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Katonai javaslatok. 
Nagy kavarodást idéztek elő a mult 

liét elején a politikai világban a tárgya-
lás alá kerdlő katonai javaalatok, a me-
lyek most megváltoztatott alakjukban is 
szerfelett  snlyos terheket raknak a nem-
zet vállaira. Ezek a javaslatok, mikor 
első ízben a bizottságok elé terjesztettek, 
nem csak az ellenzéki pártok körében 
keltettek óriási felháborodást,  hanem még 
a kormány párt részéről is nagyon hideg 
fogadtatásban  részesültek, mely körülmény 
arra indította a kormányt, hogy a javas-
latokat napirendről levéve, ujabb meg-
fontolás  tárgyává tegye a némileg javí-
tott és enyhitett alnkban terjessze ismét elé. 

A katonai javaslatok azután két bi-
zottságban letárgyaltattak s ugy általá-
nosságban, mint a részletekben is elfogad-
tatván a ki- éi bevándorlási, az útlevél 
Ugy, hattárrendőrség és czttkorjavaslaţok 
letárgyalása után a ház elé voltak kerü-
lendők. 

A mull hét elején hire ment, hogy 
a képviselőház elnöke, Apponyi Albert 
gróf  kijelentette a miniszterelnök előtt, 
hogy politikai múltja és a katonai terhek 
dolgában hangoztatott elvei teljesen ki-
zárják azt, hogy a napirendre ttlzendő 
katonai javaslatokhoz szó nélkül hozzá-
járulhasson s ezt csak azon esetben teheti, 
ha a javaslatok megszavazása alkalmával 
bizonyos nemzeti kivánaágok is teljesít-
tetnek, vagy legalább is azok teljesítésére 
határozott ígéret tétetik. 

Ezzel együtt más hirek is szárnyra 
keltek. Előállottak a politikai jósok, a 
kik a kormánypárt bomlásáról és váltsá-
gokról jövendőitek s a közönség lázas 
izgatottsággal várta az ügy tovább fej-
lődését. 

A konnányelnök és társai bölcses-
sége ez alkalommal is megtalálta a kive-
zető utat, a jóslatok nem teljesültek, netn 

következett be sem a szabadéi vtlpárt bom-
lása, sem pedig váltság nem állott elő. 
A lázat és izgatottságot lecsendesítette és 
lecsillapította a szabadelvüpárt szombaton 
tartott értekezlete, melyet minden oldal-
ról olyan feszült  érdeklődéssel vártak. 

Azoknak a kiváltságoknak, melyek 
a volt nemzeti párt részéről emeltettek, 
Szentiványi Árpád volt a szószólója Ezek 
a kívánságok két csoportba osztva ke-
rültek az értekezlet elé. Az egyik cso-
portba azok a kívánságok soroltatnak föl, 
melyeknek megvalósítását a legközelebbi 
jövőben óhajtják. Ezek közé tartoznak a 
katonai zászló és jelvények közjogunknak 
megfelelő  rendezése, a magyar tiszteknek 
a magyar ezredekbe való visszahelyezése, 
a katonai perrendtartás relormja a végtll 
az a kivánság, liogy a védő kötelezettségi 
kedvezmények megítélésénél a honvédelmi 
miniszter legyen a legfelsőbb  forum. 

A második csoportba tartozó kíván-
ságok : az anyagi áldozatok határának 
biztosabb megállapítására szükséges, hogy 
a hadsereg béke létszáma időnként állapit-
tassék meg, az 1889. óla fennállott  álla-
potokhoz visszntérve a hadseregnek pót-
tartaléka természetesen megfelelő  szám-
arányban kontiugentáltassék s a többi 
védőkötelesek a honvédséghez tartozzanak, 
végül mondják ki törvénybeli, hogy ma-
gyar honos tiszti rangot csak is ugy 
nyerhessen a közös hadseregben, hu n 
magyar nyelvet birja. 

A kormány nevében Fejérváry báréi 
honvédelmi miniszter adta meg a feleletet, 
melyazerint a kormány nevében Ígéretet 
tesz, hogy a felsorolt  kívánságok közUl 
némelyeket, nevezetesen a közös hadse-
regben a zászló  kérdést,  a magyar 
tiszteknek  a magyar ezredekbe  való 
visszahelyezését  és  a katonai  perrend• 
tartást  már a legközelebbi jövőben életbe 
fogják  léptetni. 

Azokat a kivánságokat azonban, me-

lyek a hadsereg belső szervezetét érintik 
s melyeket egy ilyen rövid életll, csak egy 
évre szóló törvény keretében amúgy sem 
lehet megvalósítani, a véderő törvény 
revíziója alkalmával fogják  fontolóra  venni 

A miniszternek ezen megnyugtató s 
részben köteles.5 nyilatkozatai után, me-
lyekben igen fontos  és lényeges kérdé-
sek megoldása helyeztetik kilátásba, a 
kntouai javaslatok megszavazása elé a 
korii.ánypárt részéről további akadályok 
gördittetui nem fogunk  s nagyon való-
színű liogy az ellenzék is, tekintettel a 
kilátásba helyezett lontos ujitások keresz-
tülvitelére. nem lógja olyan nagy veh-
mcncziával támadni a javaslatokat, mint 
a liogy az kezdetben szándéka volt, de 
legnlább is letesz az obstrukczióról, mely-
lyel amúgy is csak a drága időt fecsé-
relnék, anélkül, hogy a javaslatok tör-
vényerőre emelkedését megakadályozni 
tudnák. 

= A képviselőház ülései. A január 
hó 1U én Apponyi Albert gróf  elnöklete alstt 
tartott ülésben a jegyzőkönyv hitelesítése utáu 
foty  mtiiik a napirenden levő ezukor javaslatok 
tárgyalását. A mai gyiiléB elsó szónoka Szüllö 
Géza kijelenti, hogy az egyezményt elfogadja, 
mert n prémiumot megszünteti. Különben is most 
két rosBZ között kell választanunk vagy elfogad-
juk sz egyezményt, vagy pedig háborút kell vi 
seiuiink az egész külföldjei.  Az előbbi a kisebbik 
rossz. Határozati javaslatot nyújt be. mely sze-
rint a preaiimn megtakarításával járó hasznot a 
fogyasztási  adók leszállításira fordítsák.  Xeumnnn 
Annin szerint u kotivencziót el kell fogadni,  mert 
a mértékadó államok már nagyrószbeii elfogadták. 
A prémiumot tnindeuiitt el kell törülni, mert kü-
lönben cseberből vederbe jutunk és saját fegy 
vereinkkel fognak  megverni. A ciukor prémiumot 
csak a konveucziÓB államok fogják  eltörülni s ez a 
világ czukortermelésének épen fele,  a másik fele 
léhát kénye-kedve szerint segithetheti elö a ezu 
koripart. Oroszország igen nagy jutalmakat biz 
tosilolt a ezukorgyársknsk s igy ezek kény 
s2eritve lesznek, liogy a fogyasztásra  termelt 
czukorrnl s külröldi pisezokat áraszszák el s igy 
fognak  fonni  a többi államok is, melyek nem 
csstlskoztsk az egyezményekhez. K miatt kétsé-

ges, hogy a prémiumok eltörlése meghoszs-e a 
kívánt eredményt. A javaslatot elfogadja.  Sze-
derkény  i Nándor örömmel iidvösli as egyez-
ményt. moly megszünteti s prémiumon képtelen 
lulyzetet, do u ezukoradö javaslatot nem fogadja 
el. Azt az összeget, melyet a prémiális rendszer 
keresztülvitelére fordítottak,  haladéktalanul törülni 
kell, ezt az összeget a pénzügyminiszter admi-
nisztrális nton egyszerűen üsse le as adóból és 
adja viüsza a fogyasztó  közönségnek. As Qlés to-
vábbi folyamán  Dániel  Gábor elnökölt. fliy'a-
novicb Gyula szerint ma az a feladat,  hogy a 
konvenczió által megállapított keretek között le-
butóvé t/-lessék, hogy a ezukoripar feladatának 
megfeleljen.  Az az Brány, mely egyes országok-
ban B czukortermelés és czukorfogyaBStás  között 
vnn. az eiy Oroszországot kivéve, hazáakban a 
legkedvezőbb. Az a meggyőződése, hogy egéss 
ezukoriparutik jnvóje hozni fogyasztásunktól  függ, 
nzórt igen louios közgazdasági és állami érdek 

belfo^yasztús  emelése, a mii sznnbau esak a 
Cíukorndó leszállításával érhetünk el. A javaslatot 
elfogadja.  Ernszt  Sándor helyteleníti, hogy a 
kormány nein fejtett  ki srra nézve elég erőt, 
hogy Anglia minden ezukorterméket egyenlő bá-
násmódban részesítsen. A javaslatot elfogadja,  de 
a kormány iránt nem viseltetik bizalommal. As 
elnök azon jelentésével, hogy az összeférhetet-
lenségi bizottság a Bauer Antal ügyében elsó 
ülétíét jxnuár hó 31 én tartja meg, as ülés véget 
ért. A január hó '20 án Apponyi Albert gróf 
elnöklete alatt tartott ülésben még Afolnár  Jó-
zsié» szólalt (öl a czukorjavsslstok általános vi-
tájában. A javaslatokat elfogadja,  de felemeli  «lá-
vát a ezukor drágasága ellen, mely a Székely-
földön  uralkodik s kéri a pénzügyminisztert, hogy 
intézkedjék a ezukor áráuak az egéss oraságbaa 
egyenlővé tétele érdekében. Ez esetben nem kel-
leue a ezukoradót sem leszállítani s mégis le-
hetne segíteni egy nagyon rossz viszonyok kösött 
élő társadalmi osztályon : a székelységen. Essél 
az általános vita véget ért és Lukács Lássló 
pénzügyminiszter reflektált  a felszólalók  beszé-
deire, kifejezvén,  hogy nekünk alkalmazkodnunk 
kellett az egyezményt kötő államok többségének 
véleményéhez. Azt is kijelenti, hogy arra ninos 
joga, hogy a Székelyföldön  a ezukor árát sza-
bályozza, mert ez prémium lenne, mely ellenke-
zésbe volna törekvéseinkkel. Ausztriához formai-
lag nem vagyunk kötve, mert as egyezményt, 
mint önálló szerződő fél  irtuk alá, de mindaddig 
míg a közös vámterület fenáll,  Ausztriával egyet-
értve kell eljárni. Hogy Ausztria miként lépteti 
életbo a javaslatokat, as az ő dolga, életbe lép-
tetheti a 14. g. alapján ia, mert az az oastrák 
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A szoczlállzmas jelene. 

Irta : Mailáth Jóaef  gróf 
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A míg Lassalle — mint előbb jeleztem — 
nemzeti sioesiáliets volt, sddig Marx nemzetköai, 
mert as ipar magasabb fokán  álló más államok 
példáját tartotta szeme előtt, asért is oly egyol-
dalú. ellentmondó as ö teóriája, azért élte is ma-
gát mintegy tul. De a történeti fejlődés  szempont-
jából a marxism ns szőtte át egész Németorszá-
got As ó teóriája 1847-ben már késsen volt és 
csak 1862-ben jött Liebknecht Angliából Marx 
ideáival Németországba. Liebknecht Marx halála 
után a Lassalle állal alkotott munkás szövetei 
gekre vetette ügyeimét és ssemét. Bebel segít 
ségével Schulze Delitsehtól elvitte a munkásokat 
és átvitte Marxhoz. 

A 70-es években a franczia  bábom szeren-
csés kimenetele után. melyeket a németek állító-
lag a német tanítóknak köszönhettek, jöttek 
be a franczia  milliárdok, essel a gazdasági élet 
egyszerre óriási virágzásnak és fejlődésnek  indult. 
Hogy ez a németeket némileg el kábitotla, mn 
tatja nemsokára az 1878-ban bekövetkezett krach 
és as a körülmény, hogy mindazok a pénzügyi 
müveitek s pénzintézetek, melyek alapítása ab-
ban as időben történhetett, most egymás után 
megbuknak. 

A 70 es évek nemzedéke nem volt még 
eléggé érett a gazdasági Jólétre és igy érthető. 
ho«v a kapitálisomé es időtől fogva  valóságos 
orgiákat ült és a legszolidabb embereket sikerült 
a legegéazségtelenebb alapításokba belevonni. Es 

k e s d l k a gyakorlati, mér^kel^ ssoltd 
németek spekulálni, kezdődik s lánc. a Mşmm.n 
köri?. Es állapotokból nyert előnyt és nyeresége 
a szoosláldemokráciia, mely folyton  gyarapodott 
4 1 " í ^ r e k s mnnkáskérdés fontossá,  áté-

.« fadudlia.  valamint a n-rezve és as ügynevezett feduális.  valamint j 

berálls Manchester iskola felfogásán  mugát túl-
téve, már 1871-ben Itzenplitz kereskedelmi mi-
niszterrel közölte későbbi szocziálpolitikai prog-
ramjának alapgondolatalt. As egyik alapgondlut 
az volt, I ogy a munkás osztály ama kívánalmait, 
melyeket a termelési, közlekedési és árképződési 
folyamatban  jogosultsággal birnak, törvényhozási 
és közigazgatási uton kell teljesíteni, — a másik 
pedig az, hogy az államellenes éB az államra 
nézve veszedelmes isgatáBOkBl tiltó és büntető 
törvényekkel kell megakadályozni. 

Ekkor következett 1878 ban a két merény 
let I. Vilmos csássár ellen. Ezeket joggal vagy 
jogtalanul B azoo2iáldeinokráczía izgatásainak 
tudták ba és ekkor jött az úgynevezett kultur 
harci uerája után rögtön a szociiálists törvények 
aerája, 18:8—1890 ig. 

A mint egyeB irók feljegyzéseiből  látjuk, 
a szocaiálista törvények körülbelül ugy hatottak 
• munkásokra, mint a májusi törvéuyek a katlio-
likusokra nézve, elkeseritóleg és sz ellentéteket 
kiélesltve. 

A Lassalle által képviselt uemseti vonás és 
érzés a szoctiáldomokrácziából eltűnt, ez volt 
elsó jelensége és következménye e törvénynek, 
de ason bánásmód folyománya  is, melyben s 
főbb  azocziálista vezéreket részesítették. A másik 
következménye as volt, hogy a párt kebelében 
az ellentéteket elsimította, vagyis marxisták éa a 
lassalliánusok egyesültek Azt, hogy a nőinél szo-
csiáldemokráezia tagjai közt tudományosan kép 
sett emberek, kiváló ssónakok, esetleg becsülendő 
magánji llemek is találhatók, főkép  a ssocziálista 
törvényeknek tulajdoaithatjuk, mert a nyomás 
ellennyomást gyakorol, üldöztetés martirokat te 
remt éa as emberiség története azt bizonyítja, 
hogy mindent el lebet nyomni, csak a gondolat-
aiabvlságot nem, mert az utat tör magának, aka-
dályokat nem ismer. 

És valóban, ha as ember a német parla-
menti vitákat olvassa, oltsn a ssocsálista sióno-
koknál sokkal több Ideálismust, sokksl több em-

berbaráti szeretetet talál, inuit a mi parlamentünk-
ből!, a hol a gazdasági kérdések iránt vajmi ke-
vés érzék van. 

De Bismarck nem hiába volt a vaskeiü kan 
ezellár, midőn programinjáuak represzlv, megtorló 
oldalát teljesítette, akkor reformok  után is látott. 
És igy álltak elö a azocziálpolitikai törvények, n 
melyek Németországban az ugynovezetl állami 
.szneziálizinitst megállapították, mi által Lassalle 
és Bismarck egymást kölcsönösen kiegészítették, 
mert az általános titkos szavazati jogban iululták 
meg azt az eszközt, melylyel külön külön minde-
gyikük a saját czélját elérni vélte és a követkéz 
méuyek megmutatták, hogy némileg el is érték. 

