek utolsó rész-
lete, ti hát február  hó végén törvényja-
vaslatot terjeszt a két parlament elé a 
készfizetés  felvételéről,  melynek összes 
technikai és törvényes előfeltételei  meg-
vannak. A kényes operáczió napja a do 
log telne'szele szerint a kormányokra fog 
bízatni, garanczia van azonban arra nézve 
hogy a rendszabály huzamosabb elhalasz-
tása, visinajor esetét kivéve, elő ne álljon. 

7 A k ö z ö s r e n t e katinn'ainnk 
és terhének leszállítása körül a tárgya-
lások még folyamatban  vannak, nézet-
eltérés még forog  fenn,  azonban bízvást 
várható, hogy a kormány érdekeinknek 
megfelelő  megoldást fog  találni. 

8. Végezetül a kormányelnök egy 
nyilatkozatot ismertet meg, melyet a két 
kabinet aláirt és egymás között kicserélt. 
E nyilatkozatban ki van mondva, hogy 
az iparpárlolásnak és a közszállitásokban 

kö vetett prakszis tekintetében az eddigi 
fennmarad.  Ki van mondva, hogy a sza-
luul torgalom elvéből a közszállitásokból 
a magyar és osztrák provencziáknak 
egyenlő elbánása nem következik, mivel 

iudenik állam jogosítva van a magáét 
pártolni. 

Összevonva a beszéd foglalatját,  ezek-
ben ismertette a korináuyelnök a stipula-
cziókat. Elmondott mindent szinezéa nél-
kül, nem hallgatta el a mi reánk ked-
vezőtlen, nem domborította ki a mi 
előnyön és beszéde végén mindenki meg-
győződheteit arról, hogy egy becsttletes 
alku az, a miről beszámolt. 

A többség meggyőződéssel és lelke-
sedéssel is ünnepelte vezérét, a ki önér-
zettel mondotta : 

— Nyilt homlokkal vallom, hogy ac 
ország egyetlen érdekét sem adtuk fel; 
nyilt homlokkal vallom, hogy az egyez-
ség végső mérlege az előzőnél nem rosz-
szabb. Ezt a kettőt Ígértem és megtettem. 

- - A képviselőház ülései. A január 
lm 12-é:i Dániel  Oabor elnöklete alatt tartott 
ülésben na|iirenii előtt Belitska  Béni előadó be-
jelenti'tio. hogy az igazolö bizottság .lovanovios 
István képviselőt a harminca nap feutartáaa  mel-
len igizolta. lv.ntsn a bevándorlási  törvény-
javaslat icszleles tárgyalását kezdték meg.Haydin 
Imre tiltakozctt azun felfogáa  ellen, bogy minden 
kiixKégi jegyzőt meg lehet vesztegetui. Buzáth 
Fereucz azt ajáulja, hogy a bevándorlókat oly 
községekben, a hol jegyző ninos, a bírónál je-
lentsék be. Kzl az indítványt pártolják Simonyi 
Sennulám  Sándor és Rukovszky István is. Szélt 
Kálinán az srodeti szöveget feutsrtja,  de kije-
jenti, hogy a Buzáth indítványát a végrehajtási 
rendeletben figyelembe  veszi. Buzáth  Ferenea 
kívánj.i, hogy a bevándorlóktól illetőségi és er-
kölcsi bizbnyitváuyt is követeljenek. Széli  Kál-
mán ezt estik a feltétlen  szükséges esetekben 
kívánja ineg. Igy határoznak. A 8-ik szakaszt, 
ii.oly szerint a rendőr hatóság a bevándotlók 
ellenérzése czéljából inagán házakban és szállók -
bau is vizsgálatot tarthat, Buzáth  Fereucz, Vi-
sontüi  Soma és Simonyi  Semudám  Sáudor 
ellenezték. De a liáz, miután Széli  Kálmán ki-

es legtiibbnyiro utczii, úgynevezett liarrikadhar 
ezokbuu jutott kifejcxéBÓre. 

Látjuk hogy a franc/iáknál  a szocziálista 
pártok egymás közt tnindig veszekedtek, rendkí-
vül sok árnyalat is volt ott, lP9B-bau inár öt 
ái nyalat mutatkozott. 

1. Azp alleiniinislák vagy a forradalmi  szo-
cziáliBtn munkáspárt. Fójellege, hn»y ttgjai isme-
retlenek akartak maradni (strébrr.ség hiánya) s a 
mellett nagy volt a fegyelmezettség  Programin-
juk fópontjai  a) az osztul) Imre/ és b) az áltulá-
nos munkaszünet, Elviik volt, lemy a munkások 
csak magukat enianczipálják ; mindig megemlé-
keztek arról, hogy u .bourgeois rorimlaloin" 
helyzetünket UHUI javított:». Feje : Allumune, lelke : 
Lnvand vezértitkár. Az ortodox alleinanistákkal 
szemben állottak a disszidensek, az ügynevezett 
failletisták. 
•_>. A broussisták. a franczia  munkások szövet-
sége. Megalapítója : Brousse, a ki Marx és ké-
sőbb Ouesde erőszakoskodása elől az Iiilernutio-
nuléból kilépett s külön politikai pártot alakított. 
Kzek az állami és helyhalósági szocziálizmussal 
beérik. 3. A gueadisták, a franczia  munkáspárt, az 
általános szavazatjog mellett törlek lándzsát és 
inert szavazatokra van szükségük, a vidékre ve-
tették hálójukat : a fóldmiveseknek  kedveznek 
azzal, hogy az apró birtokot a munkának eszkö-
zéül (szerszámául) nyilvánítják. Jelenleg legszá-
moBabbau vannak. 

4. A blanqiiislák, forradalmi  központi bi-
zottság, ez forradalmi  és politikai párt. 

A blanquismuBsal párhuzamosan jár éa 
mintegy összekötő kapósul szolgál aa egyes szo-
cziáliatu árnyalatok közt: 

&. A forradalmi  kommunieta szövetség. 
A frauezia  szooziálisták sohasem lelkesed-

tek valami nagyon Marx theoriál mellett; az 
úgynevezett német ideákra megvetóleg tekiutettek. 

A Waldeck-Roueaeau'kabinet azoeziáliala tag 
jáoak, Mllleraudnak sikerült oly politikát kezde-
ményezni, mely a munkások érdekeit váratlanul 

eli'segiti, hogy támogatásukat az ellenzéki pár-
tokkal Bzeinben tneguyerje. A munkásbiztositáa, 
a kongregácziók ellen hozott törvéuy a egyea 
közigazgatási intézkedések határozottana atocziális-
luknak kedvezuek. 

A lyoni kongresszus lefolyása  élénk világot 
veteti u szocziálista árnyalatokat szétválasztó tö-
rekvésekre és az ebből keletkezett össaeütköaés 
a szocziálisiáknt inár most két táborra OBStja: a 
forradalmárokra  éa a kormányt támugatókra ; es 
utóbbiak vannak most többségben Jauréa veaetéae 
alatt, a kik szívesen fogadják  azokat az eredmé-
nyeket. a melyeket Millerand minisztersége nekik 
hozott, mig a többiek kárhoztatják, hogy egy azo-
cziálist.1 egy bourgeois minisztériumban helyet 
foglalt  A közeledés a polgári táraadalom felé  te-
hát Knuicziaországban általános; a fölforgatás 
hívei lassau háttérbe szorulnak. 

Legérdekesebb a szocziális kérdés fejlődése 
Németországban. 

Németországban a azeeziálisslikas eszmék a 
XIX. századdal egyidősek. Előkészítői voltak Pae-
talozzi, Ficltte, Heine. Ez utóbbi földeit  a franoaia 
szocziálizmussal igyekezett megismertetni. Aa u. n. 
klasszikus tudományos nemzetgazdaság égési 
RodbertuHÍg teljesen Smilh Ádám befolyása  alatt 
állt. Csakhogy a legszélsőbb laiases-aller, lsiaana-
faire  elv volt uralkodó benne. As 1848-iki for-
radalom a ssooziálisztikus ideákat kidomborította. 
Az Uj rajnai Újság, Marx, Engela, Preiligrath 
szerkesztésében megindul, de miután Németor-
szág nem volt még akkor eléggé iparállam, esek 
az eszmék aa egyes fejeket  nem termékenyítet-
ték meg, ea osakia Lassallenak sikerült, miután 
1803 ban — mint elébb emlitém — megalakí-
totta volt a német munkások általános szövet 
ségét. 1869 ben Laasalle halála ntán a Marxis-
ták a szoeziáldemokrata munkáspártot létesítik 
Eisenaohbau. 1876-ben. a felülról  jött üldözteté-
sek folytán  a Marxisták Laasalle híveivel egye-
sülnek és megslkotják a szoeziáldemokrata pir-
tot Qothában. 1891-ben következik a hires er-
furti  programm. 

(Folyt, kflv.) 
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látatott*, hogy a rendőrség esak a kSifgazgatáal 
batóaág Mabcli felhatalmazása  alapján tarthat 
vizsgálatot éa hogy a bevándorlás veasedelmél 
esak szigora elleníriéaael lehet elhárítani. a asa-
kaaat elfoaadta.  A 10-dlk asakaasnál. niely 
gyaaaa elemek klnlaaitásáról asél, Bazátb  aii 
ajánlja. hogy aa a azakaaz a régibb beváador-
lókra la vonatkozzék. Viaontai  a kiutasítást nem 
aa alsófokn  rendőrhatóságokra. hanem várme-
gyékben as alispánra akarja blinl. Semadám 
Báador eit elleoil. Széli  Kálmán kijelenti, hogv 
aa onaágbaa aa Idegenek kőaül esak aiokat lehet 
megtűrni, kik megélhetésüket Igajolni tudják. A 
kialaaitás jogát aiért bina a kösigaagatás alan-
ton elemeire, mert eaek iamerik aa Illetik vlaso-
nyalt. A módosításokat ellenii. Erre a 10 dik ssa-
kaaat a aintán a többi szskassokat is vita nélkül 
elragadták. Aa ülés végén Neményi  Ambrus be-
terjeaitette a pénsügjl bliottsáu két jelentését 
a eaakor egy eimény beeiikkelyeiéséról éa a cin-
kor törvényt módosító javaslatról. — A január 
hó IS-áa tartott ülésben, melyen Apponyi Albert 
gróf  elnökölt, a mult ülés jegysókónyvének hi 
telesitése után a bevándorlási  törvényjavaslatot 
himaíusr) eWuiibin 1« elfogadták.  Erre u ui 
levélügy rendeléséről szóló törvényjavaslatot Lator 
Báador elóadó ajánlotta elfogadásra.  Kátkay 
Láaaló hajlandó elfogadni  a javaslatot, de eaak 
UOD esetben, ha a Horvátországban kiadott út-
leveleket nemoaak horvát és fraaesia,  hanem ma 
gyár, horvát éa frencaia  nyelven állítják ki. Ha-
sonló értelemben nyiUtkoauak Szederkényi 
Nándor, Wilctek  Frigyes gróf  és Simon yi Se-
madáia Sándor is. Széli  Kálmán aserint Horvát 
oruágaak aa útlevél ügyben autonom jogai van-
aak, est aekünk respektálnunk kell a mivel Hor-
vátoruágbao a hivatalos nyelv horvát, ezt a 
avelvet ntleveleiken hassnálhatják is. Erre a ja 
vaalatot általánosságban elfogadták.  A réasletes 
vitában a 9 ik aiakssz tárgyalásánál Bátkay 
Láaaló éa Szederkényi  Nándor módosítást nyúj-
tottak be aa iránt, hogy a horvátoreiági útleve-
leknek magyar, horvát és franeaia  siövege legyen. 
Széli  Kálmán est elleneste, mire Ugrón  Oábor 
ssólalt föl  a követelte, hvgy a magyar nyelv as 
ót megillető jogokban résiesilljön. A képviselóhás 
nem hagyja magát aaép szavakkal veiettetai, nem 
ill szolgálatába a horvát magyBr falóknak  éa 
kereastill fogja  vinni, hogy a horvát útleveleken 
a magyar nyelv ia rajta legyen. Széli  Kálmán 
kijelenti, hogy a horvát útleveleken a magyar 
korona rajta less a Így nem történik semmi sé 
relem. Még Bakovszky és Madarász  Józset 
pártolták a Rátkay módosítását, melyet azonban 
a hás névsaerinti aaavaiáaaal elvetett a a javas-
lat 9. aaakaaaát aa eredeti szövegezésbeo fogadta 
ei. A tárgyalás további során elfogadták  Hege-
dűs  Lóránt asoa módosítását, hogy a horvát út-
levélbe ia bevegyék ast, hogy as útlevél tulaj-
donosa magyar állampolgár, valamint a Bornem-
isza Lajosét ia, mely sserint a cselédek szamára 
a gazdának külön útlevelei kell váltani. A többi 
asakasst változatlanul fogadták  el Ei ülésen ugy 
általáaoaaágban, mint réazleteibeu is elfogadták 
a bárom nj csendőrkerület  szervezéséről 
azóló javaslatot, a miniszterelnök ason módosí-
tásával, hogy as erdélyi réasekben felállítandó 
nj kerület székhelyt ne Nagyazebenben. hanem 
Braaaóban legyen. Bedöbázy  János a székhelyet 
Marosvásárhelyre kivárna, de est nem fogadták 
•<. — A január 14-én Apponyi Albert gr.'if  el-
nöklete alatt tartott (ilésbea a jegyzőkönyv hite-
lesítése utáa harmadszori olvasásban is elfogad-
ták aa atlevél-ügyről  és a három aj csendőr 
kerületről  szóló javaslatokat. Erre tárgyalás alá 
vették a határszéli  rendőrségről  szóló javas 
latot, melyet Bammersberg  László ismertetett 
éa ajánlott elfogadásra.  Csupáu csak két felszólaló 
volt. Egyik Trubinyi  János, ki ait kérdezte a 
minisalerelaöktól, hogy a határaiéli rendőrök ka-
tonai uniformisban  fognak  e járni a ha igea, rajta 
iesa-e eaen a fekete  sárga jelvény a kéri, hogy 
Possonybau vagy a Morva völgyében ú legyen 
ilyen rendóraég. A másik Bornemisza  Lajos, ki 
Eperjes asámára kért határszéli kapitányságot. 
Saéll Kálmán kijelentette, hogy a határszéli rendőr 
aég nem fog  katonai uniformist  viselni. A szék-
helyek Sgyében döntés még nincs, de valóaiinü-
leg leaa kapitányság Pozsonyban ia, meg Eper 
ieeen ia. Esatán a javaslatot ugy általánosságban, 
mint résileteiben elfogadták  Eiután tárgyalás 
alá vették a tengerszem  agyében  hozott 
gréozi  ítélet  beozikkelyezéséről  azóló javas-
latot. melyet Visontai  Soma, Bátkay  Liailó éa 
a miniszterelnök hossásaólásal után ugy általá-
aoaaágban. mint részleteiben elfogadtak.  As filés 
végén Szederkényi  Nándor Interpellált a hírla-
pok atesal elárualtása dolgában. Sierinte nem 
lehet megengedni, hogy a sajtó termékelt korlát 
BélklU árusítsák. Széli  Kálmán nyomban vála-
asolt. A aajtóaaabadságot a mai kor éa a haladás 
•agy kincsének tekinti éa semmi olyat nem tess, 
a mi a aajtósiabadságot távolról la érintené. A 
lapkiadók panaszát meghallgatta a igyekeaui fog 
• panaaaokat meg is vizagálai éa aa eredményhez 
képeet intéikedlk. A valaaat ngy aa interpelláló, 