De hogy ezen nagy reforuialkotások  czél-
jukot mégBem érték el egészen, anuak okát is-
mét a azocziálista törvényekben keressük, mert 
míg u azocziálista törvények életbeu \olisk, szók-
kal lehetett a szocziálpolitikai alkotások ellen 
a tömeget izgatui. Azért okos dolog vall, hogy 
1890-ben, midón a szocztálista törvény lejárt, 
:>zt többé meg nem újították és ezen ténynyel 
a béklyóba vert szellemek felszabadultak,  ai el-
nyomott kedélyek iámét szabadabban kezdtek 
lélekzeni. A Biocziáliata törvények megszűntével az 
elsó liatáa abban nyilvánult, hogy a szocziálde-
inokraták a góthsi programmot megváltoztatták, 
ehhez jött az ismert erfurti  fogalmazvány.  Evvel 
tehát a marxizmus a szocziáldemokrácziábaii tel-
jes diadalra jutott. A Lassalle féle  eszmék onnan 
kiküssöböltettek. 

De nemsokára a párt kebelében külömbőső 
irányok éa felfogások  jöttek túlsúlyra Es a Btutt-
garti pártuapon jött kitörésre, s hol különösen a 
szociiálismus végcséljira vonatkozólag igen érde-
kes essmecsere folyt. 

A ssocsiáltsmus asouban nemcsak a munkás-
párt körében terjedt, hanem lassan észrevétlenül 
átment az egész német nemzet gondolkosáaába. 
Itt csak arra a Jelenségre akarok ntalni, a me-
lyet ml a kathedra-esoosiálismus neve alatt Isme-
rünk. Egy egéss sora kitűnő nemsetgaidaaági 
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íróknak és tudományos férfiaknak  kezdett s sso-
cziális kérdéssel foglalkozni,  1872-ben pedig s 
nemzetgazdasági irók, képviselők, újságírók, nagyi-
parosok és hivatalnokok megalakították a BSO-
cziálpolitikai társaságot, Vereia für  Sooialpolitik, 
melynek czélja, utint azt Schmoller 1807-ben tar-
tott megnyitó beszédében érinti, pártkülönbség 
nélkül sz embereket a ssooziális dolgok alaposabb 
megértésére, szóval, tollal, gyüléseséssel össtfl-
nözui. S ha ma a német gazdasági Íróknak mű-
veit figyelemmel  kisérjük, az találjuk, hogy 3b 
többé-kevésbé át vannak hatva as államssoesiális-
mua (kollektivizmus) eszméjétől, csak as eszkö-
zökben különböznek, a mennyiben as egyik job-
ban, a másik kevésbé akarja as állam kösben-
járását igénybe venni. 

Igy látjuk tehát, hogy Németországban a 
tudomány a legmagaBsbb itidividualismustól las-
san as államssocziálizmns, vagyis a kollektiviz-
mushoz közeledik és ennek, bármit mondjanak, 
azon moigalom volt előidézője, melyet Lassale 
annak idején kesdeményezett. A aipoiiálismus 
mint elmélet s gazdasági élet ssabad versenye 
ellen fordul,  mert ast akarja, hogy as anyagi 
javak termelése, terjedése, (forgalma)  és eloas-
tása ne sz egyesek §egoismnsa sserint, 
hanem a közjólét Bsempontjából történjék. A sso-
oziálizmus aiou alapgondolatból indul kl, hogy 
minden embernek egyenlő joga van a földi  Ja-
vskhos. Asért áll ellentétben egyrésst a libetá-
liimusssl, s mely minden egyednek, gazdasági 
téren, s legnagyobb szabadságot engedi, de más-
részt ellentétben áll as egyedárurendsserrel is. 
De a ssooaiáliimus as indviduálismuasal is ellen-
tétes fogalom,  mert as inviduáliamus ia esak oda 
törekszik, hogy ss egyesnek a lehető legnagyobb 
szabadságot engedje as élet legkűlömbösőbb vi-
szonyaiban embertársával szemben, á ssoesiália-
mus a magántulajdonnal asemben határozott ál-
lást foglal;  a magántulajdont elismeri ngyaa, 
védelmébe is veasi de a közjóiét aiempontjéból 
biionyos korlátok kősé akarja szeritanl. 

(Folyt köv.) 
,tOT 
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alkotmány kiégted 14 része. Erre a hái agy 
láaoaaágban, nlat részleleibee a javallatot elfo-
gadta, a Szüllő Géza Indítványát pedig elvetette. 
A január hó 31 én Apponyi Albert gróf  elnök 
lete alatt tartott ölésben a jegyzökönyv hitelesí-
tése ntáo harmadik olvasásban la megsiavailák 
a brüsszeli einkor egyeioiéuy becaikkelyeiéaérél 
éa a Mukoradd mód'oattáaáról szóló javaslatokat 
Still  Kálmán jelentést teaa as Erisébet királyné 
aaobor-bfiollság  mult évi működéséről. Fischer 
Sándor előadó ajánlja, hogy a miniszterelnök je-
lentései némely területek átkebleiéaéról vétesse 
nek tudomásul. A hás a jelentéseket tndomáaul 
veasl. Mindéi  Pál előadó ai igasságügyi bízóit-
ság nevében elfogadásra  ajánlja a miniszterelnök 
Jelentését a konzuli bíróságoknál polgári peres 
ügyekben követendő eljárás módosításáról. A hál 
eat la tndomáaul vesii. Caernocfi  János a vég 
rendelet nélkül elhalt alsóbb rendű papság ha 
gyatékának ügyében interpellálja a belügyi, igaz 
légügyi éa közoktatásügyi minisstereket. Jogta-
lannak találja, hogy a papi vagyon harmadrészét 
be kell ssolgáltatni as oraiágos siegény alapnak, 
kérdi a míniiilerefcet.  hogy ajándékoznak e ezt 
a jogtalan gyakorlatot megszüntetni ? Al inter-
pellációt kiadták a minisztereknek. Krasznay 
Ferenoi a készfizetések  ügyében interpellálja a 
miniszterelnököt s kérdi, igaz e azon hirleléa, hogy 
a kél kormány köiött még niucs megegyezés a 
készfizetések  Ogyébeu. Széli  Kálmán miniszter 
elnök hivatkozik arra, a miket ez ügybeu akkor 
mondott, mikor a kiegyezésről nyilatkozott. A 
mint as államjegyek he lesznek vonva, körülbelül 
márciius első napjaiban törvényjavaslatot fognak 
a parlamentek elé terjeszteni a készfizetések  meg 
kezdéséről. A készfizetést  csak háború, vámliá-
boru vagy igen nagy gazdasási kriiis késleltet-
heti. Az egész választ a héz, annak tárgyi részéi 
sí interpelláló ia tudomásul veszi. Széli  Kálmán 
indítványozza, hogy csütörtökön ne legyen ülés. 
pénteken pedig s katonai javaslatokat tárgyalja 
a hál. Barabás Béla páitja nevében tiltakozik 
a katonai javaslatok tárgyalása ellen a inditvá 
nyosia, bogy e javaslatok vétessenek le a napi-
rendről. Aa oraság nagy azegénységbeu van a 
ilyenkor nem lehet uj pénz- és véráldozatot kö-
vetelni a nemietti'l. A katonai javaslatok egyike 
eaak egy évre ától, de csak azért, meri arra ta-
lán elég leaa az az ötven millió, a mit aa állam 
meat harácsolt el a vármegyéktől. Ha a javasla-
tokat nem veszik le a napirendről, akkor tár-
gyalják külön-külön, de előbb utasítsák as osz-
tályok hos. Appeilál azokra a kormánypárti kép-
viselőkre, kik programmbeszédiikbeii tiltakoztak 
as aj katonai terhek ellen. Rakovfzky  István 
csatlakozik ahoa, a mit Barabáa Béla mondott. 
As ellenzéknek a katonai javaslatok megbukta-
tására mindent el kell követni. Kezdiék meg ezek 
helyett a töltségvelés tárgyalását. Szederkényi 
Nándor pártolja a> elélte szólók inditványát s ha 
azok nem fogadtatnának  el, kéri legalább a tárgyalás 
elbalaaitását. Széli  Kálmán szerint • kormány 
által benyajtott javaslatoktól nem lehet megta-
gadni a tárgyalást. Az osztályokban való tárgya-
láat feleslegesnek  tartja, meri már két bizottság 
is foglalkozol!  a javaslatokkal. Tiltak.iik az ellen, 
mintha a> állam a vármegyéktói ötven milliót 
elharácaolt volna. As állam nem harácsolt, hanem 
a kezelés biatoaaága érdekében őrizet alá ven a 
vármegyéktől bizonyos öaazeget. Abba beleegye-
zik, hogy a ház péntek helyett szombaton tár-
gyalja a katonai javaslatokat. A ház elveti Ba-
rabás éa Rakovazky Indítványait s elfogadja  a 
miniszterelnök indítványát, mely szerint a kö-
vetkező ülés szombaton leal s azon a katonai 
javaalatokat fogják  tárgyalni. — A képviselőház 
január hé 24-én előbb Apponyi Albert, ké-
sőbb Talliáo  Béla elnöklete alatt tartott 
ülésében aa előző ülés jegyzökönyvének hi-
telesítése után elnök jelentene, liosy az állandó 
öaazeférhetetlenségi  bizottság a tárgyalásra elö-
készilette Qyörffy  Uyula összeférhetetlenségi 
ügyét. As itélü-biriwágot 1» február  liú 8-ikí Ülés-
ben sorsolják ki. Ezután elnök, mivel 20 kép-
viselt zárt ülést kért. elrendelj a brzatok kiürí-
tését s az megtörténvén, as elnöki s kel Tal'ián 
Béla foglalja  el a a sári ülést megnyitja. Ra-
köwszky  István előterjeszti, hogy Singer Zsig 
mond újságíró, ki egy külföldi  lapnak (N'euc 
Frele Presse) levelezője hallatlan iudeskrécslól 
követett el az által, hogy egy foutos  okiratot 
hozott uyilvánoeaágra, pedig kiváuaioa volt. hogy 
as okirat Idő elölt ne közöltessék. Az okiratról 
tudott hat képviselő, de a dolog nem tőlük ke-
rült ki a Igy aa okirat tehát caak meg nem en-
gedett uton jutott nyilvánosságra. Kéri. hogy azt 
az újságírót, ki lopás, vagy megvesztegetés ut-
ján Jutott annak aa okiratnak birtokába, utasítsák 
kl innen. Széli  Kálmán sajnálja, hogy aa aa 
im, a mit aeki a ház elnöke adott át, nyilvá-
aeaaégra jutott, hegy aikéat történt ez, arról 
fogalma  sincs, a kitiltást azonban n«m tartja 
helyesnek. Aat aa ajaágirét, mint embert, beosü-
lelea, korrekt egyénnek ismerte a azt ia tudja, 
hogy sokszor nagy szolgálatot ia tett aa ország-
nak. kéri a háaat, hogy térjen napirendre a dolog fe-
lelt. Szeotirányi  Árpád azt mondja, hogy Sin-
ger tanok előtt kijelentette, hogy a aaőban forgő 
képviselők egyikével tem bestéit. Kéri a házat, 
hogy eaen dolgon térjea napirendre. Heaaá szó-
iénak még aa figybös  Szatmári  Mór, kl men-
tegeti, Hook  Jáues ki értsen elitéit Slagért s 
aat kivágja, hogy dobják ki a szabadelvű párt-
UrML Váui József,  ml MbásUtja. ki Singer 
aek sn siatskst sála. Rakowsziy  alt a a>z-
aM veü föl,  hegy Blnger válasszon két urat, 1 
Üknek titoktartás mellett mondja mag, hogy ki' 
M kapta a késirsloL Mind addig Inkorrektnek 
is Bávának tartja ét, míg be nem Maosytya, 

begy Bem lopás utjáa jatott • kézirathoz. Ezzel 
a sárt Oléa véget ért. Apponji Albert gróf  újból 
megnyitván a nyllváaoa ülést a napi renden 
levő katonai javaslatokra térnek, eat megelőzőleg 
azonban Benedek Jánoa a még mások indítvá-
nyára felolvaaaák  aa összes kérvényeket. Aa idő 
előre haladván elővették as interpellációikat. 
Rakowazky  a Singer féle  ügyben interpellálja 
a miniszterelnököt. Széli  Kálmán kijelenti, hogy 
neki semmiféle  összeköttetése nincs a .Neue 
Frele Presse'-vel. A szóban forgó  irat közléaét 
határozottan elítéli, de azért nem tartja helyes 
nek nevezett lap kitiltását. A válaast tudomásul 
veaslk. Darányi  Ferenoa két interpelláoziót in-
tézett ai igazságügyi miniszterhez, egyiket a te-
lekkönyvi törvény, a másikat a pécsvársdi köz-
jegyiőaég ügyében. PIósz  igazságügyininisder 
mludkettóre azonnal válaszolt. A telekkönyvi ja-
vaslatok már jövő hónapban elkészüluek. a péca-
váradi közjegysőségel pedig akkor fogják  felál-
lítani, mikor a körülmények a közjegyző megél-
hetését lehetővé teszik. 

•= Elkésve megismételt petioaló 
képviselőválasztás ellen. A gyergyoszent 
miklósí választókerületben függetlenségi  választó-
polgárok egyréaze sehogysem akar beletörődni 
abba, bogy a kerületet az ötéves czikluaon ke-
resztül csakugyan Lázár Meuyhért kell, hogy 
képviaelje. A mint tudjuk egyszer már rendes 
időben a választást megfolynniodiák,  de uzt, nem 
tudni mi okból, vissza is vették. Ugy látszik, hogy 
ezen tényiiket megbánták, mert közelebbről új-
ból peticzlót nyújtottak be a képviselőház elün-
kéhez a nélkül, hogy a községet, melyhez tar-
toznak meg is nevezték volua és azután, midőn 

képviselőház Lázár Menyhértet már régeu vég 
leg igazolt képviaelónek jelentette ki. — A mint 
halljuk gróf  Apponyi Albert képviaelőliázi elnök 

késői hiábavaló fáradságot  megmagyarázva az 
okvetetlenkedőknek, illetékes utun értésükre adta, 
hogy a peticzió a visszavételre, rendelkezésükre 
áll, mert már tempi paasati. 

= Györffy  Gyula összeférhetetlen-
ségi Ügye. A képviselőház állandó összeférhe-
tetlenségi bizottsága ma délelőtt Andrássy Tiva-
dar gróf  elnökléaével ülést tartott, a melyen GyórlTy 
Gyula képviselőnek az Kngel-féle  fonógépek  miatt 
keletkezett összeférhetetlenségi  ügyét tárgyulta. 
Az illéa zárt ajtók mögött kezdődött, mujd nyilt 
üléaen kihallgatták Csöke Ferenc miniszteri ta-
nácsost, ki a Györffy  Siterényi ügy ben íSzterényi 
József  minliiteri tanácsos ellen a fegyelmi  vizs-
gálatot vezette. Csóké art vallotta, hogy neki 
csak közvetve van tudomása az ügyről, a fegyelmi 
vizsgálat irataiból, a melyeket az össieférholet-
lenaégi biiottság rendelkezésére boorátott, A le 
cyelmi iratokat átvette a biiottság, vallomására 
megeskette Csóké tanácsost éa iámét zárt ajtók 
mögött folytatta  tanáeskoaáaát. A bizot'ság elha-
tározta, hogy még több tanút ki fog  hallgatni, 
köztük Nagy Ferencz volt államtitkárt. Hegyeshalmi 
osztálytanácsost, Janeaó Bonedek és Benedok 
Elek írókat. 