háa tudomásai vette. — Janoár hó 16 én 
mlat 
n m volt «éa. _ Január hó 16 én tartott Uléa 
b«n Apponyi Albert a napirend elétl bejelenti, 
bog; Beek Máresel. a naaiódl kerület orta. kép-
viselője aegblió leveléről lemondott a igy nem 
asUaége* a nevetett képviseld ösaaeférheUenségi 
ügyének tárgyalásán itélő-blróaágot válaaatani 
Aantán Szili Kálmán als aateralnök nyllatkoiott 
a kiegyezésről. A mloiaiierelnök nyllalkosatát 
wly eaaknem aa agán filéat  betöltötte, lapunk 

*•»»*• kösöljBk. Oték végén elaSk megálla-
ptga • Wvethesé üléa asplrexljét elrendeli a 

HJ Jefjiől  állásra éa több blsotuágl 

tagságra. A aaavaiáa megtörténte után a gyfilés 
véget ért. A január hé 17 én tartott Ölésben 
jegyzőkönyv hitelesítése utáa Tallián  Béls elnök 
kihirdette a tegnapi válaastások eredményét, mely 
sserint jegyzővé választatott: Trubinyi  János, 
aa elaó biráló bizottság tagjává: Kelemen  Béla, 
a kilenesedik biráló bizottaág tagjává: Szívat 
Imre, a közlekedési bizottságba: Bánffy  Miklóa 
gróf,  Kovács  Pál. a közoktatási bisottságba: 
Ballagi  Géza, a horvát egyeiményi bizottságbs : 
Bnzáth  Ferenoi. Nspirenden voltak a ómkor Ja 
vaslatok, melyeket s pénsügyi bliottság nevében 
Neményi  Ambrus ismertetett. Vívmánynak tartja, 
hogy as egyesmény meţdonti a prémium reud 
ssert. Sajnálatosnak tartja, hoay » ezukor adol 
nem luhet leszállítani, de van remény rá. hogy 
a osukor ára lesiáll. A kontingentáláai egyezmény 
tisztázni fogja  Auattriához való viszonyunkat. A 
javaslatok elfogadásával  jobb helyzetet remél 
Bosenberg Gyula a közgazdasági bizottság ne 
vében ajánlja a javaslatokat elfogadásra.  Törté 
nelmi vissiapillantáat vet a cznkoripar fejlődésére. 
Ai egyezményt nem tartja sierfelett  kedvezőnek, 
de áll as hogv a helynet més kedvezőtlenebb 
lenne akkor, lia u egjfMtitéiiyke»  nem csatia 
kománk. Komjáthy  Béla maga és a független 
ségi párt nevében elfogadja  a javaslatot. As iránt 
vannak aggodalmai, hogy a konvenczió bizonyoa-
eágál tudjuk e biztosítani a hogy Auastriában ugy 
elfogják-e  fogadni  a Javaalatoi, mint nálunk. Mert 
ha es meg nem történik, akkor a törvéuy minden 
hatású elveas. Ha a javaslatot elfogadjuk,  akkor 

kormáuy védje meg a magyar ciukortermelés 
érdekeit. Helytelennek tartaná, hogy az adót ne 
szállítsuk le. Ajánlja, liogy a kormány a nyerB 
cznkrot hosza forgalomba.  Véleménye az, hogy 

ezukorgyártásnak a mezőgazdaság vegye hnsz 
nát, de arra is kell törekedni, hogy gyáraink 
lehető támogatásba réssesfiljenek.  Bieronimy 
Károly szerint nagyon komoly iparágról van itt 
szó, meri a malomipart nem tekintve, a ozukor 
ipar az. melyben legnagyobb kivitelünk vaa. Ki-
vitelünk Oroszország részéről veszélyeztetve van. 

kárpótlást a belfogyasztás  szaporításában kell 
keresnUnk és e tekintetben a brüsszeli konven 
ozió Magyarországnak ez idószcrinli fogyasztását 

magyar iparnak biztosítja s ez nagy haladás. 
A konvenczió folytán  eloslk a kártel haszon és a 
ozukor ára olcsóbb lesa s a belfogyasstás  emel 
kedik. Szerinte is a javaslatnak hiányát teszi i 
ezukoradó le nem szállítása, de az^rt a javaslatot 
éa a konvenezíót elfogadja.  Elfogadja  abban u 
reményben, hogy n magyar képviselőház az indi-
rekt adókkal és különösen a ozukoradóval is fog-
lalkozni fog,  mert a kincstárnak is az sz érdeke, 
hogy biionyos iparczikkek termelését mozdítsa 
elő a alkalmat uyujtaon nlyan kereseti forrásokra, 
melyek a polgárok adózó képességét emelik. 
SzOllő  Géza beszédét másnap fogja  elmondani. 

= Tál tosások a diplomáozlai ka r -
ban. A hivatalos Isp Ausztria Magyarország klll-
ügyi képviacletébeu történt váltosásokról a követ-
keinket közli: 

Kuefstein  Károly gróf  berni reudkivüli 
követ és meghatalmazott miniszter nyugalomba 
megy és kapja a Lipót-rend nagykeresztjét. 
Heidler  Károly báró jogtudort, belgrádi rendki 
viill követet és meghatalmazott minisztert kine-
veste a király a svájcsi követséghez rendkívüli 
követté és meghatalmazott miniszterré, Dumba 
Konslánlin jogtudort és követségi tanácsost a 
szerb udvarhoz rendkívüli követté és meghatni 
mázott miaiazterré. 

— AB n j koronajáradék, A tőzsdeta-
nács a következő hirdetményt teazl közzé: A 
magyar királyi pénzügyminiaster az 1902. évi 
V-lk törvényezikk 10-ik szakaszában foglalt  ren-
delkezéa alapján 61,100 000 korona uévérték 
erejéig adómentes 4 saásalékos magyar korona-
járadék-kötvéayeket bocsát ki, melyek a keltezés, 
törvényidézés, aláírások, szelvényivek tartama, 
illetólog a beváltó helyek száma tekintetébei ter-
mészetszerűen jeleutkezó eltérésektől eltekintve, 
az 1692 évi XXI-ik törvénycikk alapján annnk 
idején kibocsátott, illetőleg az 1902. évi V-ik 
törvénycikk alapjáé a mult évben forgalomba  ho-
zott ideiglenes elisinervények helyébe kibocsá-
taudó 4 siáialókoa magyar koronajáradék-kötvé-
nyekkel mindenbeu azonosak lesznek. A kibocsá-
tandó kötvények 190.'. évi deczember hónap 
l-éról lesznek kellesve és a hozzájuk tartozó 
szelvényivek 20 félévre  terjedő, minden év ju-
uius és di-czeinber hónap elsején lejáró sselvé-
nyeket és egy-egy azelvényulalványt fognak  tar-
talmazni, a sselvények eUeje 1903. évi junius 
hónap elsején less esedékes. A tőzsdetanács ezen-
nel köazétesii, hogy e kötvények a már forga-
lomba levő 4 saaaalékos magyar koronajáradék-
kötvényekkel egyenértékűek, minélfogva  azok 
egymás helyett egyealőea szállíthatók. 

= Juhtenyésztés a Székelyföldön. 
Marosvásárhelyről írják a következőket : A Ssé-
kelyföld  egyes vidékein, a hol a juhtej és gyep-
juértékesltéanek kedveaó föltételei  megvannak. 
Darányi fSldmivelésűgyl  miniszter kedvesményes 
áron kéteser raozkafsjta  juhot fog  a kisgazdák 
között ssétosztatnl. A juhok árát a besaeraési áron 
kamatmentesen három félévi  részletben kell a 
kisgasdáknak vissaatlsetul. 

— Kik á ru lha tnak kóserhus t ? Az 
eddig fennállott  ssabályok sserint a kóserhus áru 
ailáaa nem tartoaott a azabadipar körébe, hanem 
- izraelita hitköaségnek klsárólagoa jogát ké-
pesté, minélfogva  kóaerhuat esak annak volt 
ssabad árusítani, ki erre as Illető köaségben fenn 
állott laraelita hitközségtől engedélylyel bírt. Most 
a kereskedelmi miniszter egyetértve a bel- éa 
valláai mlniaaterekkel egyetértőleg kimondotta, 
hogy as 1884. évi XVII. t.-oiikkbe foglalt  ipar-

térvény 58. g., illetőleg a 167. g nak d) pontja 
alapján as iparhatóságok által 40-400 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel sujlatik as, ki czégéa, 
üzleti helyiségén, nyomtatványain, vagy hirdeté 
sein oly megjelölést használ, hogy kóserhust 
árusít, tényleg asonban nem kóserhust, hanem 
más hust árul, valamint aa Is kihágást követ 
és 100 koronáig terjedhető büntetéssel büntethető 
első esetben s ismétlés esetén 200 koronával, a 
ti kóserhust ácusit el anélkül, hogy erre as el-
árusitás helyén reunálló izrselíta hitközségtől en 
gedélyt nyert volna, végül az is. ki az említett 
engedély nélkül állatot as israelita vallás által 
előirt szertartásoknak megfelelőleg  levág vagy 
levágat. 

Székely Ifjúsági  Egyesület 
Budapesten. 

Már lapunk mait számában megemlékez-
tünk arról, hogy a fentebbi  czimen hazánk ló-
városában egy egyesület alakult, melynek czélja, 
a fővárosba  kerülő tudományos vagy művészeti 
pályára készülő székely iljuság egyesítése, szel 
Ifmi  éa anyagi tAmeg&tása, & tökély Q«y«.k 
Iránt való érdeklődés folytonos  ébrentartása s 
a közös székely törekvések elősegítése. 

Az egyesület vezetőségétől a napokban 
levelet kaptánk, melynek kapcsán megküldte a 
belügyminiszter által mult évi 116,444. szám 
alatt megerősített alapszabályait s melyben az 
egyesület támogatására s beküldött iratainak 
közlésére kéri 151 szerkesztőségünket. 