= A gyümölcstermelés föllenditese 
a Székelyföldön.  A Székelyföld  több vidéke 
alkalmas gyümölcstermelésre. A termelés föllen 
dőlését nem caak a nemes-gyümölcsfák  hiánya 
tette lehetetlenné, de nagyrészben as, hogy a 
gyümölcs nem jól értékesül e vidéken. Szükség 

1 a konaervkéazitő telepekre, mely a terméat 
ekként főidolgozva  forgalomba  hozza. A székely 
kormánybiitnsság javaslatához képest ugy a ke-
reskedelmi, mint a földmivelésügyi  miniszter meg-
felelő  segítségben részesít ilyen konzervgyárat, 
hogy a azékely gazdák gyümölcstermelését ked-
vező áron átvéve, ast földolgozva  hozzák keres-
kedelmi forgalomba.  A székelynép már többfelé 
elhatárolta, hogy a gyümölcstermelésre berendez 
kedik, ha a garancziákat kap arra. hogy a ter-
mést eladni tudja, 

— Székelyföldi  mintalegelők, A szé-
kelyföldi  vármegyék községi és úrbéri legelőinek 
törzskönyvezését elrendelték. Addig ia, mig azt 
a munkálatot befejezik,  intésfcedés  történt, hegy 
minden vármegyében néhány mintalegelőnek at 
kalmaa leriilet jelölteaaék ki, melyek a tél folya-
mán megjavíttatván a rendszeres legeltetésre ta 
vaszszal átadatnak. A hol közöl legeltetésre al 
kalmas területek nincsenek, ilyeneket esetleg vá 
sárlis utján fognak  szerezni. 

• székely kóipar fejlesztéséről. 
Irta: Hargita Nándor. 

A székely kőipar fejlesztése  épen most 
aktuális kérdéssé vállva, nem mulaszthatom el 
én, ki magam is mindjárt tiz éve. hogy naprél 
napra látom a kőipar fejlesztésében  felmerülő 
nehézségeket, hogy sz illetékes köröknek egyet-
mást szives figyelmébe  ne ajánljak. 

Mint mindennel, ép ugy a székely kőze-
tekkel is ugy vagyunk, hogy ez milyen szép 
kő, ez milyen forgalmat  biztosítana, a külföldie-
ket hogy kiizoritaná; a székely népnek kénye* 
ret adna és igy tovább. Továbbá, ba találunk 
egy kis követ, azt- mindjárt aranynak nézzük. 

Minden, minden lényegtelenebbre gondo-
lánk, eaak a legfontosabbat  mellőzzük. Kezdjük 
a dolgot elülről és kezdjük azt agy bemutatni, 
a mint tényleg van. 

Mi kell elsősorban abbor, hogy valahol 
kőzeteket lehessen megmunkálni? A természe-
tes és egyszerű válasz az: kőbányák nyitása 
egyrészt, láásréazt közlekedés, tehát vasúti 
szárnyvonalak és Iparvágányok létesítése; igen 
természetes, bogy rákodé helyekről való goa-
doskodáa a a vasutak, azAllítáai kedvezmények 
csak Jokozaák a termelési kedvet és keresletet. 

Kérdem tehát mindazokat, kik ilyen vidé-
keket a székelyföldön  beutaztak, hol láttak nyi 
tott bányát? Eltekintve pld.: a bácstorokitöl 
(Kolozsmegye) a többi mind kezdetleges. 

Számbavehető kőipar nincs a Székelyföl-
dön. Hallom, bogy ezt mi ladjnk, ezzel tisztába 
vagyunk; — az a kérdés tehát, bogy hogyan 
lehet kőipart fejleszteni?  Sok eszme merült fel 
utiblii időben, többi között az is, bogy a für 
dőket fényűzési  czélokra szolgáié kis dísztár-
gyakkal kell elárasztani s ugy az olaszt, egy 
jutótal az idegent kiazoritani 1 

Nagyon, de nagyon nehéz ez. Ha mi ez 
irányban (értem a kisebb dísztárgyak készíté-
sét) valamit akarunk végezni, illetve látni vagy 
tudni, akkor első sorban bányákat kellene 
nyitni. Ha azok aztán oda nyilatkoznak, hogy 
a kőanyag olyan, hogy abbAl ezt vagy azt el 
lehet készíteni, és ba a bánya olyan nagy, bogy 
kilátás van nem évtizedekre, hanem évszáza-
dokra, mert csak ngy érdemes belefogni;  ak-
kor, de csak akkor üljünk össze és beszéljük 
meg a tennivalókat. 

Nézzük meg pld: az olaszt, bogy dolgo-
zik. ő maga igénytelen ember, vasszorgalma és 
óriási készültségével, szaktudásával csak any 
nyira viszi, hogy a legegyszerűbben napi kere-
setéből megélhessen. 

Ott, a hol a követ ugy bányássza nedves 
állapotban, bogy szinte mint a szappant, vagy 
a gipszet faraghassa.  Kérdeni, must inár, bogy 
mit csinálunk mi szegény székelyek azokkal 
szemben, mikor se tudásunk, se kőbányánk, se 
piaezunk nincsen. 

A kőzeteket mi eddig a föhl  felületéről 
kaptuk, tehát mindig a legkeményebb, legbasz-
navehetetlenebb állapotban. — Újból mondom, 
szakértőkkel alaposan a kőzeteket megvizsgál 
latui, kőbányákat nyittatni és ha ez mind be-
vált. akkor szerény nézetem szerint első sorban 
néhány külföldi  családot letelepittetni és kőts 
lezővé tenni nekik, bogy olyan székelyeket, a 
kik .hajlandósággal bírnak, azokat oktassák, 
vezessék be ezen iparág titkaiba, miután ez 
egy speczialis irány. Ezen sz álapou, ha majd 
a székely látni fogja,  hogy abból a csecse-becse 
munkából meg is lehet élni, talán (í is neki fog 
és csakis igy képzelhető el, hogy majdan — ba 
igaz - mi is tudunk ez irányban produkálni. 
Ha ez mind életbe lépett akkor az idegen mun-
kásokat kiszorítani, idővel lassanként hozzá' 
szoktatni a közönséget a mi produktumainkra 
és ezen lassú léptekkel majd mi is versenyké-
pesek lehetünk. 

Én az egész akcziőt csak kis mértékben 
képzelem, sildig legalább mig látjuk, bogy be-
vált-e a uii munkálkodásunk vagy sem. 

Ht beválik, akkor nagyobb arányokban 
lehetne azt fejleszteni,  befektetéseket  eszközölni 
nagyobb mennyiségben szállítani stb. Ha azok 
az alapvető munkák mind sikerrel keresztül vi-
tettek, remélem, bogy a szegény székely nép 
(értve a kőipari szakirányt) nem lesz kényte-
len — kereset hiányában — vándorbotot ke-
zébe venni, mert itthon leli majd életszükségletét. 

Ez volna a dolog lényegének egyik oldala. 
Tegyünk most már egy kis sétát és lás-

sák csak mi is van nekünk, mivef  rendelkezünk, 
mit lehet abbéi a kőanyagunkból készíteni. 

Kezdjük a legáltalánosabb közeltel, 
tracbyttal. Tracbytkő úgyszólván a székely-
földön  bol pnbábh, bol keményebb; hol világos, 
hol sötét szürke, bol vöröses sziliben mindenütt 
található. Nyitott köüáuya tudtommal sehol 
sincs. A kű természetben fekszik,  bogy inkább 
egyes darahokliBn található. Kzen kőzettel na-
gyobb forgalmat  ne igen várjunk, esetleg kis 
hídépítéseknél épületi quador-kövekuek stb, fel-
használható egyszerű munkák elkészítésére, sa-
ját szükségletünk fedezésére  kielégít. Készül-
nek ugyan egyes községekben sírkövek is, 110 
de ez nem jöhet miot kőmuuka számba, mivel 
rendesen az ily követ a falusi  primitiv kőfa-
ragó olaifestékkel  beleşti. Teszi ezt azért, mert 
ritkán kap egy bárom vagy több darabból álló 
sírkőhöz egyenletes »zinü követ. 

Tapasztaltam, mert volt már szüksége az 
intézetnek is hasonló kőre, ba néhány darab 
kellett, akkur azt olyan időben kellett megren. 
ilelni, mikor a mezőgazdának dolga nem volt, 
mivel rendesen csak akkor hozott (jó pénzért) 
a mikor arra rá volt szorulva. 

Egy-egy községben néhány emli»r ngyan 
foglalkozik  kőfejtéssel,  faragással,  de ez nem 
moudbató biztos kenyérnek, inkább mellékesen, 
bizonytalanul üzi ezt a mesterséget. 

Lehetne esetleg Marostorda megyében ott, 
a trac'iylkő nagyobb mennyiségben fordul 

elő, egy szákértőt letelepittetni, a k: hivatva 
volna exen kőzetnek nagyobb lendületet bizto 
aítani. 

Menjüuk tovább a nézzük meg a szár 
hegyi (Csikmegye) fehér  márványt. Saílrboer 
András rengeteg öaszeget fektetett  bele ezeu 
bányának feltárására,  a kőnak forgalomba  ho-
zatalára. Egy időben az olaszok néhány sirkö-
vet készítetlek ott, de ez ia annyiba maradt. 
Moreili N. szobrász ő Felségének természet-
nagyságánál nagyobb mellszobrát faragta  ki 
abból a kőből és azt az 1896-ikl milleniutni ki. 
állításon be is mntatta. Állítólag Izsó Miklós 
szobrász által készített „Buauló Jnhász"-a 
szárhegyi márványból lenne. 

Több szobrász munkát nem ismerek e kő-
zetből. Ezekhes s munkákhoz való kövek 
nagy-nsgy utánjárással voltak kaphatók. SirkS-
telepnek létesítése tsláa még itt keresztül vihető. 

Iu van pld. • vasláb! (Csikmegye) szürke 

márvány. Ezen kő jól megmunkálható és szé-
pen csiszolható ia. még talán legjobb és leg-
alkalmasabb kő sírkövek elkészítéséhez, azért 
bevállna építészeti részletek faragásához  is, sőt 
az ornament faragásra  is alkalmas. Kár, hogy 
eddig as intézet nagyobb darabokat nem igen 
kaphatott, a mi csak snnsk tulajdonítható, mi-
vel a bánya kezdetleges Jelenleg egy Toffoloni 
Márknsz nevü olasz kőfaragó  a bánya tulajdo-
nosa. Intézetünk ezen kőből több sirkövet már 
készitett éa nagyon használható kőnek mutat-
kozott. Ajánlatos, bogy a szárhegyi, valamint a 
Csikszentdomokos és vaslábl jó minőségű ke-
mény mészkő feldolgozása  cséljából, miután az 
amúgy is egy hegyláuczolatot alkot, kőipari 
tanműhely állittassék föl.  Ezen esetben a za-
lathnai, valamint a székeiyudvsrbeiyi szakisko-
lán végzett növendékek elhelyezését is nagyban 
előmozdítaná. Néhány évi gyakorlat után as 
ilyen növeudék -más helyen letelepedhetne éa 
ipsrágát fejleszthetné. 

Lássuk a csikszentdomokosi kemény mész-
követ. Ezen kő ngy minőség, mint szépség és 
tömeg tekintetében kiválóan sok minden mun-
kára alkalmas. Úgymint: építészeti részletek 
faragásához  ; továbbá nagyon alkalmas sirkövek 
elkészítéséhez stb. Intézetünk is több munkát 
készített ezen kőzetből. Jelenleg ez a szép éa 
használható kősnyag teljesen parlagon bever. 
Tudomásom szerint néhány magán ember bírja 

bányát. 
Továbbá itt van a bácstoroki (Kolozs-

megye) szép, púba és finom  szemcséjű mészkő. 
Itt már régebbi idő óta több nagyobb bánya 
üzembe van éa ezen kő országszerte ismeretes, 
minél fogva  nagyobb mértékben is szállíttatik. 
Alkalmas e kő építészeti részletek, valamint 
figurális  és oinameutikus dolgok faragásához. 
Iskolánk e kőzetben sokat dolgozott és jelenleg 
is dolgozik. E/. rgy kifejlett  üzem, mely a maga 
rendes ntján (szakértők vezetése mellett) tovább 
balad. 

Nézzük csak meg egyszer a köröndi 
(Udvarlielymegye) sragonit kőzetet. Bánya ter-
mészetesen itt sincs. Sokat beszélnek arról a 
közelről, hogy milyeu szép, mennyi szép dolgot 
leh-lne abból készíteni. Lehetne.de mit? Kisebb 
dísztárgyak u. m. virágtartók, hamutartók, gyer-
tyatartók stb. Csiszolásra, esztergályozott Ban-
kára alkalmas, faragásnak  nem jó, mivel gyak-
ran széjjel törik, mint a kőszén és csak kivé-
telesen akadnak egy-egy egészséges da-abra. 
Tehát, hamár valamit gondolunk, nézetem sze-
rint talán ez lenne ajánlatos, hogy oda termé-
szetesen bányanyitás után, ha van ott annyi 
kő, hogy érdemes ezen követ forgalomba  hozni, 
egy a zalaluai szakiskolában végzeit köcsiszolót 
oda letelepittetni mühelyberendezéseel felszerelve 
és talán idővel megtudna olt élni és házi ipari-
lag kioktatná az ottani népet. 

Említsük még meg a bomoród-almási 
(Udvarhelymegye) szines márványt. Kellemes 
színével eléggé könnyen faragható  tulajdonságai-
nál fogva  ez lenne egy ilyen kófaj,  a melylyel 
érdemes egy kissé megállnánk. Itten gőz vagy 
vizerőberendezéssel szép forgalmat  lehetne biz-
tosítani. Ebből a hőből lehetne csiszolt oszlopo-
kat, csiszolt postámén leket, pohárszék, éjjeli 
szekrény, mozsdó szekrény lapokat fűrészelni, 
azokat csiazolva nagyobb mennyiségben forga-
lomba hozni. A kő elég nagy dimenziókban kap-
ható. Sőt alkalmas a, kő kisebb figurális  dol-
gokra és kisebb dísztárgyak faragására  is. 
Templomoknál előforduló  belső díszítésre szol-
gáló munkának kiváló anyag. Tebát szintén 
bánya nyitandó, vasat és szakértők telepilése 
kívánatos. Ilyen alapon az oltani székely em-
bereken is lehelne segíteni, a mennyiben elein-
tén a kőfejtéssel  a kö kinagyolással, csiszolás-
sal, később az ügyesebbek egyszerű kőmunkák 
elkészítésével bizstnának meg és ez nekik idő-
vel biztos kereseti forrást  nyújtana. 

Végűi itt van még a vargyasi (Udvarhely-
negye) sötétzöld szerpentin kőzet. Ebből is, ha 
bánya nyittatnék, igen szép kisebb, nagyobb 
dísztárgyakat lehetne készíteni. Kő itt bőven 
mutatkozik. Ez a kőfaj  kőesztergályosaágnak, 
kőcsiszolásnak alkalmas, azonban nagyobb tár-
gyakat is lehetne mint pld. sirkövet stb. faragni. 

Hasonlóan házi iparilag űzendő, mint pld. 
teszik ezt Franeziaországbsn éa Svájcában, 
Szakemberek letelepítésével, bizonyos összeg 
befektetésével  biztos kereset várható. Vargyas 
község melletett előforduló  gabró kőzet, szintén 
kisebb tárgyak elkészítésére használható anyag 
lenne. Lehet, hogy van még ezenkívül sok min-
denféle  kőfaj  kies bérezés hazánkban ezekről 
írjon az, a kinek szintén tapasztalatai vannak, 
hogy azoknak kiaknázását czélszerűen hosy 
lehetne felhasználni,  értékesíteni és mi s fő,  a 
székelységen segíteni. 

Teljesen osztom még Spalier József  kollé-
gám azon javaslatát, bogy t. i. általában szük-
séges az iparos pálya iránti vonzalomnak fel-
karolása a azékelységben. Eszközei: a slüjd 
általános behozatala a népiskolákban. A népis-
kolában sz ipar köréből vett érdekes vonzó 
olvasmányok. A szabadkézi — mértani — rajz-
nak rendszeres tanítása népiskoláinkban, mert 
rajzbeli képesség és bizonyos mértani tudás nél-
kül a mai korban egj életre való, finomult  íz-
léssel biró éa a maga mesterségéhez értő ipa-
ros nemzedéket nevelni nem leh-t. Népszerű 
lüze kék és felolvasások  arról, hogy a szorga-
lom, a kitartás, becsületes törekvés mily biztos 
slapját képezik az iparos ember anyagi gyara-
podásának egyben a nemzeti élet nagyságának. 

Igaza van t. kollégámnak, annélkll a mai 
viWgban megélni nei 



Jannár 28. C S Í K I l a p o k 5. Mám. 
Kzek voltak ások a dolgok, a miket u U 

találtam elmondani ás most már ba 
anok «ad sikartlnek, a mit adjon az Isten. 

' •S.?1 *k.1" , r • M é k e l J nép Is a k«-
ipar fejlesztésébe  idővel Sanyira viheti, minta B B h e r ' » k;nek egész es,. 
tüdíi S L ^ r e?5e t*« mennyiségben kdszi-

tárgyak elköltésében se 
BMkezik s Igy magát, családját teatartja. Újból 
azoobaa baagstiyosnom kell, kegy ez esak bá-
nyák Megnyitására', vasatak építésével és szak 
••berek letelepítésével leead lehetséges. Kis mér-
L . ^ ' V ® 1 ^**'4 ' ' " MJik. hol a másik 
kőbányánál megpróbálva, az illetékes köröknek 
ezen szerény vélleményi met ügyeimébe ajánlom. 

Jelentés Székely Nemzeti 
Muzeum 1902. évi állapotáról. 

i. 
Nem csekély feladat  aa, melyre a Szé-

Kely Nemzeti Muzeum magyar nemzeti műve-
lődési szempontból hivatva van. Hazánk tör-
ténetében nevezetes helyet foglal  el a székely-
ség szerepe a maga különlegességével, sajá-
tOKságával a ma is még többé-kevésbé homály-
ban lévő múltjának érdekességével. A székely 
ész tartotta fenn  basánk ezen délkeleti kicsiny 
szegletében, ezen a mindenféle  ellenségtói 
állandóan körülvett s ostromolt, hegyes-völ-
gyes területen a magyarságot; a székely kar 
védte itt, tán több mint ezer év óta a magyar 
haza határait; a székely vér öntözte egész 
Erdély földjét  mindig, mikor a magyarságért 
harczolni kellett. 

Ez a maroknyi szegény nép ilyen körül-
mények között is tudott, akart művelődni s 
tanulni és elszigeteltsége miatt sajátságos, de 
erdeti kulturális küzdelmeinek, törekvéseinek, 
sajátos jogviszonyainak érdekes nyomai ma is 
felismerhetők.  Ha nagy eredményeket elérnie 
nem is sikerült, annak oka nem benne rejlett 
A székelységnek hivatása magyar nemzeti 
szempontból nem ért véget, a magyarság tör-
ténetében a székely népben rejlő eredeti őserő 
kulturális szempontból is nagyszerepre van 
hivatva, de ezt a szerepet betölteni csak ak-
kor fogja,  ha birtokában lesz minden fegyver, 
mely a harczhoz szükséges. Itten legszüksé-
gesebb fegyver  a tudomány és műveltség. 

Örömmel szemlélhetjük a tudományok-
nak körünkben is már megszaporoott hajlékait 
s az ezekben forgolódó  serény munkásoknak 
eredményes munkálkodását, de azért még most 
is csak a nagy munka kezdetének kezdetén 
vagyunk. E nagy munkában nevezetes szerep 
vár a Székely Nemzeti Muzeutnra is, a Székely-
föld  e nemű egyetlen számottévó kulturális 
intzéményére. 

A mult emlékein épül a jövó s a jelennek 
alkotásait a gyorsan repülő idó már szemünk 
láttára a mult emlékeivé teszi. Megmenteni 
minden parányi dolgot, a mi a székelység múlt-
jára, jelenére vonatkozik, összegyűjteni, megő-
rizni s késő nemzedékeknek állandóan magya-
rázni, megvilágítani, tanítani e történelmi ne-
vezetességű 3 nem csekély szerepre hivatott 
nép életének minden jelenségét s nyilvánulá-
sát, világot vetni rég elmúlt idők homályaira, 
összekötözgetni a műveltség fajának  mélyen 
lenyúló, de elszakadozott gyökérszálait, hogy 
erősödjék az gyümölcstermő terebélyes fává, 
ékesszóló tanitóvá tenni az élettelen fát  kö-
vet s fejleszteni  mindezekkel a székely észt, 
művelni a székely lelket, érősiteni a magyar 
hazatiságot: ez a S z é k e l y N e m z e t M u -
z e u m f  e l a d a t a. 

Hol állunk ma e feladat  teljesítésében? 
Szomorúan felelnek  meg erre a kérdésre két, 
egymástól távol levő, szűk idegen helyiségben 
egymásra halmazott gyűjteményeink. A több 
terem számára bóven elegendő értékes a foly-
ton jelentékenyen gyarapodó anyagnak s a tíz-
ezer kötetet meghaladó nem szegény könyv-
tárnak s gazdag, családi levéltárakat magában 
foglaló  oklevéltáinak, csak épen az elkallódás-
tól, az elpusztulástól való megmentésére s jobb 
időkre való megőrzésére szorítkozik a Uuzeum 
jelenlegi feladata,  alkalmas állandó muzeumi 
helyiség hiánya miatt. A Uuzeum állandó csar-
nokának kérdése egykorú a Muzeum keletke-
zésével B mindaddig, mig minden tekintetben 
czélszertl, alkalmas állandó helyisége nincs, 
feladata  betöltésébea az első lépést sem te-
heti meg. 

Örömmel Jegyezzük fel,  hogy e czélból a 
lefolyt  1902. évben nevezetes lépések történ-
tek. Az Igazgató-Válaszmány behatóan foglal-
kozott a j építés kérdésével s a Muzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelőségéhez  be-
nyújtott terjedelmes munkálatára s ezzel együtt 
az Igazgat ó-Válaszmány elnöke által szemé-
lyesen benyújtott építési segély iránti kérésére 
azt az örvendetes választ nyertük, hogy a 
méltóságos Főfelügyelőség  az 1903. év tava-
szán itt a helyszínén szerzett személyes tapasz-
talatai alapján fog  dönteni a Muzeum állandó 
csarnoka építésének kérdésében s e döntés 
ntán fog  Muzeumunk az 1904. évre felvétetni 
az építési segélyben részesülő muzeumok so-
rába. Örömmel remeibetjük most tehát, hogy 
már égetővé vált építési ügyünk az 1908. év 
folyamán  véglegesen dűlőre Jut s a méltósá-
gos FófelUgyelóeég  támogatása biztos reményt 
nyqjt arra, hogy e kérdés a méltóságos Fő-
felügyelőségnek  1899. évi jelentésében kife-
jesett akarata szerint .a tudományos igények 

kielégítésével' lesz megoldva. Építési alapunk-
ból és a nyereudó segélyből emelendő épület 
nemsokára magába fogadja  Jelenlegi helyi-
sémikben nyomorgó gyűjteményeinket s ke-
letkezésének 25-ik évében szabadaszárnyak-
kal valóssággal megkezdheti Muzeumunk ma-
gasztos hivatása betöltésének szép pályafutá-
sát. Az uj hajlékba való beköltözködés s el-
rendezkedés lenne Muzeumunk negyedszázados 
fennállásinak  két év mulvn elkövetkező igazi 
örömünnepe! 

* • 

Muzeumunk feladatának  teljesítéséhez 
megkívántató eszközök megszerzésében az el-
múlt év folyamán  sem hiányzott a jóakaratú 
támogatás, a hathatós segítség. Első sorban 
kell megemlékeznünk a Muzeumok és Könyv-
tárak Országos Főfelügyelőjének  pártfogásáról, 
hatalmas Begitségéről. A ralts. Főfelügyelőség 
Muzeumunk hivatásának fontosságát  ismerve 
és méltányolva az 1900. évi tíOO koronás s az 
1901. évi 1200 koronás államsegély után 1902. 
évre 2000 korona segélyt eszközölt ki a nmlts. 
Vallás- és Közoktatásügyi Minister úrtól, ezzel 
óhajtva - 1902. VIII. 13-án kelt leirutn sze-
rint — kifejezést  adni unnak, minó nagy fon-
tosságot tulajdonit a Múzeumra hazánk ezen 
keleti vidékén váró kulturális feladatoknak. 

A mlte. Főfelügyelőség  Ujjy ezzel a tá-
mogatásával, mint sok másnemű adománya 
altul is — melyek közül mint legértékesebbet 
e helyen csak az 1003 drbból álló szép lep-' 
kegyUjteményt említjük meg — magit» párt-
fogásának,  luitalmas támogatósának jelét adta 
folyton,  melyért ugy Muzeumunk intézó tes-
tülete, mint az egész székelység hálás köszö-
nettel tartozik. Ebből a támogatásból reményt 
meríthetünk Muzeumunknak olyan arányban 
való kifejlődésére  is, mely által hivatását tel-
jes mértékben betölthesse. 

E helyen emlékezünk meg arról a nagy 
veszteségről, mely dr. Jankó János nak, a M. 
N. Muzeum Néprajzi Osztálya igazgatójának, 
n Muzeumok és Könyvtárak Orsz. felügyelő-
jének, az ifjú,  de neves tudósnak halála által 
nemcsak a inlts. Főfelügyelőséget,  hanem Mu-
zeumokat is érte. Az oly vártalanul és korán 
elhunyt nagytudományu jeles férfiúban,  kitől 
még annyit várt a haza és a tudomány. Muzeu-
munk egyik nagyérdemű támogatóját vesz-
tette el. 

A nagylelkű ulupitónó, özv. Cserey Já-
noené szül. Zathureczky Emilia úrnő őméltó-
sága az elmúlt év folyamán  sem szüiu meg 
állaudó érdeklődéssel viseltetni Muzeumunk 
iránt s gondoskodásának, figyelmének  nem 
egy gyűjteményünk állandó gyarapításával 
adta kitüntető jelét 

Muzeumunk Felügyelő Bizottságának el-
nöke nmlts. hatolykei Posta József  v. b. t. t., 
főispán  ur nagymérvű elfoglaltsága  daczára, 
mint ezelőtt ugy az elmúlt év folyamán  is 
nagy érdeklődéssel viseltetett Muzeumunk 
iránt. 

A nagyközönség érdeklődése sem fogyott 
a lefolyt  évben, ámbár nem montihatjuk, liogy 
ez az érdeklődés akkora és olyan, liogy azt 
kielégítőnek lehetne mondani. Mindazonáltal az 
udomáuyok elég nagy száma bizonyitjn, hogy 
a nagyközönség jóakaratú érdeklődéssel óhajtja 
elősegíteni Muzeumunk fejlődését. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Itj. D á v i d Ignácz áll. 

elemi iskolai tanító f.  hó 24-én eljegyezte 
L u x Tildát, özv. L u x Sándorné kedves 
leányát. 

— UJ anyakönyvvezető. A belügy-
miniszter a csikszentmiklósi anyakönyvvezető 
kerületbe Rápolti Károly helyettes jegyzőt 
anyakönyvvezetővé nevezte ki telje9 hatáskörrel 

— Képviselő testületi rendkívül i 
köagyülés. Csíkszereda rendezett tanácsú 
város képviselő testülete folyó  évi február  hó 
7-én délután 2 órától kezdve a városháza nagy-
termében rendkívüli közgyűlést tart a kővet-
kező tárgysorozattal: I. A' városi helypénz-
szedésre vonatkozó módosított szabályrendelet 
tervezetének előterjesztése. II. Csíkszereda 
város szükségleteinek, kölcsöneinek fedezésére, 
törlesztésére szükségessé vált 30 °U-oa  köz-
ségi adó kivetése. III.'Csíkszereda r. t. város 
czimerének megállapítása. IV. A városi állat-
orvosi állás betöltésére vonatkozó 153j8/902. 
sz. alispáni rendelet tárgyalása. V. A 15U72/902. 
sz. alispáni rendelet előterjesztése, melylyel a 
képviselőtestületnek 1901—1902. évekre vonat 
kozólag a közmunka kényszer megváltása 
iránt hozott határozatait megsémmisiti és uj:iv>l) 
határozat hozatalát rendeli el. VI. Az 1892., 
1893., 1894. évekre vonatkozó s mai nnpig 
hátrálékban lévő felhajtatlan  ebadók felhajtása 
ellen beadott felebbezések  feletti  határozat 
hozatal. VII. A régi óvódahelyiség lebontása 
iránti javaslat előterjesztése s javaslat elfoga-
dása után ez üresen maradó hely míKcnti fel-
használása iránti határozat hozatal. VIII. A 
felcslki  fószolgablróságnak  bérbeadott helyi-
ségnek felmondása  iránti előterjesztés tárgya-
lása. IX. Csíkszereda r. t város utczáiuuk el-
nevezésére kiküldött bizottság javaslatának 
tárgyalása. X. Keresztes Antal állatorvos elő-
terjesztése a baromvásártér kellő karba helye-
zése Iránt XI. Jakab Lqjos, özv. Jakab 
Györgyné, Hettmánn Mórné csíkszeredai lako-
sok által beadott B a községi adó felhajtása 
ellen irányuló felebbezések  felett  határozat ho-

zatal. XII. Éjjeli őrök fizetés  felemelés  iránt 
beadott kérésének tárgyalása. XIII. Kovács 
Zsigmond városi kéményseprő kérése. XlV.Csedő 
István ügyvéd kérelme haszonbér elengedése 
iránt. XV. Indítványok. 

— Félévi Vissgák. A helybeli gnzda-
sági irányú felső  népiskolában a félévi  vizs-
gák folyó  évi február  hó 7-én fognak  megtar-
tatni :i következő sorrendben: délelőtt H órá-
tól 12-ig :iz elsó osztály, délután 2 órától ö 
óráig két külön tanteremben a második és 
harmadik osztály vizsgája minden tantárgyból 
A vizsgák nyilvánosak lévén : a szülők, gyámok 
és más érdeklődök szívesen láttatnak. 

— Hangverseny. Szerfelett  érdekes és 
élvezetesnek ígérkező mulatság van kilátás-
bun. melylyel ismét a helybeli korcsolya egye-
sület fog  közönségünknek kedveskedni. A mint 
értesülünk ugyanis, a tevékeny egyesület ve-
zetői folyó  évi február  hó 7-én hangversenyt 
szándékoznak rendezni, a melynek czéljaírameg-
nyerték már mindazokat a művészi erőket, kik 
eddigi szerepléseikkel is lekötelezték közönsé-
günket. Nagy érdeklődéssel várjuk a pompás 
estélyt, annál is inkább, mert a mint biztos 
forrásból  tudjuk, a hangverseny progrnnimja 
egyike lesz a legkiválóblinknak. 

— Gyászrovat. Sándorffy  József  nyu-
galmazott tisztviselő f.  hó 22-én elhalálozott. 
Földi részeit e hó 24-étt helyezték örök nyu-
galomra a helybeli köztemetőben. 

— As iparos önképzőkör táncz 
estélye. A helybeli iparos iljuság Önképző-
köre f.  évi február  hó l-én a Kossutli-szálló 
nagytermében műsorral egybekötött táncz-
estélyt rendez. 

— A tej taxa. Lapunk egyik közelebbi 
számában a közönség köréből vett panaszkép-
pen említést tettünk azon helytelen eljárásá-
ról, hogy ii városi vámjövedelmek" szedése a 
házhoz szállított tejek után is literjesztetett 
és állandósittatni C/éloztatott. Minthogy a szom-
széd községek tejárusitó lakossága, valamint 
a városi fogyasztók  részéről :iz eddigi szokat-
lan taxa szedés hivatalos utou is panasz tár-
gyává tétetett, értesülésünk szerint a vár-
megye alispánja a kiszegódött és házhoz hor-
dott tejek után a taxa szedést határozatilag 
betiltotta s annak szedését csak azokra nézve 
engedte meg, kik a tejnek, mint áruezikknek 
a pinezon csoportos ehirusitásával foglalkoznak. 