Átlapozván az alapszabályokat, meggyőző-
dést szereztünk a székely ifjnság  nemes czél-
jairól és szép törekvéseiről a igy indíttatva érez-
zük magánkat, hogy az egyesületre felhívjuk 
olvasóink és az egész székelység ügyeimét 
kérjük őket, hogy ezen hninánns irányú egye-
sületet támogatni szíveskedjenek. 

A hozzánk küldőit levelet teljes szövegé-
ben, á mint következik, közreadjak : 

„Tekintetes Szerkesztő Ur 1 
Mint tudjuk, azok a súlyos bajok, melyek 

a dicső multn, munkás, szorgalmas, lárailtságot 
nem ismerő, sanyarúságot tűrő, székely nép 
pusztulása és romlása kOzben leimerültek: meg-
döbbentették a magyar nemzetet, kétségteejtet-
ték az intelligencziát, a nagyokat, a hatalmaso-
kat s megindítóivá lettek egy az egész országra 
kiható nagy skeziónak, a „Székely Kérdés" meg-
oldása ételekében. 

A lelk< s mozgalom támogatva a kormány 
és államtól, jelszavul tűzte ki az erők egyesí-
tését minden téren. 

A vi-zéreszme alapján, mikor uapról-napra 
alakulnak a különféle  székely egyesületek, tár-
saságok, a közös c/él elérése végett, nemcsak 
jogunk, de koli-l'jsségünk volt Budapesten egy 

Székely Ifjúsági  Egyesület" alakítása és szer-
vezése. 

Azok gyűltek össze éa lettek megalkotóivá 
egyesületünknek, kik már-már felsőbb  taunlmá-
nyaiknt befejezték,  de érezték és igen komoly ósz-
azejővetelekben világosan megfontolva  mindent, 
megállapították, bogy itt Budapesten csak egy 
ily czélu egyesület biztosithalja a többi pár 
száz felsőbb  iskolai székely tanuló tanulmányi 
életét. 

Uinden szaku és rangú székely felsőbb 
iskolai hallgató, ki Budapesten tanul ugy anyagi, 
mint szellemi és erkölcsi támogatást fog  nyerni 
az egyesületben. Szeretni akarjak egymást, mint 
testvér a testvél t, vallás különbség nélkül, nem 
üreg szóval, hanem tettel és tanulással, tanítás-
sal, tudománynyal, hogy folyton  ápoljak a szé-
kely fajszeretetet. 

Őszintén megvallva, nehéz anyagi helyzet-
ben vagyunk minduyájan. A nappal irodában 
vagy tanítással telik el, az éjszaka tanulással. 
Legtöbb idejét igy a szegény tanulónak a meg-
élhetés gondja foglalja  el. 

Anuyi tehetséges genialis és szorgalmas 
tanuló van közöttünk, de fájdalom,  ebben az 
iszonyú testel-lelket emésztő harezban a leg 
nagyobb reményre jogosultak, szivéből kihal az 
ideál, rz eszmény s elcsigázva bakásra jutnak. 

Anuyi erő vész el, mert nem ismerik, nincs 
ki támogassa ; annyi erőt lehetne megmenteni 

nemzet számára; s azért él és működik ben-
nünk oly lelkesen az egyesületi Ugybazgalom, 
mert egyik tőczélnnk ezek megmentése a társa-
dalom pártfogása  utján. 

Mi székely egyetemi polgárok ismerjük 
egySaást s megismertetni, pártfogolni  akarjuk 
tagjaink minién méltányns esetben. 

Pld. a középiskolából kikerülő székely if-
júságnak minden tauulmányi ügyben szíves útba-
igazítást adunk ; oly egyesületi helységet aka-
nnk létesíteni a székely felsőbb  iskolai if|U*ág-

nak mely lakása, otthona legyen a szegényebb 
sorsunknak és szórakoztató lélekneinesitő meleg-
helye mindnyájjunknak ; tehát meg akarjuk va 
lósitani a „Székely Diák Otthon" eszméjét. 

Ha «ddig ügyünk, bajaink nem ismertetve 
ügyein MI kivül hagyattak, most, biznnk a szé-
kelység a táisalom nagylelkűségében, hogy ala-
pítványokkal (alapitó tagsági dij legkevesebb 
60 korona) adományokkal támogatni fogják  czél-
jaink, nemes lelkesedésünk. 

Hogyha sikert érünk szeplőtelen fáradozá-
saink után, fényes  jutalom lesz lesz nlédaink 
kedvexő helyzete a elismerése, hogy elődeik isten 
télő jó és eszélyes hazaüak voltak. 

Mély tisztelettel: 
a budapesti Székely Ifjúsági  Egyesület 

4. alám. 
Levelek, küldemények, kérdezősködések, 

Nagy József  jóghallgatóhoz intézendflk  (Lakik: 
IV. Irányi, nt. 10 az. II. em. 9 aj.) ki mindenre 
szabályszerűen válaszol." 

Évforduló. 
Csíkszereda, 1908. Január 17. 

Nem hangzatos, lóeztos éviordalót ülünk I 
Csak leboralva adunk hálát Neki, a ki igaz 
ügyét megvédelmezte és njra felvirágoztatta. 

A csikszereda-zsögödi Oltáregyeaület Jézui 
szentséges n-t ve ünnepén ülte meg, megújulásá-
nak első évfordulóját.  Mint hamvaiból a Phoenix 
szállott fel  a reá znditolt bajok tömkelegéből 
ragyogóan, népszerűen tagjainak megnég/w-
resstt számával, mert vagyunk immár szinte 
500-an rendes tagok. 

Alapszabályaink átdolgozva, pűspOkileg 
megerősítve, toganatba véve. Bnzgó, intelligens 
tisztviselői karnak tagjai névazeiint ezek: 

Ő/.v. Szász Lajosné elnök. Scliier Ferenczné 
alelnök. Székedi Károlyné alelnOk. Albert Ödönné 
péittliros. Péter Jiaosaé ptaigyAiiö. Sug«thy 
Ilona jegyző. Csiszér Sándortié ruhatáros, Szi-
getby Gyula plébános, igazgató. Bartha Fereocz 
s. lelkész, titkár. 

Választmányi tagok S z e r e d á b ó l : Al-
bert Balázsné. Baitos Béláné, Bíró Andrásné, 
Bocskor Mariska, Császár Jolán, Csedő Istvánné, 
Darvas Béláné, Élthes Zsigmondné, Fejér An-
talné, Ozv. Gecző Elekné, GOzsi Árpádné, Uyéa 
Istvánné, Jakab Gyuláné, Kovács Ferenczné í j. 
Ozv. Kiss Antalné, Lnz Sándotné id., Láazló 
Gézáné, Merza Rezsőné, Nagy Sándorné, No-
votny Mariska. 

Z s ö g O d b ő l : Salló Istvánné, Sánta Já-
nnsné, Nagy Bálintué, Jakab Mártonné, Demény 
Lajosné, Kovács Józsefné,  FülOp Jánosné, Holló 
Endréné, Kuua Dénesné és Dóuzi Andrásné, 

A kezdetből ítélve, ezek a hölgyek a leg-
nagyobb odaadással fogiák  vinni tisztjeiket; a 
tagsági dijak rendesen folynak  be, mindenki 
szívesen fizet,  mindenki lelkesen vállalja el a 
teendőket és készséggel ja leijesiti azokat. Is-
ten áldó keze van fölöttünk:  az egyesület 
újra éled. 

Ám — azt hisszük, mindenek fölött  az 
érdekli a régi és nj tagúkat, valamint a nagy 
közönséget, hogy mit végzett, mit szerzett az 
1896. májas elsejétől 1901. október 94-ig fönn-
állóit régi oltáregyesület Ot év és Ot hónap 
alatt. És a jelen sorok czélja ez az elszámolás 
féle,  mely a czikk végén nagy korvonalakban 
matatja be az említett Ot év gyümölcsét. 

ö t év nem olyan nagy idő, hogy a két 
község állandó lakósai viasza ne tudják idézni 
emlékükbe, uiilyen volt a két templom még 
1895-ben is. Nem képzelünk annyira közönyös, 
annyira nem katholikns lelkületű egyént — ha 
annak keresztelték — hogy ennyi éven át né-
hányszor még ne látogatta volna a templomo-
kat és az azokban végbe ment változásokat 
ügyelembe ne vette volna. És a ki látta — 
megfigyelte,  annak meg kell Büvegelnie az ol-
tárgyesület tagjait, egyenként és összesen. 

De részletezzünk, a mennyire ma a tagok 
emlékezetéből és a pénztári adatokból összeál-
lítható volt, a részletes kimutatás ez: 

1. A szeredai templom kifestése  460 kor. 
2. Oltárainak restaurálása 100 kor. 3. Az nj 
orgona 2348 kor. 4. A kóim kibővítése és rá-
csozala 260 kor. 6. A szentély nj rácsoznia 
100 kor. 6. A seikeslye restaurálása 100 kor. 
7. Gyászlobogó éa egyházi rnhák javítása ISO 
kor. 8 A zsögödi templom restaurálása 604 
kor. 9. Oltáregyleti tagok adakozása s) ablak 
á 42 korona 126 knr. b) szent szobrok R68 
kor. c) oltárszőnyegek 140 kor. összesen 4936 
korona. 

£/ek közé nincs felvéve  a szerényen el-
rejtőző adakozó tagok sok adománya: 

1. Egy remek kaznla 100 kor. 8. Oltár-
takarók 200 kor. 3. Adakozás lobogókra 340 
kor. 4. Kis oitár szőnyeg 44 kor. 6. Szikla-
Qreg az Ur koporsóhoz 62 kor. Összesen 636 
kor. Mindösszesen 636 - f  4936 = 5573 kor. 

Midőn a mnlt év november 2-án tartott 
közgyűlés megadta a volt pénztárosnak Novotny 
Mariska kisasszonynak a lölmentvényt és a 
pénztárt át adta Albert ödOnné úrasszonynak 
— mint njonnan választott pénztárosnak 
készpénz volt 297 korona 80 fillér,  miből lát-
ható, hogy nem üres kézzel ment át egyik év-
ből illetve cziklnstól a másikba as egyesület ás 
midőn bnzgó hálát adnnk Jézusunknak, bogy 
egyesületünk egéről hatalmas kézinléssel távo-
lította el a sötét felhőket,  azzal a kedvsa re-
ménynyel indu'unk neki az nj cziklns második 
esztendejének, hogy egyesületünk a bibliai mustár 
mag módjára terebélyes iává fog  fejlődni,  mely-
nek árnyékában könnyű lélekkel éa Istennek 
dicséretet zengve fognak  megpihenni — az élet 
nehézségei kOzOtt — a jámbor tagok hossza 
éveken át, inert .Krisztus  győz.  Krisztus  él. 
Krisztus  uralkodik.' 

Felhívás. 
Állami életünk még mindig nem jatott el 

a fejlődés  ama fokára,  a melyen néhány — 
minta gyanánt előlhaladó — idegen állam pél-
daadása szerint a azegényügy felkarolása  s a 
társadalmi bajok orvosláss által a bűnnek és a 
társadalmi sülyedésnek megakadályozásáról gon-
doskodjék s azért csakis a társadalom van hl-
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••tv» u elemi csapások, ínség, nyomorúság Al-
u l «njlottak, munkaképtelen, beteges, báli sze-
gények, ssfény  tanulók, árván maradt siré 
gyermekek és támasz nélküli özvegyeknek a 
szenvedésekben enyhülést, a szomorúságban vi-
gasztalást és az ínségben segítséget nyújtani. 

A mnit év végén Csikszentmárton-Cseke-
falva  kSzség hölgyei felfogva  a haladé kor igé-
nyeit s átbatva a hamánizmu* magasztos es< 
méjétől egy jAtékonynóegylet alakítását pendí-
tették meg, hogy az egyesülés erejétől támo 
gatva sikeresebben teljesíthessék a jótékonyság 
gyakorlását, a nőkre rítt kötelességek legne-
mesebbikét. 

Az igéből test lett a megalakult a C*ik-
szentmárton-eaekefalvi  jAtékonynóegylet, mely 
még csak nemes keblekbe ültetelt csira, de hogy 
terebélyes, gyümölcsöző fává  nőhessen: az a 
saját tagjainak nemes gondolkozása. Önfeláldozó 
mnkássága és áldozatkészsége mellett a magyar 
társadalom erkOleai és anyagi támogatásától 
függ,  miért is az egylet megbízásából bátrak, 
vagyuk kasalas tisztelettel felkérni  tisztelt 
Czimet, hogy átbatva a szép, jó éa nemes esz-
méjétől egyletünkbe belépni s e nemes szándé-
kát a mellékelt nyilatkozat felhasználásával  ve 
IftDk  tndatni ne terheltessék. 

I s t e n n e v é b e n e l ő r e ! 
Csikszentmárton, 1903. január hó 17-én 

özv. 11 ártón  Ferenczné, Dr. Bardocz  Gyula 
e. elnök. e. titkár. 

Tudnivalók a tüdőbajos ember 
köpetéről. 

A kOpet terjeszti a betegséget és veszélyt 
hoz, ha szétszórva heszárnd a a porral az em-
ber tüdejébe jnt vagy ha ráköhögés vagy cók 
utján valakire egyenesen átszármazik. Ha még 
nedves állapotban elpusztítjuk. a kOpedék sen-
kire bajt nem hozhat. 

Sohasem azabad azért a padlóra kOpni, 
sem az nlcin a földre,  kövezetre, sőt még a 
zsebkendőbe sem. 

Otthon is a mnnkálkoitó helyiségben (iroda, 
bolt, műhely) is kevés folyadékot  tartalmazó 
köpőcsészébe kell kOpni, mely naponta az ár-
nyékszékbe kiSntenilfi  és vizzel kiforrázandó. 
Fürészporral, kóporral. homokkal stb., szóval 
száraz anyaggal tOltOtt köpöládákat ne hasz-
náljunk. 

Útközben a köhögő* ember zsebbe való 
köpöűveget hordjon magával és abba kOpjón. 

A zsebkendőt a szájszélek letörlésére kikö-
pés után kell használni éa pedig ngy, hogy min-
dig az egyik oldalába törülközzünk, a másik 
oldala maradjon tisztán s ezzel a tiszta Mével 
kifelé  göngyöljük Össze használat után, mert 
külOnben a zsebet, kezünket beszennyezi. L»g-
jolib e célra, ha a zsebkendő két oldala föltűnően 
külOmbOző, egyik oldala élénk, másik halvány 
mintás. 

Minél gyakrabban váltsunk tiszta zseb-
kendőt. 

KOhSgős ember használt zsebkendőjét leg-
jobb kOIOn tenni a tObbi szennyestől s mielőbb 
vizzel leforázni  és kimosni. 

A bajuszt a férfi  szoktassa szépen föl. 
ne bagyja torzonborzan a szája széle kOrül 
lógni, mert ekhor a kőbögésn'l, köpésnél azen-
nyeződik. 

Ujjainkkal a szájunkhoz ne nyuljunk. ka 
pedig megleszazük, mindjárt kezet mossunk. 

A kOpelet senki le ne nyelje. 
Legjobb, ha e szabályokat az egészséges 

ember is megtartja, mert a köpettől mindenkép 
tanácsos óvakodni. 

Hogy ez nem történik még meg manap 
ság, ez nagyrészt az oka, hogy Magyarora/á 
gon félmillió  ember szenved állandóan tüdőbaj-
ban a 70.000 ember belehal évente. 

vagy bányatulajdonosok, kik a gyáraikban és 
bányáikban alkalmazol i inunk.W.iVat egy cseppet 
sem kiméhk, csakbngy nekik minél nágyubb 
hasznuk legvni. A bevándorlóit szegény euró-
paiakat, de kiválólag a munkabíró bátor „hunt" 
— a hogy az amerikai a magyarországiakat 
nevezi — a legveszélyesebb munkára alkalmaz-
zák ; a szegény hun pedig kénytelen mindent 
megl enni, ha nem akarja elveszíteni a kenyerét. 
Hiny magyar ember jár szerencsétlenül a bá-
nyák mélyében és a pokolilag zakatoló gépek 
közöli, kiknek sorait csak a jó Isten hírnök 
angyala lioghalná hírül ilthnu hagyott csalad-
jának I Mert az amerikai törvények a mnuluUl 
nem védik kellőképen, s ezenfelül  szövetségben 
vannak a gyárosok, melyszerinl az olyan muu 
kást, ki az ilyen szerencsétlenségek hírét tör-
vény elé viszi, egyetlen gyáros sem alkalmazza 
a igy aztán megtörténik, hogy a családtagok 
az eltűnt apának, gyei uiekek tek sorsát soha 
ineg sem tudják. 

Nem Eldorádó tehát Amerika, hanem in-
kább a sötét nyomornak és kétségbeesésnek ko-
mor hazája, hol a fényes  paloták, a halom ara-
nyak csak az ezer közül egy szerencséjét, gaz 
dagságát hirdetik, mig az emberek nagy része 
szenved a uyoniorlAI, az éhségtől és abbeli lé-
leiemtől, hogy holnap talán az ö csontjait törik 
össze az éhes gépszörnyelegek. Tndva ezeket, 
in nden mivelt székelynek kötelessége véreit s 
valódi tényekkel megismertetni, de kiválóképen 

a feladat  kötelességszerűig azokra háram-
lik, kik a nép kötött élve minden perczben al-
kalmuk van ez embereket oktatni és felvilágo 
aitani: a tanítókra éa a papokra. 

A lények hü leírásával, megtörtént szo-
morú eaeménények elbeszélésével jó eleve meg kel 
előzni a nyugatra való uagyohbmérvű kivándor-
lást, mert olt a inagyar — kivált nyelvismere-
tének hiánya miatt — kellő képen még nem 
érvényesülhet. 

L. Gy. 

Ne menjünk Amerikába I 
Székelj véreinket a legutóbbi időben a 

.kincses Amerika* kísérti. A hiszékenység az 
egyenes, nyilt jellemek, de egyúttal a naiv egy 
Sgyűségnek ia vonása, éa ez a vonás a székely-
ség jellemében — daczára országgá kürtölt 
hirfangoseágának,  agyafúrtságának  — nagy 
mértékben uralkodik, mert csak igy tudom meg-
magyarázni azt, hngy az idegen saját hasznát 
kereső csábítóknak hitelt ad akkor, midőn Ameri 
kát valóságos EldarádAnak, kincses bányának 
kepzell. 

Igen sajnos, hngy székelyeink csak a ki 
vándorlásra csábító ígérgetésekből ismerik azt 
a» operencziáa tengeren tuli országot,- s a róla 
szóló igaz leírások és elbeszélések oly gyéren 
jutnak kezük közé. Hej p»dig, ha olvasnák 
azokat a rémes eseményeket, melyek annyi em-
berrel megtörténtek, már akkor, mielőtt még 
Amerika partjait elérték volna, s ha tudnák 
azoknak a szerencsétleneknek sorsát, kiknek 

Amerikát elérve — annyi l'tt-bánatot és 
nyomort okozott az édes hazai földnek  köny-
nyelmü odahagyása, de nem kívánkoznának ki 
kedven, egyedüli hazájukból. 

Mert szent, való, hngy Amerika sem arany-
ország. Igaz ugyan, hogy vannak ott olyan 
gazdag emberek, kik pénz dolgában nem cse 
rélnének aok európai királylyal, de az is igaz, 
hogy s hol egyet emberek vasas ládájában annyi 
arany van felhalmozva,  ott a szegény embernek 
a nyomora is nagyobb mérvű. A szegény embe 
rek osztályát pedig a bevándorlók teszik. 

Azok a dnagazdag emberek, vagy iparosok, 

Kereskedő iţjak bálja. 
Merkuriusnak a régi görög és római világban 

a kalmárok és kereskedők istcoének (volt biz annak 
még egyéb foglalkozása  is, dc hát arról itt most ne 
essék szó) pártfogoltjai,  a kereskedő segédek össze-
ültek és tanácskoztak s tanácskozásuk eredménye 
egy minden tekiutctbeii sikerült, kedves tánczcatély 
lett, tooly szép számú közönség részvételével a leg-
jobb és legkedélyesebb lnnguiut közepette e hónap 
17-éo folyt  le a Kossutb-szálló szépen feldíszít  ctt 
nagytermében. 

Városunk i(j. kereskedő-jelöltjei, kik ha számra 
nézve ncin is, de Intclllgenczla és társadulmi rutóu 
tekintetében a inás városokban alkahnazottukkul 
bizonyára kiállják a versenyt, báljok alkalmával meg-
mutatták, hogy ncin csak az árukkal dúsan megru-
kott polezok és fiókok  előtt, hanem a sima parketton 
is jól megállják a helyüket és nem csak a vevő kö-
zönséggel, liancin vendégeikkel szemben is tudnak 
előzékenyek, udvarlassuk és lekötelezők lenni. 

A rendezőség tagial kiváló magatartásának és 
mindenkivel szc.uben tanúsított figyelmes  szívessé-
gének volt természetes folyainánya,  hogy a meg-
jelentek már kezdetben is kitűnően érezték magukat 
s ezen jól cső érzés mindinkább fokozódvu  páratlan 
jó kedvvé nótte ki magát. 

A táncz este kilouez óra tájban kozdűdött meg. 
„Lassú magyar volt a bevezető, „ropogós csárdás" 
a befejező  s a két határt a kerlngők, négyesek, pclkák, 
„négy lópésQ"-ek s a táncz háládatos talaján dúsan 
sarjadzó régibb meg ujabh termékek egész hosszú 
sorozata kötötte össze. A leányok és ifjú  asszonyok 
arczal kigyuladtak, a Bzivccskék hovesebben kezdtek 
dobogni, a azetnokből szokatlan lény sugárzott s 
a fiatal  embereknek ugyaocsak igyekezni kellett, 
hogy a minden oldalról mutatkozó tánczkedvet a 
maga rendjén kielégítsék. De ez is megtörtént, pa-
nasza nem lehet senkinek. 

Dc még Is! Nekünk van, ha nem is éppen 
panaszunk, de megjegyzésünk. 

Mikor azt Írjuk hogy a talp alá valót Ko-
zák Dávid sepsiszentgyörgyi zenekara szolgáltatta, 
üakénytelenUl azt kérdjük.- miért ? Hisz.-u itt is van 
zenekar, a mely kl tudja elégíteni az igényeket s 
hogy jobb nincs, annak különösen azok az okai, kik 
minduntalan u szomszédba futnak  eztgányért. 

„Pártoljuk a hazai ipart", ez most a divatos 
jelszó s ezt* önöknek tisztelt ifjúság,  intnc lecmlű 
kereskedőknek minden téren respektálni kell. A rossz 
példa ragadós, azt tartja a közmondás. 

Ezen kitérés után beszámolunk a jeleu volt 
hölgyekről. 

Asszonyok : Ázbé Alajosné, Balázs Déuesné, 
Darvas Béláné, Deák Elekné, Erőss Antalné, »ied 
Ármlnné, Uellvlg Jáuosné, Jakab Gyuláné, Jakab 
Ödönné, Laczitia Károlyné, Merza Jáuosné, Nagy 
Béolné, Péter Istvánné, Potoczky Gergelyéé, Po-
toczky Pálué, Sáska Jáuosné, Simon .lenőné, Szabó 
Lajosné, Székelyludy Sáudorné, Szilveszter Lajosné, 
Veress Elekné. 

Leányok : Ázbé Katalin, Balázs Laura, Deák 
Róza, Erőss Mariska, Fricd Erzsi, HelvigLotti, Klein 
Etel, Klein Margit, Laczlua Mariska, Lacziua Olga, 
Orbán Irén, Péter Erzsi, Potoczky Anna, Simon 
Irénke, Szabó Anna és Piroska, Szilveszter Mariska, 
Szultán Róza, Szultán Zelma. 

A keleti égboltot már pirosra festette  a haj-
ual, mikor a közönség oszlani kezdett, igen soknak 
eszébe ötlött: „Bárcsak ez az éjszaka Szeut György-
napig tartana", de hát „Igy szokott ez lenni, minden-
féle  mulatságnak vége szokott lenni". 

Es ebbe bele kell nyugodni. Megelégedéssel 
belenyugodhatnak a rendezők Is, mert a siker teljes 
volt, és a mulatság — a mint halljuk — a jótékony 
oxélra is asép összeget eredményezett 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Anyakönyvvezetőt kinevezéB. A 

közigazgatási bizottság felterjesztésére  a bel-
ügyminiszter Bocskor Béla okleveles jegyzőt a 
kászonallizi anyakönyvi kerületbe anyakönyv-
vezető helyettesül nevezte ki 400 korona állam-
segély mellett a öt a házassági anyakOnyvveze-
téssel és a házasság kötéseknél való közremü 
ködésael is megbízta. 