— A csikszentmárton—osekefalvl 
jótékony nőegylet első estélye 1803. ja-
n n á r 24-ón. — Mindéi) kezdet nehéz! Nehéz 
különösen olyan viszonyok között, a milyenek-
ben vármegyéuk inteligens közönsége él. Az 
a bizonyos kasztrendszer, a világegyetem leg-
undokabb ezupf-rudimentuma,  a nemtörődöm 
ségnek és nembánomságnnk a legelképzelhe 
tóbli sziiperliitivusa, s más csodabogár talán az 
összes varmegyék között Csíkban tenyészik a 
legszebben. A hol a társas szellemet csak új-
ságból ismerik, a hol az együtt érzés, együtt 
munkálkodás és jótékonyság eszméjét már 
csirájában elöli nz önzés, n kasztrendszer, a 
közönyösség és más hasonló dudva, a minők-
nek termelésére Csikvármegye klímája és ta-
hija szerfölött  kedvező; méltó elismerést érde-
mel az n lelkes kis csapat, mely Csikszeut-
niártonon » társas együttélés, jótékonyság, 
művelődés és önképzés plántáinak ápolásával 
az undok dudvák kiirtását tűzte ki czéljúul. 
A munka megindult, a felhívásokra  a nyilatko-
zatok lassan-lassan érkezhetnek vissza; bekez-
<16111 gróf  Majláth erdélyi püspök őméltósága, 
mint alapító tag lépett be. a haladók majd 
csak megindulnak, a maradók hadd maradja-
nak. Folyó hú 24-én megtartatott az elsó es-
tély is. erkölcsileg páratlan, anyagilag pedig 
gyenge sikerrel. A inüsor mind a G pontja 
nagy élvezetet nyújtott a megjelent díszes kö-
zönségnek, mely teljes elismeréssel jutalmazta 
a kitűnő készültségi! szereplőket. A haugver-
aenyt Zakariás Lukacsné nyitotta meg egy mii 
vészi bravúrral előadott magyar ábránddal. — 
l'tánna Bardocz (iyula dr. játszotta gordon-
kán Bólim mnndolin szetvnádját liarduez dr.-né 
zongora kísérete mellett, pontos betanulás, ti-
nóm összjáték és szabatos előadással. íl-ík 
pontnak Ouducz Károly és Bardocz Gyula dr. 
énekeltek zenekar kísérettel magyar népdalo-
kat. Bírálatul csak annyit mondhatunk, hogy 
éneküket a közönség megismételtette. Utánuk 
egy fejlődő  csalogány ragadta magával a kö-
zönséget, Bardocz Ibiké a 9 éves énekesnő 
adta eló: Ilosvai: .A kis kíváncsi' czitnü mo-
nologját kitűnő készültséggel és művészi nünn-
szirozissul. A közönség szűnni nem akaró 
tappssal jutalmazta e sokoldalú tehetséggel 
megáldott liliputi müvéssnót. ki vacsora alatt 
énekmllvészetével gyönyörködtette a hálás kö-
zönséget. 5-ik pont volt dr. Nagy Jenó ur sza-
batosan előadott fuvola-szólója,  mig a szép 
műsort Kozma Ödön joghallgató humoros és 
színészi rutinnal előadott monologjn zárta 
be. Hangverseny után a táncz tartotta hajnali 
órákig. Jó, szép és poihpás volt minden, kitű-
nően mulatott mindenki. Csíkszereda várost, 
mely hangversenyeire nem egyszer szokta a 
vidék műkedvelőit megkeresni, csupán derék 
polgármestere dr. Ujfalusi  Jenó tépviselle, ki 
nemes szivének, áldozatkészségének és müpár-
tolásának mindég tanújelét szokta adni. J 

- Bál Caiktaplooaán. Folyó bó 17-« 
tartotta meg farsangi  mulatságát az ifjúság. 
Vendég annyi volt, a mennyit csak a terem 
befogadhatott.  A lefolyt  mulatság fényesen 

megczáfolja  azon balhihedelmet, hogy a faitni 
mulatságra nem érdcm'i meg elmenni mert a 
ruszticzizmus sérti a finomabb  érzéket Nem 
volt itt semmi rusticzizmus, sőt a jó fittdmi-
ves ép az ó vallásos lelkéből folyó  tisztesség-
tudósával távol tartotta magától azt a píkán-
teriát, mely emelkedettebb színvonalú mulat-
ságokon néha nemcsak sérti, de kis is öli az 
ifjak  szivéből a finomabb  erkölcsi érzéket — 
Több mint valószínű, hogy az a régi duhaj 
teljesen kimaradna a nép mulatságaiból, ha 
ily alkalmakkor magasabb rangú egyéneket is 
tisztelhetne az ó körében. Lelki élvezet volt 
nézni jelen mulatságon, liogy inily szépen meg-
fér  a valódi ur és kisasszony az ó fóldmives 
népével s ennek fiaival.  Bár mindenütt ugy 
volna, hogy öröm és gyászban hallgasson a 
kaszt. Hiszen az aki leereszkedik semmit sem 
veszít önértékéből, de a nép, kit fölemel,  er-
kölcsében sokat nyer és társadalmi nézetei 
előnyösen megváltoznak. Anyagi oldalát te-
kintve is sikerültnek mondhato mert az összes 
bevétel volt 82 korona, ebből kiadás 42 kor. 
92 fillér,  tiszta jövedelem 38 korona 8 fillér. 
A szép jövedelemért köszönettel tartozik a 
rendezőség a felülfizetóknek,  kiknek neveit az 
illetők szerény tiltakozásáért elhallgatja; mert 
ő szerintük lévén a mulatság a templom javára, 
nem akarják tudtul adni a balkéznek, hogy 
mit tett a jobb. Egy jelen volt. 

— Községi tisztujitások. A most fo-
lyamatban lévó község elöljárósági válnsztá-
sok köréből vett értesülés szerint a csikvár-
dotfalvi  körjegyzői csoporthoz tartozó közsé-
gekben e hó 21-én, tehát ugyanegy nap tör-
téntek meg a választások, a mi csak ugy volt 
lehetséges, mert szavazásra sehol sem igen 
került a sor, bár arra néhol a néphangulat 
kilátást nyújtott. Hogy pedig az elmaradt, azt 
a járási foszolgabiró.  mint tisztujitószéki el-
nök tapintatos és körültekintő eljárásának le-
het tuiujdonitnni. ki ismervén eddigi biráit és 
más elóljárósági közegeit, a törvény által ré-
szére biztosított jogot felhasználta  arra, hogy 
mindazok, kik a közszolgálat érdekében eddig 
alkalmas egyéneknek bizonyultak, továbbra is 
a község élén megmaradjanak. Ennélfogva 
Csikvárdotfalván,  bár sokan az eddigi igen ta-
pintatos és értelmes biró megbuktatására tö-
rekedtek, mégis Márkos Dénes újból meglett 
választva; helyettes biró lett Imre József,  adó-
szedő és közgyám Péter Imre. Csobotfalván, 
ismét a sok év óta szolgáló s ez idó szerint 
mással nem is helyettesíthető Csiszér Pál vá-
lasztatott meg egyhangúlag bíróul, helyettes 
biró lett Csiszér István. Csomortánban Antal 
József  eddigi biró helyett Bakó Elek, helyet-
tes bíróvá Ferencz József  választatott meg. 
I'átfalván  ugyancsak az eddigi biró Csiszér 
Márton és eddigi helyettes biró Csiszér Már-
ton ellenjelölt nélkül lettek megválasztva. 

— Honvéd lóvásár, A mult szombatra 
volt kitűzve városunkban a honvédségi pótló-
vásár, de ezúttal a vásárló hunvéd bizottság 
csak a progranimnak felelt  meg, mert bár 
most is volt alkalmas anyag a vásárra elő-
állítva, egyetlen egyet sem vásároltak meg s 
beérték azzal a biztatással, hagy majd a kö-
zelebbi turnusban vesznek is. 

— Tánczestély Karocfalváo.  Csik-
Karezfalvún,  folyó  1903. évi február  hó l-én 
a községháza nagytermében a „Nagyboldog-
asszonyi templomot hordozó domb alján* fel-
állítandó .Erzsébet-emlék" javára zártkörű 
tánezestélyt rendeznek. A rendezőség élén: 
Kanez János plébános, mint elnök; Mihály 
István, mint pénztáros és Ferencz József,  mint 
jegyző állanak, már magában véve ezen kö 
rűlmény is biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
az estély egyike lesz a legsikerültebbeknek. 
Kezdete este fél  8 órakor. Belépti-díj: Sze-
mélytől 1 kor. Családtól 2 kor. 40 fillér.  — 
Vendéglősről gondoskodva lesz. Kelülfizetése-
ket a uumes ezélra köszönettel fogadnak  B 
hirlapilag nyugtáznak. A kitűnőnek ígérkező 
mulatságraelóre is felhívjuk  olvasóink figyelmét 

— Névmagyarosítás. Csikjenőfalvi 
Kozakevieli József  s kiskorú gyermekei veze-
téknevének .Kovács'ra kért változtatását a 
belügyminiszter engedélyezte. 

— Községi tisztviselők aa országos 
munkáspénstárban. Évtizedek óta rengeteg 
panasz hangzott el arról a szomorú állapotról, 
a melyben a községek nagyobb részének tiszt-
viselői vannak, kik, különösen, ha magán va-
gyonnal nem bírnak, munkaképtelenségük vagy 
elöregedésük esetén nyugdij hiányában a leg-
nagyobb nyomornak vannak kitéve. Mezőbe-
rény község képviselőtestülete megtalálta az 
utat és módot arra nézve, hogy ezen a tart-
hatatlan állapoton segítsen, az által, hogy 
tisztviselőit kiknek a községi szervezés sze-
rint nyugdij igényűk nincs, a község költsé-
gére beíratta az országos gazdasági munkás-
segitó pénztárba. íme a jó példa megvan, most 
már csak követni kell. Vţjjon a mezóberényiek 
nálunk akadnak-e követőkre? 

A tavalyi termés. Az országos statisz-
tikai hivatal a végleges termésbecslés alapján 
összeállította az 1902-ik évi gabonatermés 
eredményét. E szerint minden gabonanemüből 
pár százezer métermázsával több volt a ter-
més, mint a mennyit a fóldmivelésűgyi  minisz-
térium augusztusban jelentett. A végső ered-
mény a következő: buza 46,607.113, rozs 
13,606.722, árpa 13,575.100. zab 12,019.477, 
szemes tengeri 26,565.8% métermázsa. A hor-
vátországi eredmény a következő: basa 
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&2TO.4S8, rom és kétszeres 1,844.819, árpa 
709.477, zab 914.544, szemes tengeri 8,875.059 
métermássa. Az egész magyar birodalom ifss-
sses termése tehát: buza 49,777.000, rozs és 
kétszeres 14,951.000, árpa 14,284.000, zab 
12,983.000, szemes tengeri 30,430.000 méter 

" Gyilkosság. Példabeszéd Bzerint 
.Addig viszik a korsót a kútra, mígnem elté-
rik". Tima Dénes kászonimpéri lakóé is addig 
I orral ta a bosznt mások ellen, mig életével 
lakolt. Ez as ember folyton  mások ellen tört -
a Káazonban gyakran előfordult  tüzesetek elő 
idézésével is többnyire öt gyanúsították, de 
mindig sikerült neki a következmények terhe 
alul kibojni. Gyűlölt ember is volt ó azért 
mindenki előtt s igy a háló rég kivolt vetve 
ellene, hogy valamely módon elpusztuljon. A 
nyáron mull éve, hogy erdei kaszálás alkal-
mával egy este, midén kOnn az erdőn nyuga-
lomra tért, valaki fejszével  támadott rá 3 alsó 
ajkán súlyos vágást mért rá. de sebéből fel-
gyógyult s vádat emelt két személy ellen em-
berölési kísérletért, mely bllnesetet az esküdt-
bíróság mult évben tárgyalta ; azonban a vád-
lottakot bizonyíték hiánya miatt felmentette. 
Most már megszűnt a lakósság réme lenni. E 
hó 17—18. közötti éjjelen Kászonimpér köz-
ség kőzött, tehát benn a falujában  valaki 
agyonütötte s halva találták reggel az uton. 
A tettes még ismeretlen, bár letartóztatások 
is történtek. 

— Cseléd jnt&lomdijak kiosztana. 
A székely egyesület, mikép 1901-ben, ugy a 
mult évre is jutalomban kivánta részesíteni 
azon cselédeket, kik huzamosabb idő óta ugyan-
egy gazdát szolgálnak s megbízhatóságukat és 
hUségöket bebizonyították. Tiz cselédet része-
sített ezúttal 40—40 koronn jutalomdíjban. — 
nevezetesen: szentsimoni Gergely Teréziát, 
szeredai András Linát, szentsimoni Szurkos 
Kózáliát, pricsketói Lukács Rozáliát, szentta-
mási Almási Kvat, szárhegyi Borit Mártont, 
szentkirályi Simon Sándort, tölgyesi Csergő 
forenczet,  szentsimoni Fülöp Istvánt és gyi-
mesközéploki Ambrus Istvánt, kiknek az egye-
sület elismerő leveleket is állított ki. A juta-
dijak kiosztása, buzdításképpen nyilvánosan és 
ünnepélyesen fog  megtörténni. 

— Halálozás. Lapunk zártakor értesü-
lünk, hogy csikszentléleki S z á s z Ákos szé-
kelykereszturi járásbirósági aljegyző f.  hó 24-én 
29 éves korában megli-.lt. 

KÖZÖNSÉG KÖBÉBŐL. 
Nyilatkozat. 

A .Csiki Lapok" mult heti számában „A 
vámszedők szertelenkedése" czim alatt egy 
közlemény jelent meg. 

Emiitett czikk nemcsak n helypénzsze-
déssel megbizott közegeket sérti, hanem a vá-
rosi tanács azon tagjait is gyanusitjn, a kik 
részint mint beszedők, de killünösen mint ellen-
őrzési közegek működnek közre a helypénz-
szedésnél. 

Szükségesnek tartjuk itt felvilágosítani  a 
t. közönséget arról, hogy minket nem „minél 
több százalék" zsebre rakása hevített, hanem 
csak kötelességünknek tettünk eleget akkor, a 
mikor a képviselőtestület határozata nlnpján 
helypénzt szedtünk a tej, a vaj, és fa  után. 

A város jövedelmeinek szaporítása és 
nem saját hasznunk lebegett szemünk előtt 
akkor a mikor igazán nehéz szerepünkre vál-
lalkoztunk. 

Teljesített kötelességünk tudatában a meg 
nem érdemelt gyanúsítást vissza utasítjuk. 

Csíkszeredán, 1903. év január hó 24 én. 
A helypénz  kezelók. 

Közreadjuk a nyilatkozatot. hiszen olvasó ka-
zönaégflnk  közül a helybeliek amúgy is lu.ljiik, hogy 
kinek van igaza. Egy pár megjegyzést azeuban ncin 
mulaszthatunk el: 

I. Hogy csakugyan történtek olyan visszaélé-
sek, a milyenekről a felpanaszolt  hírben szó van, azt 
tndja min den házlasasony, a kl a család teiszQkséi;-
letét éa egyéb élelmi czlkkeket falukról  szerzi be 
de tanúsítja egyben lapunk mai számának hirrovi 
bsn Tej-taza czimft  hlrQnk is, a miből az is ki.„-
nik, hogy a helypénzt nem a képviselőtestület hatá-
rozata alapjan szedték. 

9. A kl abból a czikkból a tanács tagiai ellen 
gyanúsítást olvas kt, az nem tud és nem ért magya-
rul. Ml nem gyanúsítottunk senkit, csak arra akartuk 
felhívni  a figyelmet,  hogy nincsen meg a kelifi 
ellenőrzés. 

S. A mit a ttrvény megszab, az előtt meghai-
lunk, de ezután Is tiltakozni fogunk  minden túl-
kapás ellen. 
, ,, 4 : ?", >K™> kötelességet teljesítettünk felszó. 
látásunkká! éa ezen jól és e redményesen 
teljesített kStclességflnk  tudatiban egyáltalában 
semmiféle  visszautasítást el nem fogadunk.  Az (levet 
b ^ r i " 1 " " 6 - 1 b o c s i i j ' i k * 

Laptulmjdooofl: 
QTÖRŐYJ A g á n ÖRÖKÖ8K. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikazentmiklós kOzség közbirto-

kosságának tulajdonát képező Csikszépviz 
kOzség határában fekvő  „Farkas" havas 
erdőrészben a nagyméltósága m. kir. fold 
mivelésögyim.kir miniszterur67,316/902 
sz. engedélye alapján 189 47 k. holdon 
22,181 köbméterre beaiült gömbölyű fenyő 
hnnonfa  ás »432 köbméterre becsalt fenyő 
és bokk tiiaiia folyó  év február  hó 
M-lk napján <L e. 9 ónkor Ceik-

Ssentmiklóa község hivatalos házánál nyilt 
szóbeli árverésen beosáron alul is el fog 
adatni. 