— A tavasz hírnökei. Noha még a tél 
uralg, de azért máris megjelennek a tavasz első 
hírnökei — mükertészeink, faiskola-tulajdono-
saink és inngkereskedöink ajánlatai és katalógu-
sai. minden ujat, szépet és liaszonosat jelezve, 
melyekkel mi az IU03. évben kertjeinket díszít-
hetjük éa szántóinkst elláthatjuk. Előtlüuk fek-
szik a már előnyösen ismert temesvári Mühle 
Vilmos cs. és kir. udari szállító, msgkereskedú 
czég nagy és rajzokkal bőven ellátott fókataln 
gusa legclgánsabb kivételben mely minden asztal-
nak díszére válik s egyszersmind annyi hasznos 
tudnivalót tartalmaz, liotty sokféle  kerlikünyvel 
pótul ; mert a számos képeken és a csikkeknek 
objek'iv tárgyilagos leírásán kívül, még az egyes 
növények tenyészthetésére nézve is, hasznos út-
mutatásokat tartalmaz s kérésre a czég által iu 
gyencseu megküldetik. 

— As első nyugdíjas dijnok. Ilyeu 
is van már. Az 1897 évi XXIV. t. ez. állapí-
totta meg a dijnokok ojuţdij igényét s tör-
vény 1899. janaár l-én lépett életbe s igy 
190). január elsrje volt. azon nap, melyen a 
dijnokok nyugdíj jogosultsága valösággá vállolt, 
min'án a törvény annyiban visszaható erővel 
bír, hogy az 1898, előtt ellöllőil idüliöl 5 évet 
enged beszámítani a nyugdíj jogosultsághoz 
szükséges 10 évi szolgálatba. Az első nyugdíjas 
dijnok F a r k a s György vasvári járásbirAsági 
díjnok. Nyugdija 200 korona 

— Gyászrovat. A l b e r t Uargitka, 
Albeil Ödön helybeli kereskedő és' neje Székely 
Ilonka négy és fél  éves kedves kis leánykája 
folyó  hl 17-én reggel fél  hit Arakor néhány 
napi szenvedés ul.ín elhalálozott. Temetése f. 
hó 18-án törlént nagy részvét mellett. 

— Uj lőtér a honvédség részére. A 
zsögöili tagosítás alkalmából n honvédelmi mi-
niszter a csíkszeredai hunv Mállomás számára 
egy e'.emi lötérnek még a folyó  év tavaszán 
való kiépítését Intárózta el, még pedig a hon 
véd kincstár részére a most meglévő gyakorló-
tér után kihasítandó területen. A telepítési en-
gedély vegyes bizottsági tárgyalására február 
12-re a határiiap.it ki is lüzte, mely alkalom-
ból az építési tervek a központból kirendelt 
honvédségi liiznlls gi Ingok által fognak  az el-
járó bizuUságnak bemutaltatni. 

Önképzököri-estély. A csíkszeredai 
iparos iljusági öuképzökőr f.  bA 18-án tartotta 
meg második fllléreslélyét  a Kossuth szálló 
nagytermében. Volt felolvasás,  monolog, szava-
lat és táncz a késő éjjeli trákig. 

— Vámszedők Bzertelenkedése. Több 
oldalról panaszt vettünk, hogy azok az embe-
rek, kiket a városi tanács a vámszedéaael meg 
bízott, nem járnak el a szabályrendelet értei-
mében és olyanoktól is vámol szednek, kik meg-
rendelésre házakhoz hordják a tejet, tejfölt,  fát 
a egyéb czikkeket. Az ilyen állandA megrende-
lésre az egyes házukhoz szállított czikkek, mi-
után azok nem a p i a e z o n és nem is a 
város k ö z t e r ü l e t é n árusittatnak el, a 
szabályrendelet értelmiben — melyről egyéb-
iránt némelyek azt állítják, hogy nincs is 
megerősítve — egyáltalán nem eshetnek el-
vámolás alá. Az ilyen visszaélésekre felhívjuk 
a polgármesteri hivatal figyelmét  s kérjük, 
hogy a azertelenkedö vámszedőket utasítsa a 
rendes korlátok kOzé, mert uz egyáltalán nem 
lehet czélja a város elöljáróságának, hogy a 
fogyasztó  közönség érdekeit sértse, csak azéit, 
hogy a vámszedő urak minél több százalékot 
rakhassanak zsebre. 

— a Mikes-emlék-bizottság gyülé»t 
tartott a mult év utolsó napján Zajonbau. A gyű-
lésen beterjeszlett jelentés szerint az IU02. év 
folyamán  az emlékalap 2084 korona 10 fillérrel 
gyarapodott éa pedig ujabb adományból 1831 ko-
rona 10 flllérrel,  időközi kamatokból 260 koro-
nával ; as alap most 8447 korona OU fillér.  Kü-
lüuösen kiemeli a jelentés, hogy az év folyamán 
begyült összeg osaknom kizárólag a tanuló ifjú 
ság adoináuya, gyűjtése. Es pedig nemcsak anya-
glakkal segítette elő az ifjúság  a czél megvaló-
sítását. hanem egyasersmiud építette erkölcsileg 
is a Mikes emléket a azlvekben, a mikor ország-
szerte Mikes ünnepet rendezett az emlék javára. 
A bizottság őzéiül lüzte ki as 1V08. évre, hogy 
a Szenlkereaziy báró-osalád támogatásával Mikes 
Kelemen szülőházának romjait parkoznl fogja 
és besorozza a történelmi emlékek sorába. 

— Tuberkulózis. Ilyen ozlmen a Bu-
dapesti Szegénysorán Tüdőbetegek Száoátórium 
Egyesülete Kuthy Dezső éa Tauszk Ferencz 
orvostudorok szerkesztésében lapot indított meg, 
melynek czilja a tnberkolozia (tüdűgflmőkor) 

elleni küzdelem felserkentése  és ébrentartása. 
Az igazán emherbarái i irányú lapot, me|y • 
rettenetes betegség | usztitásáaak akar fttot 
vetni az által, hogy a betegség elleni védeke-
zés eszközeit iamertl, ajánljuk olvasóink (gyei-
mébe. Előfizetési  ára egész évre etapáa egr 
korona. Megrendelhető a lap szerkeszt ős éténél 
(Budapest, Andráaay.ut 4«. s*. I. emelet 10. 

— A budapesti székelykor f.  hó 
10 én dr. Fábián László elnöklete alatt választ-
mányi fliést  tartott. A gyűlésen aa éti reader 
közgyűlést márczius 8-ára tHaték. melyet a kör 
helyiségeiben (V Saabadaág tér 8) fognak  meg-
tartani. Balázs Sándor titkár terjedelmes előter-
jesztést tett a kör es évi programmjára náave. 
R Bzerint a kör ez évben meg fogja  ünnepelni 
az összes nemzeti ünnepeket, ezenkívül havon-
kint rendez eey szorakostatő eaaládiaa öeazejö-
vetélt. A> ünnepek éa esték rendelésére egy bi-
zottság küldetett ki Fülei-SzáatA Lajos elnöklete 
mellett. A kör ea évben jótékonysági működésit 
is megkezdi. Kvégböl föl  fogja  kérni a jótékony 
adakozókat támogatásra. Glnök bejelenti, hegy 
deczember hónapban 20-an jelentkeztek felvétel-
re, sajnálattal konstatálja, hogy a székely kép. 
viselők, dsozárs hogy felhívást  és alapszabályt 
kaplak, nein akarnak tndomást venni as egye-
sületről. Mindössze a székely képviselő tagja 
még a körnek és esek ia többnyire olyanok akik 
nem székelyek, csak székely kerületet képvisel-
nek. Van azonban az elnöknek örvendeteeebb 
jelenteni valója id. Boda Dénes miniszteri saám -
liszt, köri tag 40 koronát ajándikoaott a körnek. 
Kt az első ajándék amit a kör kapott. Kössöaet 
érte a lelkes tisztviselőnek, aki a nagy aaikelyek-
nek ilyen médon mutatott jó példát. Aa MA előre-
haladottsága miatt a testvértáraaaágok átiratai 
elintézését a következő üléare halasztották. 

— Nyilvános köszönet A oalkaient-
imrei templom belsejének kijavliáaára adakostak : 
I. dr. Sándor Gyula szolgabíró gyűjtő ivén Oyergyó-
tölgychon id. Török Antal 10 kor.,'ff].  Török 
Anlal 10 kor., Weitauk József  10 kor., dr. Sán-
dor Gyula 10 kor.. Dobásán Ágoston 2 ker. 9. 
Balló Lajos*csendőr főhadnagy  gyűjtő ivén Sze-
gedről 2'J kor. 49 flll.  3. Bálint Sándor Petro-
zsényből i> kor. 4. Bálint Vilmos Tordáról 8 kor. 
b. A csikgyimesköséploki hivek 88 kor., 8. ealk-
szentsiinoní tíndes Antal csendőr főhadnagy  és 
neje Boszterbsebinyáról 10 kor. 7. Fodor János 
tauár gynrgyószentmiklósról 6 kor. B. Bnslig Jó-
zsef  lanár Brassóból 5 kor. 9. Puskás Gergely 
plébános Diosőszentmárlouból 4 kor. 10. Hadnagy 
János s lelkész Csatóazegból 8 kor. 11. Bartos 
Mihály 8 kor. Fogadják ezen nemea jóaaivü urak 
a nyilvánosság előtt is hálás köszönetemet. Caik-
szemimrén, 1903. január 13 án. Lórinoa Sándor 
plébános. 

— Tánozestély. Csikrákoson folyó  év 
és kó 31-én, szombaton zártkörű tiaczeatély 
rendeztetik, a melyre ezúton ia meghívja a 
rendezőség a t.-cz. közönséget, a kik egy oly 
élvezetesnek Ígérkező estélyen résst akarnak 
venni, a melyet a szeretet nemea fényével  Is 
fűszerezünk,  mert ezen mnlataág tiszta jöve-
delme tanszerek beszerzésére fordittatik.  Sokat 
nem ígérünk, de reméljük, hogy ezen mnlslság 
méltóan fog  sorakozni a többiekhez, a melyeket 
itt reodezni szoktunk, hogy községünk tovább 
is azon góc/.pont lesz, a melyre fektém  mint-
egy predesztinálja Ot. A hnmánua czél érdekében 
is van szavnnk : tisztelettel kérünkJ minién 
olyan lelkes emberbarátot is, ki bár nem jelen-
hetne meg, de ezen szép czélnnkkal együtt érez 
és ennek tetleg is kifejezést  kíván adni, járul-
janak hozzá filléreikkel.  E/.által a kívánt sikert 
jobban biztosítjuk. Az adományokat kérjük ren-
dendezöségünk védnökéhez Murányi Kálmán 
főesperes  urboz küldeni. Minden adomáaytji 
rendezőség a jótékony czél nevében köszönet-
ül fogad  és a .f-IOlflzetésekkel  együtt birlapilag 
nyugtáz. Azokat, kik megbivAt nem kaptak, de 
erre igényt tartanak, ezúton tisztelettel meg-
hívjuk. A rendezőség. 

— ínség a tölgyesi Járásban. Bár a 
mult 1902-ik évben a termési eredmény általán 
véve a középszerűnek megfelelt,  mindazonáltal 
különösen a hegyvidéki lakósségra nézve és as 
év igen káros befolyással  volt. A mint tudjak 
a törökbnza termés a késői vetés és s korán 
beállott fagyok  miatt még as ország melegebb 
égaljjal biró részeiben sem sikerült, annál ke-
vésbbé a hegyes vidékeken, hol pedig a lakóa-
«ág fő  élelmi czikkét a törökbuza-málé szokta 
képezni. A tölgyesi járás lakóaságB* melynek 
szűk éa silány földje  más g&babonaféléket  nem 
igen szokott teremni, többnyire törökbazát ter-
meszt, mi ha sikerül a megélhetés ngy, a hogy 
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bittó»lm n i . A Mit évben azonban ugyszólva 
alig lett valami i u ii i korai f»gy  miatt 
ténkre ment <a a Iskosslg ma már esakn*m az 
MinVncI kaid Miaun a szagénynépnek meg-
MeM foglalkozása  sine*, m bBI némi keresetre 
ssert tehetne, a községek egy réssé s maga a 
vármegye magánjavainak igazgatósága is ax 
erdéoeti bizottsághoz fordalt,  hogy a Tirmegyel 
erdökbea etölráayiotl (akibaainilás még ezen 
tél folyamin  engedélyeztessék a végbél, hogy 
eme hegyvidéki lakósság némi koresethez jut-
hasson a a veszély lehetőleg elhárít! assék. 

— Nagy kópés világtörténet. Most 
lelent meg a Marczali B-urik által azerkesztett 
Nagy képes világtörténet 174-ik füzete,  mely 
Mária Terézia éa Nagy Friedrík korának leírá-
sával foglalkozik.  Ot darab ma melléklet van 
csatolva ebez a füzethez:  II. József,  VII. Ká-
roly német császár, gróf  Kannitz ás I. Ferencz 
István császár arczképei s Woll tábornok ha-
lála. Egy fizet  ára 60 fillér.  Eló lehet fizetni 
a mire ugy a könyvárusoknál, mint a ml ki-
adóinál : A Frank lin-Tárralal nál és Révai Test-
végeknél. Előfizetési  ár : 12 füzetre  7 kor. 20 
fillér.  34 fflzetre  14 kor. 40 fillér. 

Laptnlsjdopos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 60—903. kj. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság részérdi 

közhírré tétetik, hoiry a caikdánfalvi  köz-
birtokosság tulajdonát képe/fi  a a Csik-
Madaras Il-ik hattárréazben fekvő  major-
sági javak, u. nr. : legelő és kaszáló tp-
roletek a folyó  ev február  hó 14-én 
reggel 0 órától Csikdánfalva  község-
házánál tartandó nyílt szóbeli árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adatnak 

Az árverési feltételek  a község há-
zinál hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

A községi Elöljáróság. 

Csikdánfalván,  1903. évi jan 12. 

Árpa Lajos a. k , Antal Gergely ».k., 
kjzó. kbiró. 

5 0 - 9 0 3 . kj. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikdánfalva  község 1 9 0 3 . é v i j a -

nuár hó 29 napján d. e. 9 órakor 
nyílt szóbeli árverésen eladja a tulajdo-
nát képező Csikniadaraa Il ik rész nagy-
sarok Ilia patak nevtl erdőrészben 10, 
16 kat. hold vágásban található 852 
köbméterre becsillt fenyőfa  tömeget. 

Kikiáltási á r : 1704 kor. 
Árverezni kívánók kötelesek a ki-

kiáltási ár 10%-át bánatpénz gyanánt 
letenni az árverést megelőzőleg az árve-
rési biztos kezéhez. 

Uttf  ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A részletes árverés és szerződési fel-

tételek megtekinthetők Csikdánfalva  köz-
ség házánál. 

A községi elöljáróság. 
Kelt Csikdánfalván,  1903. január 

12-én. 

Árpa Lajos, Antal Gergely, 
jegyző. bíró. 

Szám 7 — 1903. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikdelne 

község határában .Szalonka» dűlőben a 
közbirtokosság tulajdonát képező, legke-
vesebb 2100 darab luczlenyőt tartalmazó 
erdőréaz folyó  hó 31-én d . e . 9 ó ra -
kor a község házánál nyílt árveréaen el 
adatik. ' 

Kikiáltási ár 850 korona. 
Árverezni kívánók kötelesek árverés 

előtt a kikiáltási ár 10%-át készpénzben 
bánatpénz gyanánt letenni. Zárt ajánla-
tok is az elöljárósághoz beadhatók, a hol 
az árverési feltételek  megtekinthetők. 

Csikdelnén, 1903. január hó 15-én. 

Kánya Imre, 
k. btnS is tart. elntvk. 

c s í k i 

Szám 1 0 2 2 - 9 0 2 . 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság Nagy-

méltóságú földniivelési  in. kir. miniszter 
urnák 36345/898. szánni engedélye foly-
tán Csikvármegyében fekvő  Gyergyó 
Kilyénfalva  község inlajdonát képező 
Gyergyó alsótölgyes halárában úgyneve-
zett „Borviz patak" völgyének katlan 
részében a „Borviz patak" baloldalán 
150 kat. hold területen található erdé-
szetileg 36380 kor. 38 fillérre  becsillt 
14 czuitől 36 czm. és azoifelül  kereske-
delemre alkalmas fenyőtű  tömeget 4 (négy) 
év alatti kihasználás végett a legtöbbet 
ígérőnek nyílt árverésen eladja 

Az árverés megtartására 1 9 0 3 . f e b -
ruár hó 9-ének délelőtti 9 órája 
tilzetik ki Gyergyókilyénfalva  község 
házához. 

Kikiáltási ár 36380 kor. 38 fillér, 
melynek 10°/„-a bánatpénz gyanánt az 
árverczéH megkezdése elő't leteendő. 

Az árverezés megkezdésének időpont 
jáig a szabályszerűen kiálitott és 3638 
korona bánatpénzzel ellátott Írásbeli /árt 
ajánlatok is ez elöljárósághoz bendluitók 

Utóajánlatok nem fogadtatnak,  el. 
Az árverés további teltételei az elöl-

járóságnál hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

A község előljáróságn : 
Gyergyókilyénfnlván,  190J. évi ja-

nuár 15-én. 
BalnxH Ferenc*, Zathureczky Bálint, 

bíró. 1—3 körjegyző. 

Sz. G482 902. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkvármegyc_ Kászon-alcaiki járásá-

ban Tusnád éa Verebes községekből álló 
körjegyzői körben Tusnád székhelylyel 
rendszeresített segédjegyzői és anyakönyv-
vezető helyettesi állás üresedésbe jővén 
nrra ezennel pályázatot hirdetek a lel hí-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket hozzám folyó  évi február 
hó 11-én délután 4 óráig nyújtsák 
be, később érkező kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Javadalmazása : államsegély az anya-
könyvvezető-hely etteai teendőkért 400 kor. 
a községtől 200 korona, nőtlen egyén 
részére megfelelő  lakás. 

A k.-alcsiki főszolgubiróság. 

Csikszentmárton, 1903. január hó 
16-án 

Bartalis Ágost, 
1—3 főszolgabíró. 

11423. sz. 1902. 

Faeladási hirdetmény. 
Az 1902. évi november hóban 

86225. szám alatt közzétett tájékoztató 
hirdetménynyel knpcsolatbnn közhírré 
teszem, hogy a kolozsvári m. kir. erdő 
igazgatóság kerületéhez tartozó, alább 
megnevezett három görgényi erdőíond-
nokságban 1904. évtől kezdve, bezárólag 
1913. éví« tehát egymásután következő 
tiz éven át termelhető lucz és jegenye-
fenyő  épdleti és müszerfának  egységárak 
mellett való értékesítése és a lierbusi gőz-
fUrésznek  bérbeadása iránt a kolozsvári 
in. kir. erdőigazgatóság tőnökének irodá-
dban 1903. évi február  hó 16-án 
délelőtt 10 Órakor Írásbeli verseny-
tárgyalás fog  tartatni éa pedig: eladás 
alá kerül: 

a) Az iszticsóim.  k. erdőgondnokságnál: 
® „Nagyisztiesó" völgyben 894-25 

kat. holdnyi fenyőerdőben  termelhető 
mintegy 22567 m'. lur-z és 3280 m". 
jegenyefenyő  épületi és uiüszerfa.  Kikiál-
tási ár kat, holdanként 460 kor. 

I A ,8zirod" völgyben 745-86 kat. 
holdnyi fenyferdőben  termelhető mintegy 
99015 m«. luezfenyő  épületi és müszerfa. 
Kikiáltási i r kat. holdanként 438 kor. 

3. A „Szirod völgyben* 675-79 kBt. 
holdnyi bakkel vegyen fenyőerdőben  ter-

melhető mintegy 54046 m'. Incz és 5469 
m'. jegenyefenyő  épületi éa müszerfa,  va-
lamint 55319 ut*, bükkfa. 

Kikiáltási ár kat holdanként 223 kor. 
4. a „Szirod" völgyben 1440. 24 

kat. holdnyi bükkerdőben termelhető mint-
egy 225850 m* bükkfn. 

Kikiáltási ár kat holdanként 86 kor 
5. a ,Nagyisztiesó" völgyben 874 67 

kat. holdnyi bükkerdőben termelhető mint-
egy 80400 m1 . bükkfa. 

Kikiáltási ár kat. holdanként 40 kor 
b) A mocsárim, k. erdőgondnokságnál: 

6. a „Felsőnyárádi* 559-78 kat. 
holdnyi fenyőerdőben  termelhető mintegy 
6H800 m'. luezfenyő  épületi és müszerfa. 
Kikiáltási ár kat. holdanként 406 kor. 
c) a laposnyaim.  k• erdőgondnokságnál: 

7. a .Mesterpatak" völgyben 48159 
kat. holdnyi fenyőerdőben  termelhető mint-
egy 54898 u>'. luezfenyő  és 11947 m". 
jegenyefenyő  épületi éa müszerfa. 

Kikiáltási ár kat: holdanként 431 kor. 
8 a „Sebes" völgyben 792 kat 

holdnyi f»-nyőerdőben  hernielliető mintegy 
9.166lm', lucfenyő  épüleií és müszerta. 

Kikiáltási ár kat holdanként 3P0 kor. 
9 a „Mesterpatak" völgyben 748 3« 

kat. holdnyi bükkel vegyes lenyőerdőben 
termelhető mintegy 1H983 m*. ltlcz s 
40196 nia. jegenyefenyő  épületi és mü-
szerta és 67100 ni', bükkfa 

Kikiáltási ár kat. holdanként 166 kor. 
10. a „Sebes" völgyben 228-61 kat. 

holdnyi bükkel vegyes fenyőerdőbeti  ter-
melhető mintegy 2IOuO m1 luezfenyő  épü-
leti és müszerfa  és 8500 m» bükkfa. 

Kikiáltási ár kar. holdanként 218 kor 
11. a „Mesterpitak" völgyben 484 38 

kat. holdnyi bükkerdőben termelhető mint-
egy (>7500 ut>. bükkfa, 

Kikiáltási ár kat. holdanként 102 kor 
Versenyezni csak az 1 —11, tételek 

alatt felsorolt  összes faanyagokra  együt-
tesen leltet 50 000 kor. bánatpénznek 
vagy az arról kiállított pénztári nyugtá-
nak csatolása mellett. 

A versenyezni kívánók felhivatnak, 
hogy a bútintpénzzel s az árverési és szer-
ződési feltételeknek  kir. közjegyző előtt 
aláirt egy-egy példányával felszerelt  Írás-
beli ajánlatukat, melynek borítékára az 
ajánlattevő neve, lakása és „Ajánlat a 
görgényi erdők fatermésének  megvételére" 
czimzés felirandók,  a versenytárgyalás 
napjának délelőtti 10 órájáig a kolozs-
vári m. kir. erdőigazgatónál benyújtsák. 

Az általános árverési és szerződési 
feltételek  a ut. kir. földmívelésügyi  mi-
nisterium erdészeti főosztályában  (Bnpa-
pvst,V. Zoltán utcca 16. sz.) valamint a 
kolozsvári m. kir. erdőignzgatóságánál meg-
tekinthetők éa 1903. évi január hó 16 
napjától kezdve átvehetők. 

Budapest, 1903 évi jantlár hóban. 

M. kir földmivelémilgyi  Minister. 
M kir. I. azániu csendőr kerület 7. szárny. 

89. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csíkszeredai csendőr laktanyában 

többféle  kőmives, asztalos, lakatos, és 
kőhtragó szakmába vágó helyreállitási 
munkák merültek fel,  melynek fogaunto-
aitását a belllgyminister ur ő nagymél-
tósága mult év november hó 24-én 
12IH24/V. b. szám alatt kelt rendeletével 
5402 korona 03 fillér  erejéig engedé-
lyezte. Midőn erre versenytárgyalást hir-
detek, felhívom  a vállalkozni szándéko-
zókat, hogy zárt írásbeli ajánlataikat 5°/o 
bánatpénzzel felszerelve  folyó  évi feb-
ruár hó 10-én reggeli 8 óráig 
ezen szárnyparancsnoksághoz annál bizo-
nyosabban nyújtsák be, mert később ér-
kező ajánlatok figyelembe  vétetni nem 
fognak.  A munkálatokra vonatkozó felté-
telek, költségvetés és tervek a szárny-
parancsnokság irodájában a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők, a hol a 
munkálatokra vonatkozó további felvilá 
gositások is megkaphatók. 

Csíkszereda, 190J. évi január hó 
13-án. 
2—8 Almássy főhadnagy. 

4. szám 

Egy 2 szoba, konyha, pinose 
és kamarából álló lakás nyári 
konyha, fáskamara  és baromfl-
óllal, külön udvarral * befásitott 
kerttel együtt 

jutányos árban eladó. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. 

Ingyen és bérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melybő. 

bárki képes 

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

— arómáiinmal előállítani. 
W A T T E R I G H A . T - i o 

Budapest, VII., Dohány-ntona 6. sz. a 

1884-béli Kiskiikiillő menti bor 
2o hektóliter eladó Jakab Lajos-
nal t sikszeredában i -iu 
Sz. 101)64—902. 

llkvi. 