Az «eszes fatOmeg  kikiáltási ára 41,718 
korona, azaz : negyvtnegyezer hétszáz-
tizennyolcz korona. 

Árverezni kívánók kötelesek a kiki-
áltási ár 10*'o-kát az árverés megkezdése 
előtt az árverezési bizottság elnökének ké-
nébe letenni készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, 
melyekhez a kikiáltási ár IO°/o-ka kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapírok 
ban csatolandó. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  cl. 
A részletes árverési és szerződési fel-

tételek megtekinthetők Csikszentiniklós 
községházánál és csikszépvizi m. kir. já-
rási erdőgondnokság irodájában a hiva-
talos órák alatt. 

Ezen árverezés a vevőre azonnal köte-
lezővé vállik mig as eladó közbirtokosságra 
csakis felsőbb  jóváhagyás után válik kö-
telezővé. 

Csikazentmiklós, 1903. évi január hó 
15-ik napján. 

Lázár Ferencz, 
1—2 birt. elnök. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kOzség elöljárósága közhirré 

teszi, hogy Csikkoztnás kOzség területén 
lévő Összes vadászati jogát hat egymás 
ntán kOveikező évre folyó  évi már-
ozius hó 4-én d. u. 2 órától kezdő 
dőleg Csikkoztnás községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen nz érvényben 
lévő törvény és szabályrendelet értelmé-
ben haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 15 korona. 
Az árverési feltételek  a körjegyzői 

irodában a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Csikkoztnáson, 1903. évi január hó 
15-én. 

Potyó Antal, 
k. bíró. 

Lőrincz János. 
1—3 k. jegyző. 

Sz. 9—903. kb. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kOzség elöljárósága által köz-

hírré t-tetik, hogy Csikszentlélek kOzség 
tulajdonát képező .Borda" nevii havas 
folyó  évi február  hó 8-án d. u. 2 
Órakor a község házánál nyilt árverésen 
3 évre haszon bérbe fog  adatni. Kikiál-
tási ár 700 kor, az árverési feltételek  az 
elöljáróságnál bármikor megtekinthetők. 

Csikszentléleken, 1903. január hó 
24-én. 

Balog Imre, 
a k. bíró. 

M kir. I. számú csendőr kerület. 7. szárny 

89. szám. 

Sz. 6482 - 902. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik vár megye Kásson-alcsiki járásá-

ban Tusnád és Verebes községekből álló 
körjegyzői körben Tusnád székhelylyel 
rendszeresített segédjegyzői és anyakönyv-
vezető helyettesi állás üresedésbe jővén 
arra ezennel pályázatot .hirdetek s felhí-
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-helyettesi teendőkért 400 kor. 
a községtől 200 korona, nőtlen egyén 
részére megfelelő  lakás. 

A k.-alcsiki főszolgabiróság. 

Csikszentinárton, 1903. január hó 

Árlejtési hirdetmény. 
A csíkszeredai csendőr laktanyában 

többféle  kőmives, asztalos, lakatos, és 
kőfaragó  szakmába vágó helyreállítási 
munkák merültek fel,  melynek foganato-
sítását a belllgyminister ur ő nagymél-
tósága mult év november hó 24-én 
121824/V. b. szám alatt kelt rendeletével 
5402 korona 03 fillér  erejéig engedé-
lyezte. Midőn erre versenytárgyalást hir-
detek, (elhívom a vállalkozni szándéko-
zókat, hogy zárt írásbeli ajánlataikat 6°/o 
bánatpénzzel felszerelve  folyó  évi feb-
ruár hó 10-én reggeli 8 óráig 
ezen szárny parancsnoksághoz 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 megkaphntók. 

Csíkszereda, 1903. évi jannár hó 
13-án. 

Almásay főhadnagy. 

Árverezni esándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagyis 93 koronát, 
készpénzben, vsgy az 1881. LX. t.-ez. 42. f-á-
bsn jelzett árfolyammal  számított és sz 1881. 
évi deczember hó l én 3333. sz. s. kelt igsz-
ságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvs-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX.t.-ez. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság telekkönyvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1909. november 30-án. 

Dr. Szabó Alajos, 
kir. albiró. 

16-án 

2 - 8 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

Szám 1 0 2 2 - 9 0 2 . 

Árverési hirdetmény. 
Alnttirt község elöljáróság Nngy-

méltóségu földmivelési  in. kir. miniszter 
urnák 36345/898. számit engedélye foly-
tán Csikvármegyében fekvő  Gyergyó-
Kilyénialva község tulajdonát képező 
Gyergyó-alsótölgyes határában ugyneve 
zett „Borviz patak" völgyének kntlan 
részében a „ Borviz pntak" haloldalán 
150 kat. hold területen található erdé-
szetileg 36380 kor. 38 fillérre  becsült 
14 c.zmtől 36 czm. és azoifelül  kereske-
delemre alkalmas fenyőfa  tömeget 4 (négy) 
év alatti kihasználás végett a legtöbbet 
Ígérőnek nyilt árverésen eladja 

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

Kikiáltási ár 36380 kor. 38 fillér, 
melynek 10°/o-a bánatpénz gyanánt az 
árverezés megkezdése előtt leteendő. 

Az árverezés megkezdésének időpont-
jáig a szabályszerűen kiálitott és 3638 
korona bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt 
ajánlatok is ez elöljárósághoz beadhatók. 

Utóajáulatok neiu fogadtatnak  el. 
Az árverés további feltételei  az elöl-

járóságnál hivatalos órák alatt betekint-
lietők. 

A község elöljárósága : 
Qyergyókilyénfalván,  1903. évi ja-

nuár 16-én. 

Balázs Ferencz, Zatbnreczky Bálint, 
biró. 2—3 körjegyző. 

Szám 13681—902. 

Szám 9107—908. 
llkvi. // z ? 

Árverési hirdetmény és felté-
telek kivonata. 

A esikszentmártoni kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lázár 
László végrehajtalónak Balázs Lajos s neje 
Ambrus Terézia végrehajtást szenvedők elleni 
1800 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, 
a csikszentmártnní kir. járásbíróság leröetén 
lévő Kásznn Al- és Féltíz község baláráp fekvő 
a Kászonal- és feltizi  416. sztjkben 584., 585.. 
brsz. ingatlanra IS korona, az 524. szikben 
3236., 3238. hrsz. ingatlanra 81 korona, a ká-
szonal- és feltizi  1823. sztjkben 682. hrsz. in-
gatlanra 61 korona, a kászonal és feltizi  3145. 
s/tjkben 583. brsz. ingatlanra 600 kor., a Ká-
szonimpér község határán fekvő  a kászonimpéri 
679. sztjkben A + 3335. hrsz. ingatlanra II 
korona, 5189. brsz. ingatlanra 07 kor., 5695. 
5695. hrsz. ingatlanra 17 korona, 4759. hrsz 
Ingatlanra 10 kor. 3380. hisz. ingatlanra 10 
kor., 8420. hrsz. ingatlanra 24 kor., 3561. hrsz. 
ingatlanra 10 kor.. 0661. brsz. ingatlanra 3* 
kor., 63431 brsz. ingatlanra 67 kor., 5190. brsz. 
ingatlanra 07 korona, a kászonimpéri 25G7 
aztjkben 8395. hrsz. ingatlanra 7 korona, a 
kászonimpéri 1121. sztjkben 4751. hrsz. ingat-
lanra 6 korona, a 4758. brsz. ingatlanra 12 
korona, a kászonimpéri 1309. aztjkben 4760. 
hrsz. ingatlanra 14 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok közül a kászonal- és feltizi  község 
balárán levők Kászonalliz község házánál 1803 
évi február  hó 10-én d. e. 9 órakor 
Kászonimpér község határán levők pedig' ugyan 
az nap d. n. 3 órakor Kászonimpér község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alnl is eladatni foguak 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjabb 
Ádám Péter csiksztnltamási lakós végrehajta-
lónak özv. Biró AndrJsné szül. Ambrus Katalin 
csikszenllamási lakós végrehajtást szenvedő el-
leni 378 kor. 10 flll.  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén levő Csikszenttamás köz-
ség határán fekvő  a csikszenllamási 1058. szá-
mú tikvben A f  1. rendsz. 2846. brszám a 
szántóra 12 korona, 9. rend 2545/2. hrszám a 
szántóra 8 korona, 3. rend 25R8. brszám a 
szántóra 20 korona, 4. rend 267'b. Itrsz. a 
szántóra 6 koroun, 5. rend 3791b. hrsz. a 
szántóra 19 korona, 6. rend 5825K 5854. l>/2. 
brsz. a kaszálóra 30 korona, 7. Vend 5870/1. 
Iir-zám a kaszálóra 38 korona. 8. rend 6304a. 
6304b. brsz. a kaszálóra 18 korona, 9. rend 
7315. hrszám a szántóra 18 korona, 10. rend 
7306. hrszám a szántóra 6 korona. 11. rend 
8354/1. hrszám a szántőra 8 korona, 12. rend 
8798/1. brszám a szántóra 4 korona, 14. rend 
95U1. brszám a szántóra 4 korona, 15. rend 
11780W9. hrszám a szántóra 6 korona kikiál-
tási árban és pedig nemcsak végrehajtást szen-
vedő illetve ennek jognlódai Ambrus Albert és 
Ambrus Imre hanem az Ambrus Antal, Ambrus 
Imre és Ambrus Albert társtulajdonosok nevén 
álló járandóságokra is. 

A csikszenttainási 149. sz. tjkvbe A f  1. 
rend. 301. hrszám a belsőségre 320 korona, 3. 
rend 3361a. 3361b. brsz. a szántóra 6 korona 
kikiáltási árban é* pedig nemcsak végrehajtást 
szenvedő, illetve ennek jogutódai Ambrns Albert 
és Ambru • Imre, hanem az Ambrus Imre és 
neje Bálint Erzsébet, valamint Ambrus Antal 
Ambrus Imre és Ambrus Albert társlulajdouo-
sok nevén álló járandóságokra is. 

A csikszenltamási 619. sz. tjkvbeu A f 
rend 1739. brszám a szántóra 8 kor. 7. rend 
2363. brszám a szántóra 10 korona, 8. rend 
2504. In szám a szántóra 8 korona. 9. rend 
2545/1. hrszám a szántára 8 korona, 90. rend 
3791a. hrsz. a szánlóra R kor., 93. rend 9825a. 
5851b/1. brszám a kaszálóra 13 korona, 25. 
rend 5875/2 brszám a kaszálóra 38 kor., 98. 
rend 6488/2. hrszám a kaszálóra 18 kor., 32. 
rend. 7887. hrszám a szánlóra 10 kor., 35. 
rend 8728/9. hrszám a szántóra 5 kor., 37. 
rend 8735. hrszám a szántóra 10 korona, 39. 
rend 9503. brszám a szántóra 5 kor., 46. rend 
11400/1. brszám a kaszálóra 20 kor., 47. rend 
11777/3. brszám a szántóra 4 kor., 49. rend 
11780b/1. brszám ţ szántóra 10 kor. 69, rend 
11776/3. 11779/1. hrsz. a legelőre 20 kor. ki-
kiáltási árban és pedig nemcsak végrehajtási 
szenvedő illetve ennek jogutóda Ambrus Albert 
és Ambrus Imre, hanem az Ambrus Imréné 
szül. Bálint Erzsébet, Ambrus Antal, Ambrns 
Imre, Ambrus Albert társtulajdonosok nevén 
álló járandóságokra is s igy az ingatlanok egé-
szére az. árverést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanuk az 1903. évi február  hé 
27-ik napjan d. e. 9 árakor Csik Szent-
Tamás község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alnl 
is eladatui fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/,-ál, készpénzben, vagy az 
1881. évi LX.t,-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-éu 
3333. szám alatt kelt igazsigügyminiszleri ren-
delet 8. §-áhan kijelölt óvadékképes értékpapi-
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz.. 170. §-a értelmében a bá 
nalpénznek a biróságuál előleges »lbelyezéaéről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
talni. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi deczember hó 4 ik 

napján. 
Geozö Béla, 
kir. tvszki biró. 

3—1903. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Aluíirt bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 109. §-a értelmében ezennel közhírré 
t-szi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908, 
évi 7834. száron végzése következtében Dr. 
Kejór Antal ügyvéd által képviselt csíksze-
redai Uh. pénztár javára Kalamár István és 
társai szeredai I. ellen 186 kor. s jár. erej. 1902. 
évi deczember bő 6-én foganatosított  biztosítási 
végrehajtás ntján lefoglalt  és 670 kor. becsük 



Január 38. c s í k i l a p o k 5. 
következő ingóságok a. m.: I. Kalamár IstvJo-
nál tehenek, borjak éa széna. II. Barabás Bé 
láaál báli bátorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbi-
róság 1909. évi V. 1006/8. száma végzése foly-
tán 126 kor. 6 fillér  tőkekövetelés, ennek 1903. 
évi április bé 5-ik napiétól járó 6*/> kamatai, 
és eddig összesen kor. 40 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csíkszeredába leendő esz-
közlésére 1803. óvl február  hó 5-ik nap-
jának délutáni 3 é r á j a batáridőfii  kitttzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 108 §-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet igé 
rónék, szfikség  esetén, becsáron alnl is el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felfilloglaltatták  s azokra kielé-
gítési iogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. ISO. § értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. jannár bó 18. 
••apján. 

Ábrahám Márton, 

kir. bírósági végrehajtó. 4—1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t. cz. 108. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. tőrvénysz % 1909. 
évi 6794. száma végzése következtében Dr. 
Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai 
lak. pénztár javára Győrpál .1. János és társai 
szeredai lakók ellen 190 kor. s jár. erej. 1908. 
évi deczember hó Vén foganatosított  kielégítési 
végrehajtás ntján lefoglalt  és 710 koronára be* 
csalt kővetkező ingóságok n. m.: I. Itl. Kala-
már Istvánnál tehenek, borjak és széna. II. 
Vaszi Miklósnál tehenek, borja és szekér nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1909. évi V. 1009/9. számú végzése foly-
tán 120 knr. tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
április hó 5-ik napjától járó 6°/o kamatai és 
eddig ósszesen 62 kor. 40 fillérben  bit óilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedők lakásán Csíkszeredában leendő eszközlé-
sére 1003. évi február  hó 5-ik napjának 
délutáni 2 órá ja határidőm kitfizetik  és ah-
hoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.cz. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szfikség  esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi jannár hó 18. 
napján. 