Hirdetmény. 
Kász«n Al- és Féltíz kö/.ség telekkönyve 

birtokszabályozás következtében áiaUkitlstott 
s ez/.ei egyidejűleg azokra az ingatlanokra né/ve, 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-c/.ikkek s tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. évi XXI X. t.-czikkben szabályozott eljá-
rttá a telek,egyzökönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé. 1. 
liogy mindazok, kik ar 1886. XXIX. t.-czikk 
15. és 17. gg ni alapján, ideértve e szakaszok-
nak az 1889. évi XXXVIII, t.-czikk 5. és 6. 
g-aiban és az 1891. évi XVI. t.-cz. 15 a) 
pontjában foglalt  kiegészítéseit is, valamiut az 
1889. XXXVIII, t.-cz. 7. §-a és az 1891. évi 
XVI. t.-cz. 16. g b) pontja alapián eszközölt 
bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t.-czikk 22. 
§-a alapján történt törlések érvéoyteleoségét 
kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat 
hónap alatt vagyis 1903. ivi szeptember hó l-ső 
napjáig bezárölag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszab-
bítható záros határidő eltelte atán indított tér 
lési kereset annak a harmadik személynek a 
ki időközben nyilvánköuyvi jogot szerzett hát-
rányára nem szolgálhat; 

2. bogy mindazok, akik az 1886. évi 
XXIX. t.-czikk 16. és 18. §§ ainak eseteiben, 
ideértve az utóbbi g-nak az 1889. évi XXXIX. 
t.-czikk 5. és 6. g-aiban foglalt  kiegészítéseit 
is — a tényleges birtokos tulajdonjogának be-
jegyzése ellenében ellentmondással élni kíván-
nak, Írásbeli ellentmondásukat hat liönsp alatt, 
vagyis az 1903. ivi szeptember hó l-nő napjáig 
bezarólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé fi-
gyelembe vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában telt intézkedések által, 
nem különben azok a kik az 1. és 2. pontban 
kői illirt eseteken kívül az 1892. XXIX. t.-cz. 
szerinti eljárás és az ennek folyamán  történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkőnyvt jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ide értve 
azokat is, a kik a tulajdonjog arányának az 
1689. évi XXXVIII, t.-c/.ikk 16. g a alapján 
történt bejegyzését sérelmesnek talaliák e te-
kintetben felsztlslásukat  tn-lslmazó kérvén)fl 
ket a telekkönyvi lislésághoz list liönsp slalt 
vagyis 1903. évi szeptember bó l-sfi  napjalg be-
zárólag n>Ujl>ak be, mert. ezen meg nem hosz-
szsbbithatö zái'o- határidő ellelte után az át-
alakításkor közbejött téves bevezetésből szár-
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvéuyesil hetik, 
az emiitelt bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak és csak sz időközben te-
lekkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azokra telek, a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak ál, hogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mind egyszerű iratokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benjnjtauak az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1902. évi deczember 17. 
A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. 

Dr. Ssabó, 
kir. sljbiró. 

945-1MU2. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. CL 102. §.-& értelmében AZODDB! kOzhirré 



Január 21. c s í k i l a p o k 4. szám. 
teszi. bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1898. 
«vi Sp. I. 1060/8. szám végzése következté-
be* Bariba Igaácz agyvéd által képviselt Bili-
bok Páter és aeje gyimesi lakósok javára 
Bilibók János és nej® gyimesi lakósok allén 57 
kor. s jár. erejéig 1902. évi október bó 18-án 
foganatosított  kielégitesi végrehajtás otján Utog. 
lalt éa 6S0 koronára becsült következő ingósá-
gok a. aa.: széna, tehenek, borjak és sertést k 
nyilvásos árverésen eladatnak. 

Melv árverésnek csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1901. évi V. 931/3. száma végzése foly-
tán 57 kor. — üli. tőkekövetelés, és eddig ftsz-
szeseo 34 kor. 89 fill.-ben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedik lakásain O y i m e s e n leendő eszköz 
lésére 1903. évi fébruir  hó 4-lk napjá-
ank MlaMttl 9 érája határidőm kitBzetik és 
abboz s venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
IR8I. évi LX. t.-cz. 107. éa 108. §-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szűkség esetén, becsáron slnl is el fog 
nak adatni. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1903. évi jannár 
bó 14-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bir, végrehajtó. 

3. szám. 
1903. végrb. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

l.X t.-cz. 109. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 
mos. évi 10666. száma végzése következtél» n 
Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Nagy Sán-
dor ügyvéd csíkszeredai lakós javára Bokor 
János és társa Caikszentmibály luvészi ellen 10 
kor. a jár. erejéig 190». évi november bó 27 én 
foganatosított  kíelégitési végrehajtás ntján le-
foglalt  éa 940 koronára becsült következő ingó-
ságok n. m.: 1. Bokor Jánosnál ökrök, tehenek, 
tinók. II. Bokor Ilyésnél lovak, juhok, és hám 
nyilvános árverésen elsdatnak. 

Mely árverésnek i-sikszeredai kir. járá 
bit óság 1902-ik évi V. 1181/2. számú végzése 
folytán  10 kni. tőkekövetelés ennek 1902. éti 
szeptember hó 99-ik napjától járó 5° 0 kamatai 
váltó dţj és eddig összesen 33 korona 68 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig végrehaitást szenvedők lakásán Csik-
szentmibály L ov é s z e n leendő eszközlésére 
1903. évi jaoaár hé 30-ik napjanak d. e. 9 érája ha 
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. lörvényczikk 107 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron 
alnl is el lógnak adatni. 

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

Kelt C-dkszeutiuártouon, 1903. évi ja-
nnár hó 7-ik napján. 

Á b r a h á m Márton, 
kir. bir. végrehajtó, 

Szám 12775-1909. 
tftkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esiks/endai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi ható-ág közhírré teszi, hogy KAsa 
Gyóigy végrehajt utónak Süket Antal végre-
haitást szenvedett elleni végrehajtáai ügyében 
196 kor. 96 flll.  töke s jár. iránt a csíkszere-
dai kir. tőrvényszék területén lévő Csikszent-
mihily község halárán fekvő  a csikszerltniliálvi 
2631 sz. tjkvben i f i .  rend 13628. hrsz. ka 
szálóra 18 korona kikiáltási árban és pedig az 
18SI. évi LX. t -c*. 156. g-s értelmében netn 
csak végrehajtást szenvedd, hunéin a tînlior 
Miklós ennek neje Föczn Borbála, Süket Eme 
renczia térj. Bagoly Mózesné, Süket Kózália 
férj.  Ladó Albertné, Süket Tékla fér'  Búzás 
Istvánné, Süket Anna férj.  Búzás Antalné, Süket 
Katalin f.rj  Gergely Györgyné, Orbáu István 
és Orbáu Mihály társtulajdonosok nevén álló 
járandóságokra is, n csikxzenlmibályi 1947. sz. 
tjkvben i f i  rend I368H. hrsz. a kaszálóra 
57 korona 2. rend 13714. hrsz. kaszálóra 25 
korona, 3. rend 13753. brsz. kaszálóra 85 kor. 
kikiáltási árban és pedig a már idézett törvény-
szakasz értelmében nem csak végrehajtást szen-
vedi hanem az ifj.  Konez Józset (kinek neje 
Tamás Józéla.) íjukét Emerenczis, Süket Kó-
zália térj. Ladó Albertné, Süket Téka férj. 
Húzás Istvánné, Süket Anna. Térj. Hutá- An-
talné, Süket Kataliu féli.  Gerirely Gyöigyné, 
Orbán István kiskorú és Orbán Mihály kiskorú 
társiula;donosok nevén álló járandóságókra is, 
továbbá a csikszentinihályi 118. sz. l|kvben A 
f  I. II nd 301., 302., 304. hrsz. keltre és bel 
soségre 320 kor., 2. rend 322 hrsz kertre fin 
kor., 3. rend 4268, hrsz. szántóra 66 kor., 4 
rend 4447. hrsz. szántóra 19 kor., 5. rentl 
4465., 4466.. brsz. s/ántóra és legelőre 18 kor 
6. rend 4540 brsz. xzántóra 4 kor., 7. rend 
4544., 4546., 4656. hrsz. szántóra 9 kor. b 
t-nd 4675. brsz. szántóra 6 kor., 9. rend 4577. 

hrsz. szántóra 19 k«r., 10. rend 4831. hrsz. 
8 kor., II. rend öl69. hrsz. szántóra 6 kor, 
12. rend 6981. hrsz. szántóra 33 kot", 13. rend 
6204. Ina/, szántóra 13 kor., 14. rend G44». 
hrsz. szántóra SO kor., 15. rend 6514. hrs/. 
szántóra 20 kor., 17. rend, 6710. hrs/. szántóra 
12 kor. 18, rend 6887. hrsz. szántóra 33 kor.. 
19. rend. 7037. hrsz. szántóra 5 kor., 20 rend. 
70d3. brsz. szántóra 6 kor., 21. rend 705ft. 
hisz. szánlóra 11 kor.. 2:). rend 7237., 7238, 
7265. hrs/. szántóra 18 kor., 24. rend 7240 I. 
hrsz. szántóra 3 kor. £5. rend 7249., üi50„ 
7309. hrsz. szántórs 107 kor., 26. rend 7283. 
brsz. azáulóra 17 kor., 27. rení 7268 lirs/. 
száutóra 15 kor., 28. rend 7318.. 7319. hrs/ 
szánlóra 16 korona, 30. rend 75G9. Iirsz. szán-
tóra 12 kor., 31. rend. 80K9. hisz. szántóra 
12 kor . 32. rend 8774. brsz. kaszálóra 69 k»r. 
kikiáltási álban és pedig a már hivatkozott 
törvény szakasz értelmében nem csak végre-
hajtást szenvedő, hanem a Süket Kmereticzia 
férj.  B.igoly Mózesné, Süket Rozália tér. Ladó 
Albertné, Süket Tékla férj.  Búzás Istvánné, 
Süket Anna fél  j. Búzás Autalné és Süket Ka-
talin (érj. Gergely Myörgyné társtulajdonosok 
nevén állö járandóságokra is s igy az ingatla-
nok egészére elrendelte és hogy a fennebb 
uiegj-lólt ingatlanok az 1903- évi január hó 
23-ik napjain d. e. 9 érakor Csik-S«eut-
Mihály község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási ármt alnl 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az i ngat-
lauok becsárának 10%-á*., vagyis 63 korona 
-10 fillért  készpénzben. vagy az 1881. évi LX. 
lörvényczikk 42. g-ában jelzett árfolyammal 
s/ámított és az 1881. évi november hó l én 
3333. szám alatt kell igazaágügyminiszleri ren 
delet 8. g-ában kijelöli óvadékképes értékpspi-
rok ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t. c*. 170. g-a értelmében a l>á 
natpén?n>-k a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt át szolgál-
tatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatósága. 
Csíkszeredán, 1U0_>. évi november hó 28 án 

Oecző Béla, 
kir. t'-sicki biró. 

Egy jó családból való fiu, 
kinek 2—3 gimnáziumit van, tanulónak 

felvétetik  lapunk nyomdájában. 

Köhögés és rekadtnig ellen nlnoa jobb a 
s 1« RÉTHY-féls 

pemetefű  czukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázunk 

és határozottan BÉTHY-félét  kérjünk, mivel 
sok haszontalan otániato van. 

I doboz ára 60 fillér. 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  ©11 

Tisztelettel értesíteni a vidéki lUrdőző közönséget, liogy Kézdl-
vásárhelyen a takarékpénztár tulajdonát k-'pezö gÖZ- és kádfürdő, 
mely kényelmesen van berendezve, két nagy medniczével, egyik meleg, 
ii másik liiujryos és egy kisebb, a mely tiszta hideg, továbbá meleg éa 
hideg zuhanyokkal, a gÖZ8ZOb& kítÜDŐ, :t li«»l illatos író/, van, be-
lélegzésre nagyon kellemes, fodorka,  borsminla és szikfilvirág  vegyité-
kekből van i-iüállitvn, kényelmes porczellán és czement kádak 
s/.intén zuhanyokkal, a czement kádakba kénmájat, gyógyfürdőnek  ia 
lehet venni, amely mindenféle  l l i i l£» t . r e i l i i i t i l , e s u z t , kÖNZVényl 
több filnlő  vétele illán meggyógyít. 

A gőz- és kádliirdó' összes szobái gőzfűtéssel  van berendezve. 
A (főz-  és ki'tdlllrdő minden héten t l é í , V » » e r van nyitva egész nap 

Gőzfürdő  napok: 
délután 60 flll. 
uraknak 60 flll. 
nőknek 60 flll. 
nőknek 60 flU. 

Vasárnap egész nap uraknak d. e. 1 kor. 
Kedden nőknek „ „ 1 kor. 
Csütörtökön uraknak „ „ l kor. 
Szombaton uraknak „ „ 1 kor. 

Porczellán kád egész nap 1 kor. 
Czement „ ,. 70 flll. 

Minden osztálynál m a i i s z i r n z á » , l y n k N z r m - én U O r ö m v á -
gilNt II legtökéletesebben végzem a t. fürdőző  vendégeimnek. 

A iingyéidemd fürdőző  közönség számos látogatását kérem. 

Kézdivásárhely, 1903. évi jsnuár hó. Tisztelettel 

T f t d e a  S«italaa« 
2 — o fiirdó  bérlő. 

H E 6 H I V Ó . 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
XX. ÉVI 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É T 
Csíkszeredában, 1903. február  8-án d. u. 2 órakor 

kezdódóleg saját intézeti helyiségeiben fogja  megtartani, melyre a t. részvé-
nyesek tisztelettel meghivatnak. 

T Á K G Y S ü K O Z A T : 

1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 

-«•os©-

Ai alapszabályok 20 t t g-ának kivonata. 

A szavazati jog akár személyeson, akár két tauu által aláirt felhatalmazással  ellátott luegliiaott 
által - kinek azonban részvéoyesuek kell lenuie — gyakorolható. 

Nő részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság aluttiuk goudnokuk vagy 
gyámjuk, Illetőleg ezek felhatalmazottjai  által gynkorolhntják szavazati jogukat; iv. utóbbi esetnél nem 
kívántatik, hogy a megbízott részvényes legycu. 

Azon részvényesek tehát, kik 1903. január 1-lg az intézet részvénykönyve szerint, mint ilyenek 
igazolva voltak, a fennebbi  módon szavazati jogukat — részvény bemutatás nélkül — gyakorolhutjúk. 

A C8IKSZEBEDA1 TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA NEVÉBEN: 

Csikuereda, 1903. január 14-én tartott Illésből. 

Nagy Imre, Dr. Fejér Antal, 
elnök. Ugyész-Utkár. 

M E G H Í V Ó . 

Â Gyergyószentmiklósi „Népbank" Részvénytársaság 
Gyergyószentmiklóson, saját üzleti helyiségében 1903. évi jannár 

hó 25-én délután 3 órakor tartja 
X-IK 

x e r i - c l e s ü s z ö z g ^ - C L l é s é t 

melyre n t részvényesek meghívatunk. 

T á r g y s o r o i a l : 

1. Az 1902. évi zárszámadás éa igazgatósági jelentés bemutatása s az igaz-
gatósági indítványok tárgyalása. 

2. A felUpyelő-bizottságiiak  jelentése. 
3. A felmentvény  megndásn. 
4. Tiszteletdíjak (elosztása. 
5. Az alapszabályok értelmében beérkező indítványok tárgyalása. 
(Szavazati jogok csak személyesen vagy meghatalmazott részvényes által a 

részvénykönyv szerint, részvény bemutatás nélkül gyakorolhatók.) 

Gyergyószentmiklóson 1903. január 6-án. 

Tisztelettel: 
as igazgatóság. 

A zárszámadás az intézet helyiségében közszemlére ki van téve. 



Január 21. C S Í K I L A P O K 
4. Mám. 

n u s Q H i v Á H -

AZ ALCSIKI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Xl-ik ÉTI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1903. február  2-án d. e. 9 órakor 

fogja  üzlethelyiségében C»ik*z<i.tiiiArlo:ib»ii ineglarlmii, melyre a t. cz. részvényesek 
tisztelettel meghívatnak. 

í i i g y i e i e a í t i 
1. Bizottságok választása a szavazatok számbavételére jegyzőkön)\ 

hitelesítésére. . , 
ü. Az I í)02-ik évről szerkesztett zárszámadások, az igazgatósági es telllgyelo 

bizottsági jelenítsek előterjesztése, nz évi mérleg megállapitásn, a nyereség felosztása 
feletti  határozás és a feliiieiitvények  megadása. 

3. Az 1901-ik évi ahipszabál} ok módosításának a közgyűlés általi hitelesítése. 
4. Ksetle;* beérkezendő indítványok tárgyalása. 

• A - l a p s a a T s á l y iciTT-onat. 

A közeyü'ésen ni nden részvényes vagy személyesen vagy meghatalmazottja által, kinek 
azonban szintén lészvényesnek kell lennie, gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban minden 
részvényes a gyűlés megnyílásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elismervény 
mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvényes egy-egy szavazattal hír, de ha valamelyik részvényesnek 
tiznél tiil.b részvénye -an : minden lovábhi 5 részvény csak egy szavazaté a jogosít, azonban sem 
saját személyéhen, sem más állal képviselve, sem végee másoknak képviseletében, avagy "i nd 
három módiin együttvéve 20 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

Az igazgaléaág. 

Mikó Árpád gyergyóalfalví  udva-
rában százhetven szekér — első 

minőségű széna eladó. 
Értekezhetni: Magyari Lajos 

felügyelőnél  Gyergyóalfaluban. 

Egy épületes belső telek a piacz-
utbzába két lakóházzal, egy fa-  W 
kőháza mellék gazdasági épületekkel együtt 

olcsó árban eladó. 
Hol ? megmondja a kiadóhivatal ! BJ> 

l ^ i i n i p w f r ^ n »  f i » i r ^n*mn»n» 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát! 

P O R S T F E R E N C Z 
férfi-  és nói-czipész üzlete Csíkszeredában (Piacztér) 

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhívni 

Több éven át szerzett tapasztalatom és szakmámban való gyakorla-
tommnál fogva  azon helyzetben vagyok, hogy jutányos árak mellett 
is csín és Ízlés tekintetében n külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből mérték szerint: 

uri-, női- és gyermek-czipőket 
:i - a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javításokat olcsón vállalok. 

drL8Fo?tibfBa.e  S E B T A P A S Z . 
Még eddig semmiféle  tapasz nem érte el J 

ennek a jó hatását! 
Porti László eredeti gyártmánya. 

Rendkívüli gyógy* és fájdalomcsillapító  ha-
tása mindenni-iiiii sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal rsillapitja a láj-
dalmat, oszlatja a <lac»natoi és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni i 
kellene. A női emlögyulladásnál biztos ered- i 
ménynyel alkalma/tatik. Ara 2 kor.. kisebb 1 

I koe. és a legkisebb 70 ü l. Kapható a gyár-
ban Ftrti László lludapest. II. ke.-., Is 
kola-ulcza 24. szám és » föi  aktáiban Umla-
pesten. Törők József  gyógy-
tárában, Kíeály-ilie.za 12, 
valamint Budapesten min 
den és vidék MI a nevezete-

sebb gyógy tálakban. 
Az eredeti de. Kuvti-léle 
sebtapasz klilsö csomago-
lásán, mely F. L 
betűvel van le-
persételve. az itt 
is látható véd-
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti 1 

kereskedelmi és iparkamara 60e)0/lb99. 
sz. végzésével megerősítette. 

A számtalan értéktelen és ártalmas ulán- | 
zatuk arra inditoltak. miszerint az utánzó i 
ellen a törvényes lépési-Vet megtegyem A 1 

ki egy olyan tapaszt beküld, a mely lünli ! 
aláieással és véd jegy gyei ellátva nines. in- í 
talombün részesül, nn-il a tapaszhaniisiló-( 
kat folytonosan  törvényileg üldözöm. 7--ii I 
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Figyelemre méltó! 
Vall szerencsém tisztelettel értesíteni 

nagyérdemű revökiizőitséget, miszerint 
nz lisy.i és téli szezonra uioinian és dúsan 
fölszereltem  raktáromat kész féiflés  eye-
rrk öltönyökkel, — a legfinrimabb  teli 
kábátokkal és köpönyekkel — léi ti 
és Un illetve gyerekek rés/ére, Valmllllt 
lérünk részére nivil bőrös kabátok is 
nagy válasziékt'Hll kaphalók. 

Vamisk továbbá raktáromon du ' vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraczok - agy és asztalteritök, 
különtéle jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vászÁak, oxfortok  és 
tarka takács — női köntös kelmék; 
van lovábhá dns választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor. niind,nlajta díváitok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családikasználalra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltételek 
mellett havi részletfizetésre  is elárusítok. 
Ezekután tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevő közönséget legyen leljes bizalommal 
irántam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedéséle 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illó tisztelettel 

SifillÖHy  Zh . 
J Brassó, Kapu-utosa 52. 

r e r e n c z p á - l i a a - l e ® . 

(SÓSBORSZESZ) w—o 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltótlen tisztasága 
következte!,Ml ngy külső,  mint belső  használatra minden-kelőit 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most, annyira kedvelt 
gyuroinódszerre (uiassag-). Kitűnő sikerrel használtaiik csuz 
köszvény,  meghülések  ellen, bénulások.  Hozamoknál,  gyu-
laihisok  es kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
szy tisztítására j belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
Stt) e len. ktt .n iknsk, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak 
a általán sokat, gyalogotoknak nélkbzlietetlen. — Valódi csak a 
m e n t i t védjegye,. Kgy üveg 30 fillér..  1 és a korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 

t veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
nos urni • Csikszépvizen: Fejér Miklós nniál, általában 
ott, hol plakátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

„VERTES L. SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A mai, O ^ e i Londoni és Párisi kialUtásokon aranyéremmel, 

aiszkereszttel es díszoklevéllel kitüntetve. 

! 

l e g j n h b i i n k e l i n m e r t 

F é r f i  e z i p ő k : 
Jó és olcsó fajta,  czniţo» 
Jó és olcsó fajta,  fűzős 
a legjobb fajta,  dupla talpú, 

téli béléssel, lüzős vagy 
CZUÜOS . . 

Vízmentes (iioaz lakk, téli 
béléssel, dnpla talpú, czu-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes proszlakk, víz-
mentes . . . 

lakk luzös, elegáns 
amerikai buxbör,czngos vagy 

lüzős, téli béléssel . . 
Valódi Chevrsaux minden 

kivitelben 

t é l i c z i p ő i = 
bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Föüzlet: 

VII., Károly-körut 19. szám. 
Király-utoza sarkán. 

Fióküzletek : 
IV., Keoskeméti-utoza 8. 

V I I , Kerepesi-ut 3a. 
VIII., József-körűt  73. 

A R A K : 7-0 
N ö i c z i p f i k : 

Jó és olcsó fajta,  czngos frt  3.50 kr. 
Jó és olcsó fajta,  füzös  „ 3.S0 
a legjobb fajta  fűzős  vagy 

gombos, téli béléssel „ 4.— 
Vízmentes orosz lakk, fűzős 

vagy gombos, téli béléssel „ 4.50 
Posztó oroszlakk, duplalalpu „ 4.— 
lakk füzös  vagy gombos „ 4.— 
Amerikai boxbőr, fűzős  vagy 

gombos, téli béléssel „ 4.50 
Chevreaux minden kivitelben „ 5.— 

Irt 3.50 kr. 
„ 4 . -

5.50 

5.50 
5.50 

5.50 

6.--
Óriási nagy választék gyermek-czipőkben a legolcsóbb árak mellett . 

Vidéki rendelések a föüzlet  u t j án pontosan eszközöltetnek. 
Ueg nem felelő  áruk készséggel kicseréltetnek. 

ĵ )OIOlOIO0OIQ4QIOIQIOIOIOIQIOIOKIDlOIOIQIQIOIOIQIOIQIOIOIOIQIQIOICĵ  
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a placz-utciában, 

SZOPOS BÉNI házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

- = Nyerges és kárpitos üzletemre = -
Üzletemben minden n szakba vágó mnnkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett, pontosar. esv.közlőm. 
Raktáron tanok mindenféle  ruganyos divánokat , mólyen leszálli tott 

árban, ugy, hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bár-
mely nagyobb városban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hngy kocsik, va'aminl minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  ajánlva, maradtam 
Kiváló liszi Hei tei Bájer Ferencz, nyerges éa kárpitos 

7-iQ Csíkszereda, píacz-utczában. 
T. Bájer Ferencz urnák Csíkszereda. A mi az Óntól vásárolt kocsit illeti, arról 

ezutiai adok véleményt- és pedig olyat, a mely székely hazai iparunknak valóban dicső-
ségére Válik. — Mindössze néhány hete. hogy öntől a kocsit megvettem, de e néhány 
hét alatt oly erős és mondhatni kritikus cxenzuránuk volt kitéve, a mely azonos egy 
egész évi folytonos  használattal, mert ezen uehány hét alatt számtalan rosz, de nagyon 
rosz, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi 
sérülése nem történi, pedig, ha történt volna, sem lenne csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocsi ezen jó tulajdonságaitól, czélszerü és hely es beosztásától; mondhatom, hogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden szakember elismeréssel volt a Siolld 
és cslnns munka iránt, mely ugy a vas, mint a fa  és nyerges munkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 
t a p o o c o o c o o c c o ^ 

Nyomatott Csíkszeredában, Savoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1«03. ' 