Ábrahám Márton, 
^^^új^iráúgwégrehBjlá 

Sz. 9461 - 1 
tlkvi. / I  2 o 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy András 
István (Mihály) végrebajtatőnak András János 
(Bende) végrehajtást szenvedő elleni 70 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben a csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság területén lévő a Me-
naság község határán fekvő  a menasági 80. 
száma tjkvben 938. hrsz. ingatlanra 3 korona, 
585.586. brsz. ingatlanra 324 korona, 1050. 
hrsz. ingatlanra 4 korona, 2008. brsz. ingat 
lanra 6 korona, 9859. hrsz. ingatlanra 9 kor., 
9866. brsz. ingatlanra 3 kor. 2884. brsz. ingat 
lanra 2 kor., 4062. hrsz. ingatlanra B koron». 
4238.. 4989. brsz. ingatlanra 5 korona, 4710. 
hrsz. ingatlanra 4 kor., 5557/1. brsz. ingatlanra 
9 kor., 6558. hrsz. ingatlanra 9 kor., 5575/2. 
brsz. ingatlanra 1 kor., 6897/9. brsz. ingatlanra 
10 kor. 6163/2. brsz. ingatlanra 1 kor., 6363. 
brsz. ingatlanra 2 kor., 6397., 6398. brsz. in< 
gatlanra 7 kor., 6451. brsz. ingatlanra 5 kor. 
7089/2. brsz. ingatlanra I kor.. 7137. brsz. 
ingatlanra I kor., 7371. brsz. ingatlaura 8 knr., 
7891. hrsz. ingatlanra 2 kor., 7893. hrsz. in-
gatlanra 1 kor., 8160. hrsz. ingatlanra 8 kor., 
8770. brsz. ingatlanra 39 kor., 8799. hrsz. in-
gatlanra 4 knr. 8801. hrsz. ingatlanra !7 kor., 
8803. hrsz. ingatlanra 17 kor., 8902. hrsz. in-
gatlanra 8 kor., 8910. hrsz. ingatlanra 8 kor., 
9224. hrsz. ingatlanra 9 korona, 9693. brsz. 
ingatlanra 6 korona, 10061. hrsz. ingatlanra 16 
knr., 10198. brsz. ingatlanra 9 korona, 10201. 
hrsz. Ingatlanra 1 kor. 10305. brsz. ingatlanra 
5 korona. 10846. hrsz. ingatlanra 116 korona, 
10876. brsz. ingatlanra 18 kor, 11001. hrsz. 
ingatlanra 4 kor., 11985., 11984., brsz. ingat-
lanra A kor., 11390. br»z. ingatlanra 10 kor. 
lltiOtj. hrsz. ingatlanra 6 korona, 11712. brsz. 
ingatlanra 7 kor., 19067. brsz. ingatlanra 4 
k»r., 12417/9. brsz. ingatlanra 2 kor., 12471/9. 
hrsz. ingatl.ma 8 kor., 12908. hrsz. ingatlanra 
5 korona ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte hogy a fennebb  megjelelt ingatla-
nok az 1808. évi márczius hó 6-án d. e. 
8 órakor Menaság község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási ároa alól ia eladatni fognak. 

Árverezői szándékozók tartoznak ai in-
gatlanok bei-x.íiának 10% í l együtt 71 korou.i 
90 fillért  ké-opénzbi-n vagy az 1881. LX. t.-cz. 
49L §-ában Hzett árfolyamai  ! I számított és az 
I8&1. évi november hó l-én 3333. szám alatt 
kelt igazságflgy  miniszteri rendelet 8. g ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges el helyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Csikszentmárton, 1908. november hó 81-én. 
A kir. járásbíróság mim telkvi hatóság. 

Dr. Szabó Alajos, 

hlr. alj.-biró. 60-19U3. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt hirósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi 8p. I. 993/3. számú végzése következtében 
Dr. C«iky József  ügyvéd által képviselt özv. 
Romfeld  Félixné csíkszeredai lakói javára Gegö 
István csikkarczfalvi  Iskós ellen 266 korona 
98 fillér  s jár. erejéig 1909. évi deczember hó 
18-án foganatositott  kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és fetoifoglalt  és 1179 koronára becsült 
kővetkező ingóságok u. m.: há/.i bútorok, zab, 
árpa, széna, lovak, szekerek nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 1470/2. számn végzése 
folytán  2G6 korona 98 fillér  tőkekövetelés, en-
nek 1902. évi november bó 15-ik napjától járó 
6°/,-os kamatai és eddig összesen 70 korona 
44 fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erej'ig végrehajtást szenvedő lakásán, Csík 
karcztalván leendő eszközlésére 1903. évi február 
bé 10-lk napjának dtlelfttti  9 érája határidőül ki-
tfizetik  és althoz a venni szándékozók oly meg 
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1R81. évi LX. L-cz. 107. és I0H. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul is e| fog 
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és lelfilfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c».. 120. §. értelmébeu ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán. 1903. évi január 
hó 29-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bír. végn-bojtó. re 

33. szám. 
"1903~" végrb. f  • 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezeunel közhírré 
leszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 
1902. évi 4646. száinn végzése következtében 
Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Teu Is II. 
József  segesvári lakós javára Birtó Imre és 
neje csikszentdoinnkosi lakós ellen 400 korona 
s jár. erejéig 1902. évi jnlius hó 3-áu fogana-
tosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 
933 koronára b.-csilll következő ingóságuk u m.: 
házi I ntorok, ágynemű, függönyök,  lámpák, ké 
pek stb. stb. nyilvános árverésen "ladatuak. 

Mely ál-verésnek csíkszeredai kir. járás 
bit óság Í»li3-ik évi V. 20. számú végzése foly-
tán 400 km. tökekövetelés, ennek 1902. évi 
febrnár  hó 18-ik napjától járó 6°/t-ns kamatai 
és eddig összesen 89 korona 60 flllérbni  hi 
róilag megállapított költségek erejéig végreliaj. 
tást szenvedők lakásán Csikszentdomokosou 
leendő eszközlésére 1903. évi február  h617-ik nap 
jának d. e. 9 órája batáridőül kitü/.etik és ahhoz, a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. törvényezikk 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet igéiöuek, 
szükség esetén, becsáron alul is el logusk adatul. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gít éd jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében e/ek javáia 
is elrendeltetik. 

Kelt C«ikszentmártouon, 1903. évi ja-
nnár bó 18-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. l)lr. vő^rfbajló. 

1085-1902, 
végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt biróxági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c/. 108. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy n csíkszeredai kir. törvényszék l!ţD2. 
évi 2616. számú végzése következtében Ur. Usiky 
József  Ügyvéd által képviselt Máthé Ambrus 
csikszerei lakós javára Bei-szán Suba Miklós 
és társai gyimesbükki lakósok ellen 93 korona 
73 fillér  s jár. erejéig 1902. évi április hó 98-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 9950 koronára becsült kftvetkező  in-
góságok n. m.: I. Görbe Miklós (cziks) Ökrök, 
tehén, szekér ; II. Görbe János Gyöfgye  (bandal) 
tehenek, szekér ; 111. Górbe Borhálánál tehenek; 
borjak ; IV. Görbe Péternél tehenek, borjak, 
juhok ; V. Berszán Demeternél tehenek, borjak ; 
VL Berszán Suba Miklósuál tulkok, tehenek; 
V1L Berszán Soba Józseloél tulkok, tehenek; 
VIII. Karácsony Jánosnál tehenek, borjuk; IX-

Berszán Snba Jánosnál lóvak. tehenek ; X. Ber 
zón Snba Péternél ökrök; XI. Berszán Snba 

Miklós (Niknlis) t-lienek, borjuk; XII. Baksi 
Görbe Józsefnél  tehenek, borjuk nyilváno» árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás, 
bíróság 1909. évijV. 496/4. számn végzése foly-
tán 93 korona 73 fillér  hátrálék bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedők lakásán, Gyimesbükkön leendő eszközlé-
sére 1903. évi február  bó 3 és 4-ík napjának 
délelőtti 9 érája határidőül kitflzetik  és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett, ingóságok az 1881. évi 
LX. t. cz. 107. és 108. § a értelmébeu készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szfikség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi jannár bó 
18 ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrebujtó. 

S/ám 10673 — 1902. 
tlkkví. /í<Hf 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy a bük 
szádi takarékpénztár végrehsjtatónak Csedő An 
tsl végrehajtást szenvedő elleni 654 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszentmár-
toni kir. járásbíróság területin lévő, a Menaság 
község határán fekvő,  a menasági 106. számú 
tjkvben 627—630. Iirsz. ingatlanra 340 kor., 
1944 1. hrsz. ingatlanra 10 korona, 1994/1. 
brsz. ingatlanra 2 kor., 2783. hrsz. ingatlanra 
4 korona, 2831. hrsz. ingatlanra 3 korona. 
3616/2. hrsz. ingatlanra 45 koroua. 4031. brszi 
tigatlnnr* 13 korona, 4943. hrsz. ingatlanra 8, 
korona, 49G4., 49G5. Itrsz. ingatlanra 6 korona. 
5025. hrs-/.. ingatlanra 8 korona, 6043/2. brsz, 
ingatlanra ö korona, 5103'2. hrsz. ingatlanra 
8 korona, 5729.2. hrsz. ingatlanra 5 korona, 
(1219. III-Z. ingatlanra 31 korona, 6307., 6308. 
Iirs/. ingatlanra 8 korona, G650. hrsz. ingat-
lanra II korona. G749/2. hrsz. ingatlanra 3 kor., 
8622.. 8693'I. hrsz. ingatlanra 50 korona,8760/2. 
hrs/.. ingatlanra 14 korona, 9253. hrsz. ingat-
lanra 220 korona, 10014—10018. brsz. ingat 
lanra 14 kmona. 1015(4. hrsz. ingatlanra 6 ko-
rona, 1055").. 10560. hrsz. ingatlanra 29 kor., 
11324 I. lir>z. ingatlaura 40 korona, 11679. 
hrsz. ingatlanra 9 korona, 11 >128/2. hrsz. iugat-
lanii. 12 korona, 12721/1. hrsz. ingatlanra 5 
korona. 1 2 9 5 1 . h rs / . ingat lanra 8 korona, 
14403 —14405. hrsz. ingatlanra 46 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hegy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1903. 
évi márczius hó 28-án délelőtt 9 érakor Mena-
«ág községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10" n-át, {^birtoktestenként 
összesen tehát 96 koroua 10 fillért  készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t. cz. 42. §-ábau jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügymiuisz-
teri rendelet 8. § á'.an kijelölt ővadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi LX. t.-c/.. 170. g-a értelmében a 
bánatpéuznrk a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállilntL szabályszerű elismervényt átszól-
gállnliii. 

Kell Csikszentmártouban, 1902. évi deczem-
ber hó 21-ik napján. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hslóság. 

Dr. Szabó, 
kir. aljbiró. 

Szám 10683—1902 
ilkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telrkkönyvi hatóság közbiri é teszi, hogy Mokány 
János kászonfeltizi  lakós végrehajtatónak Bodó 
Hy. lánosné szül. Rartalis Anna végrehajtást 
szenvedett elleni 115 korona tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék, a csikszentmártoni kir. járás-
bíró-ág területén lévő, a Kászon-AI- és Feltiz 
község határán fekvő,  a kászon-sí- és feltizi 
251. sz. tjkvben A f  9812., 9815. Itrsz. ingat-
lanra 8 korona, 11197. hrsz. ingatlanra 3 ko 
rona, 14000. hrsz. ingatlanra 16 korona; az 
1109. sz. tjkvben A f  1226. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 2300. hrsz. ingstlanra 31 korona, 
2904. brsz. ingatlanra 10 ko ona, 2928. brsz. 
ingatlanra 12 koroua. 3898., 3899. brsz. ingat-
lanra 17 korona. 5060. hrsz. ingatlanra 9 ko-
rona, 5561., 5566. hrsz. ingatlanra 12 korona, 
6422. 6424. brsz. ingatlanra 6 korona, 6581. 
brsz. ingatlanra 18 korona, 7478, 7479. hrsz. 
iugallaura 24 korona, 11874., 11275. hrsz. in-
gatlanra 14 koronra, 11981., 11289. hrsz. ingat-
lanra 19 korona. 11940. brsz. ingatlanra 8 ko-
rona, 13769. brsz. ingatlanra 12 korona, 14030. 
hrsz. ingatlanra 4 korona, 14561. brsz. ingat-
lanra 91 korona; a 8976. az. tjkvben A f 
1680/2. hrsz. iogatlanra 7 koroua, 9896. hrsz. 

ingatlanra 17 korona, 9984. hrsz. ingatlanra 11 
koron*, 3762 . 3763. Ii <z. ingatlana 6 korona, 
9678 hrsz. ingatlanra 9 korona; a 3418. sz., 
tjkvben A f  968. hrsz. Ingatlanra 320 korona. 
9790/1 brsz. Iogatlanra 97 korona, 2867. hrsz. 
iogatlanra 32 korona, 9994. brsz. ingatlanra 95 
korona, 4168. hrsz. ingatlanra 18 korona, 6082, 
brsz. ingatlanra 90 korona, 7831. brsz. ingat-
lanra 37 korona, 7432. hrsz. ingatlanra 14 ko-
rona, 7436., 7435. hrsz. ingatlanra 2 korona 
7448., 7450. brsz. ingatlanra 48 korona, 8091., 
8093., 8098., 8097., 8101.. 8102. brsz. ingst-
lanra 9611. hrs/. ingatlanra 4 korona, 3305. 
hrsz. ingatlanra 5 korona, 11742. brsz. ingat-
lanra 12 korona. 13858. hrsz. ingatlanra 6 kor, 
14000, 14001., 14008. brsz. ingatlanra 168 ko-
rona; az odavaló 3419. sz. tjkvben A f  6133. 
brsz. ingatlanra 3 korona. 6189.. 6190. hrsz. 
ingatlanra 8 korona, 8718. hrsz. ingatlanra 21 
korona, 9027., 9028. hrsz. ingatlanra 8 korona ; 
az odavaló 3456. sr. tjkvben A + 1199. hrsz. 
ingatlanra 7 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1903. M 
márczius hé 21-ik oapjáoak de!előtti 9 érája 
Kászonaltiz községházánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartozóak az iogat-
lanok becsáráuak 10°/o-át, vagyis 109 korona 
70 fillért  készpénzben, vagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi oovember hó 1-éo 3333. szám 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendeletS g-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
ke/éhez letenni, avagy az 1881. évi LX. L-cz. 
170. § a értelmében a bánatpénznek a biróság-
uál előleges elb-lyezéséről kiállított szabályszerfi 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1902. évi deczember bó 

29-ik napján. 
Dr. Szabó Alajos, 

kir. albtró. Szám 9858—1908. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbiróság mint 

telekkönyvi hatóság kftzhirré  teszi, bogy Tubák 
Mihály végrehajtatóuak Bodó Józset (szikra) 
végrehajtást szeuvedö elleni 116 korona tőke* 
kftveteles  és jár. iránti végrehajtási ügyébea a 
csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszentmár-
toni kir. járásbiróság területén lévő a Kászon-
Alliz- és Feltiz községek határán fekvő  I. k.-
altizi és tellizi 137. sz. tjkvben 4363. brszán 
ingatlaura 7 kor. 6807. brsz. ingatlaora 4 kor. 
7166-7169. hrsz. ingatlanra 69 kor. 10057/9. 
hrsz. ingatlanra 30 kor. 11329. brsz. ingatlanra 
6 kor. 12915. hrsz. ingatlanra 8 kor. 13159 
hrsz. ingatlaura 16 kor. 13162. brsz. ingatlanra 
10 kor. 14202. hrsz. Ingatlanra 20 kor. II. a 
kászonaltizi és feltizi  1687. száma tjkvben 954. 
hrsz. ingatlanra 380 kor. 2930. hrsz. ingatlanra 
14 kor. 3336/2. hrsz. ingatlanra 8 kor., 6811 
hrsz. ingatlanra 7 kor. III. a kászon ál- és 
feltizi  3452. száma tjkvbeu 12942. brsz. ingat-
lanra 24 korona. IV A kászonaltizi éa feltizi 
1668 számú tjkvben 16820. hrazámn ingatlaora 
3 kor. V. A kászonaltizi és feltizi  9729. szám 
tjkvben 195. 196. brszámu ingatlanra 338 kor., 
54G3. hrsz. számn ingatlanra 13 kor. 7238/1. 
hrsz. iugatlanra 18 kor, 13170. brsz. ingatlanra 
5 kor. ezennel megállapított kikikáltási arbao 
elrendelte és bogy a fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1903. évi február  bi 20-an d. s. g Ara-
kor Kászonaltiz községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10o/0 át vagyis 91 kor. 40 
fillért  kés/pénzben, vagy az 1881. LX. t.-ez. 
42. §-ában jelzed árfolyammal  számított és az 
1881. évi novemter l-én 3333. számn kelt a. 
kelt iga/ságügyminiszteri rendelet 8. g-ában ki-
jelölt óvadékképes értékpapírban s kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
g a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

Csikszentmárton, 1902. évi november hó 
18-ik napján. 

A kir. jbiróság, mint tlkkvi hatóság. 
Dr. Ssabó Alajos, 

kir. aljblró. 
Szán) 10617—1902. 

tlkkvi. / f a * 
Árverési hirdetmény és feltételek 

kivonata. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Darvas 
Mária férj.  Simon Ádámné végrebajtatőnak Baüó 
Ferencz és Csiszér Mihály végrehajtást szeavé-
dők elleni 260 korona tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék, a csikszentmártoni kir. járásbiróság terüle-
tén lévő Csikszeotkirály község határán fekvő, 
a csikszentkirályi 1500. sz. tjkvben A f  1067., 
1058. hrsz. ingatlanra 320 korona, 1604. hrsz. 
ingatlanra 19 korona, 1729. hrsz. ingatlanra 10 
korona, 2019. brsz. ingatlaora 14 korona, 4688. 
brsz. iugatlanra 8 korona, 8307. hrsz. iogat-
lanra 16 korona, 8740. hrsz, ingatlanra 14 kor., 
9260/9. hrsz. ingatlanra 18 korona, az l l | l . 
as. tjkvben A f  1903. krss. ingatlanra 13 kor., 
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u 1603. sz. tjkvbea 6999/2. h m . ingatlanra 
6 koron*. » 1603. u . tjkvbeu 7009/1. hrsz 
ingatlanra 8 korona, a 387. az. ijkvben A f 
5997/9. braz. ingatlanra 10 korona, az 1896. 
az. tjkvbeu A f  1283/1. hraz. ingatlanra 19 ko 
róna, az 1896. sz. tjkvbeu A f  6881/6. braz. 
ingatlanra 18 korona, 86M. hrsz. ingatlanra 90 
korona, a 668. sr. tjkvbe 1063., 1064. braz. 
ingatlanra 320 korona, az 1813. sz. tjkvbe A f 
1822/2/1. brsz. ingatlanra 12 korona, a 669. 
az. tjkvben A f  1072/1. brsz ingatlanra 16 
korona, 1081. hrsz. ingatlanra 14 korona, 1147/1. 
hr»7. ingatlanra 8 korona, 1161. hrsz. ingat-
lanra 12 korona, 1495. hrsz. ingatlanra 16 ko-
rona, 1610., 1511/1. braz. ingatlanra 40 korona, 
1791/9. hrsz. ingatlanra 12 kor„na. 9422. hrsz. 
ingatlanra 6 korona, 2631. brsz. ingatlanra • 
korona, 2779/1. braz. iogatlanra 19 korona. 
2806/3. hrsz. ingatlanra Ifi  korona, 2948/1. 
brsz. ingatlanra 14 korona, 2969/2. hrsz. ingat-
lanra 12 korona. 2976. hrsz. ingatlanra 18 ko-
rona. 4533/3. braz. ingatlanra 10 korona, 4587a/3. 
4687b/3. hraz. ingatlanra 91 korona, 4917/3. 
brsz. ingntlanra 19 korona, 5316/3. hrsz. ingat-
lanra 14 korona, 6595/2. hrsz. ingatlanra 16 
korona, 8461. hrsz. ingatlanra 8 korona, 8465/1. 
hrsz. ingatlanra 10 korona, 8489'2. hrsz. ingat 
lanra 19 korona, 8593/1. brsz. ingatlanra 14 
korona, 8796. brsz. ingatlanra 8 koronában 
ezennel Megállapított kikiáltási árban az árve-
rést elrendelte és bogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok nz 1908. évi marosion hó 17-ik 
napján d . e. 9 órakor Cúkszenikirály köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alnl is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak sz ingat 
lanok becsárának 10°/, át, vagyis 119 koronát 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t..cz. 42. 
g-Aban jelzett árfolyammal  azámitott és az 1881 
évi november hó l-éo 3333. szám alatt kelt 
igazságigyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküMött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-ez. 170. §-sa 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1902. évi deczember hó 

20-ik nspján. 
Dr. Szabó Alajos, 

kir alliiró. 

/ f 
Szám 9967—1902. 

tlkkvi. 
Árverési hirdetmény és feltételek 

kivonata. 
A esikszentmártoni kir. járásbíi óság, mint 

telekkönyvi hstóság közhirré teszi, hogy a bűk-
szádi takarékpénztárnak Inc/e Uiklós elleni 96 
korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, a esik-
szentmártoni kir. járásbíróság területén lévő, 
Csikmenaság község határán fekvő,  a esikmena-
sági 1849a. sz. tljkvben 14307'I. brsz. ingat-
lanra 8 korona, a menasági 1821. sz. tljkvben 
foglalt  5010/9. brsz. ingatlanra H korona, a me-
nasági 15. sz. tljkvben foglalt  91. hrsz. ingat-
lanra 20 korona, 68. brsz. ingatlanra 20 ko 
róna, 141. hrsz. ingatlanra 20 korona, 207. 
brsz. ingatlanra 8 korona, 991. hraz. ingatlanra 
6 korona, 297. hrsz. ingatlanra 4 korona, 430. 
hrsz. ingatlanra 2 korona, 465., 466. Urs.-, in-
gatlanra 390 korona, 676., 677., 678. hrsz. in-
gatlaara 334 korona, 954/1. brsz. ingatlanra 4 
korona, 1623/1. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
2060/4. hraz. ingatlanra 32 korona. 2188 2. 
hrsx. ingatlanra 4 korona, 3354. hrsz. ingatlanra 
2 korona, 3605/1. hrsz. ingatlanra 6 korona. 
4006. hrsz. ingatlanra 4 korona, 4104., 4105. 
hraz. ingatlanra 2 korona, 4300. hrsz. ingat-
lanra 4 korona, 4462/1. hrsz. ingatlanra 9 ko-
rona, 4M31. hrsz. ingatlanra 2 korona. 4593., 
4626. brsz. ingatlanra 10 korona, 4597. brsz. 
iogatlanra 4 korona, 5096. b sz. ingatlanra 4 
korona, 5032/1. brsz. ingatlanra 6 korona, 5193/3 
brsz. ingatlanra 4 korona, 5322/5. brsz. ingat-
lanra 2 korona, 54 »6 5. brsz. ingatl inra 6 ko-
rona, 6648., 5G49. hrsz. ingatlant a 7 korona, 
6708. hrsz. ingatlanra 3 korona, 6014/2., 6036/2. 
brsz. ingatlanra 4 korona, 6015/6. braz. ingat-
lanra 2 korona, 6034/1. brsz. ingatlanra 9 ko-
rona, 6099. brsz. ingatlanra 1 kop<na, «160/3. 
brsz. ingatlanra 1 koióna, 6266. Iirsx. ingat 
lanra 9 korona. 6270.3 hrsz. iogatlanra 2 ko-
rona, 7059/1. hraz. ingatlanra 3 korona, 7262/1. 
brsz. ingatlanra 3 korona, 7959/1. brsz. ingat-
lanra 2 korona, 8154. hrsz. ingatlanra 2 ko-
rona, 8789., 8783/1-, 8816. hrsz. ingatlanra 13 
korona. 922(1., 9227. brsz. ingatlanra 7 korona, 
9411., 9412. hrsz ingatlanra 4 korona, 10089. 
hraz. ingatlanra 2 korona, 10258/1. hrsz. ingat-
lanra 2 korona, 10580. hrsz. ingatlaura 7 ko-
rona, 10908. hrsz. ingatlanra 2 korona, 11064/1. 
braz. ingatlanra 4 korona, 11094. hrsz. ingat-
lanra 1 korona, 11105/1. braz. ingatlanra 1 ko 
rona, 11245/1. brsz. ingatlanra 1 korona, 11747. 
hraz. ingatlanra 2 korona, 11787. hraz. ingat-
lanra 4 korona, 11988/6. brsz. ingatlanra 6 ko-
rona, 12066/4. hrsz. ingatlanra 3 korona, 12196., 
12126. braz. ingatlanra 11 korona, 13016. hrsz. 
ingatlanra 2 korona, 13073. hrsz. ingatlanra 2 
korona, 13940., 1S942. hisz. ingatlanra 4 ko-
rona, 14004. hrsz. ingatlanra 9 korona, 14443. 
brsz. ingatlaara 2 korona, 144(0. hrsz. ingat-
lanra I korona, 14471. hrsz. ingatlanra 1 ho-
nná, 146*8., 146*7. braz. ingatlanra «korona, 
15076. hrsz. Ingatlaara 4 korona, 16986. hrsz. 

ingatlanra 4 korona, 18086/1. hrsz. ingatlanra 
2 korona, a menasági 1647. sz. tljkvben fog-
Isit 13345/2. brsz. ingatlsnrs 4 korona, a me-
nasági 1196. sz. tljkvben foglalt  14888., 14899, 
brsz. ingatlanra II korona, 15610. hrsz. ingat 
lanra 4 koronában és végül a menasági 1618. 
sz. tljkvben foglalt  13994. hraz. ingatlanra 4 
koronában ezennel megállapitotrkikiáltási árban 
az árverést elrendelte és bogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1903. évi február  bó 
19-ik napján d. e. 9 órakor Csikmenaság 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alnl is elsdatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak sz in-
gatlanok becfárának  10%1-át, vagyis 97 koro-
nát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 
42. §-ában jelztt árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó I én 3333. szám alati 
kelt igazságOgyminiszteri rend-let 8. §-ában ki-
jelölt óvadékképes értékpapírban a ki'QldfUt 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 
170. § sa értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt Átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tlkkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1909. évi november hó 

19-ik napján. 
Dr. Szabó Alajos, 

kir. ulbiró. 
49—1903. 

végrh. sz.ám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881, évi 

LX. 1,-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi Sp. I. 103,2. számú végzése következtében 
Bartba Ignácz ügyvéd által képviselt Bariba 
Ignácz csíkszeredai ügyvéd javára Keresztes 
Ignácz Csikmindszent hossznaszói lakós ellen 
100 kor. s jár. erejéig 1902. évi febrnár  hó 
15-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglslt  és 616 korojára becsült következő in-
góságok u. m.: ökrök, tehenek, borjuk és széua 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 21. számú végzése folytán 
100 korona tőkekövetelés, ennek 1902. évi ja-
nuár bó 1-sö napjától járó 6'Vos kamatai és 
eddig összesen 62 korona 28 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedő lakásán, Csikmindszent Hosszuaszon 
leendő eszközlésére 1903. évi febrnár  hó 
18-ik napjának délelőt t i 9 ó r á j a batár-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hívatnak meg, bogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-» értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén, becsáron 
alól is el fognak  adatni. 

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

Kell Csíkszeredán, 1903. évi január bó 
21-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. birósági végrehajtó. 

Sz. 10664—902. 
llkvi. 

Hirdetmény. 
Kásznu Al- és Keltiz község telekkönyve 

birtokszabAlyozás következtében átalakíttatott 
s ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. évi XXIX. t.-ezikkben szabályozott eljá-
rás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosau foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé. 1. 
hogy mindazok, kik ar 1886. XXIX t.-czikk 
15. és 17. §§ ai alapján, ide értve e szakaszok-
nak az 188». évi XXXVIII, t.-czikk 5. és 6. 
§-ait-aii és az 1891. évi XVI. L-e». 15 §. a) 
pontjában foglalt  kiegészítéseit is, valamint az 
1889. XXXVIII, t.-cz. 7. §-a éa az 1891. évi 
XVI. t.-cz. 15. § b) pontja alapién eazkö/ölt 
bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t.-czikk 22. 
§-a alapján történt törlések érvénytelenségét 
kimutathatják, e végből törlési keresetűket üst 
hónap alatt vagyis 1903. évi szeptember hé l-ső 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen m>g nem hosszab-
bítható záros batáridő eltelte után indított tör-
lési kereset annak a harmadik személynek s 
ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett hát-
rányára nem szolgálbal; 

2. bogy mindazok, akik az 1886. évi 
XXIX. t.-czikk 16. és 18. §§ ainak eseteiben, 
ideértve az utóbbi §-nak sz 1889. évi XXXIX. 
t.-czikk 6. és 6. g-aiban foglalt  kiegészítéseit 
is — a tényleges tyrtokos tnlajdonjogának be-
jegyzése ellenében ellentmondásnál élni kíván-
nak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis az 1903. évi szsptsnrtsr hé M napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatásághoz nyajlsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
batáridő letelte után ellentmondásuk többé fi-
gyelembe vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyiban tett intézkedések által, 
nem különben azok a kik az 1. és 9. pontban 

körülírt eseteken kívül sz 1899. XXIX. t.-cz. 
szerinti eljárás és sz ennek folysmán  történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ide értve 
azokat is, a kik a tulajdonjog arányának a* 
1889. évi XXXVIII, t.-czikk 16. g a alapján 
történt bejegyzését sérelmesnek találják e te-
kintetben felszólalásukat  tartalmazó kérvfinytt-
ket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt 
vagyis 1903. évi szeptember hé l-st napjáig be-
zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem bosz-
szabbitható záró* batáridő eltelte a tán az át-
alakításkor közbejött téves bevezetésből szár-
mazó bárminemű Igényeket jóhiszemű hsrmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az emiitett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes ntján ás csak és csak az időközben te-
lekkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azokra felek,  a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, bogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mind egyszerű iratokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

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

Dr. Ssabó, 

2—kir. aljbiró. Mészkőbánya 
teljes felszereléssel  CsikBzentdomokonon 

szabadkézből e l a d ó . 
Levélbeli tudakozódások Dániel József 

jegyzőhöz czimzendők Csikszentdomokosra. 

Egy 2 Bxoba, konyha, pinoze 
é« kamarából álló lakás nyári 
konyha, fáskamara  és baromfi-
óllal, külön udvarral a befáaitott 
kerttel együtt 

jutányos Mao eladó. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. ^ 

Ingyen ésbérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melybő. 

bárki képes 

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

' arómáimmal előállítani. — 

W A T T E B I C H A . T _ 1 0 

Budapest, VII., Dohány-ntosa 6. sa. a 

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

olcsó árban eladó. 
Hol ? megmondja a kiadóhivatal ! 

I U 6 H I T Á M . 

AZ ALCSIKI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

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

fogja  Üzlethelyiségében Csikszentmártonban megtartani, melyre a t. cz. részvényesek 
tisztelettel meghivatnak. 

V i i « r * * > t a a t t 
1. Bizottságok választása a szavazatok számbavételére és jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 
2. Az 1902-ik évről szerkesztett zárszámadások, az igazgatósági és felügyelő 

bizolfsági  jelentések előterjesztése, az évi mérleg megállapítása, a nyereség felosztása 
feletti  határozás és a felmentvények  megadása. 

3. Az 1901-ik évi alapszabályok módosításának a közgyűlés általi hitelesítése. 
4. Esetleg beérkezendő indítványok tárgyalása. 

^ l a . p s z a ' b á a T ' l e v o n a t 
A közgyűlésen minden részvényes vsgy személyesen vagy meghatalmazottja által, kinek 

azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja szavazati jogát, kötelea azonban minden 
részvényes a gyűlés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elismervény 
mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvényes egy-egy szavazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van : minden további 6 részvény cssk egy szavazatra jogosít, azonban sem 
saját személyében, sem más által képviselve, sem végre másoknnk képviseletében, avagy mind 
bárom módon együttvéve 90 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

3—3 A s I g a z g a U a i g . 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát 1 

PORST FERENCZ 
férfi-  és nói-czipész üzlete Csíkszeredában (Piaoztér) 

Van szerencséin a n. é. közönség becses figyelmét  felhivni 

üzletemre. 
Több éven át szerzett tapasztalatom éa szakmámban való gyakorla-

tommnál fogva  azon helyzetben vagyok, hogy jutányos árak mel le t t 
is csín éa izlés tekintetében a külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből mérték szerint: 

, uri-, női- és gyermek-czipőket 
4-10 a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javításokat olcson vállalok. 
Ml' Ml' Ml' >11' ML' \ J/ >11' Ml' >11» ML' Ml* >11' Ml' >11' ML »11- ML. >11» ,11» >11' Ml' Ml' Ml' Ml' M|. Ml- ,11, Ml' Ml' Ml' Sí'-i 

Nyomatott Csíkszeredában. Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1908. 




