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Képviselőtestületi közgyűlés. 
Város link képviselőtestülete í.  hó 

7-én rendkivUli közgyűlést tartott a ebben 
a közgyűlésben több fontos  dologban 
hoztak határozatokat, a melyek közlll 
némelyek távolról Hem elégíthetik ki azo-
kat, kik városunk jövőjét, szivükön hord-
ják a kik őszintén óhajtanák, hogy Csík-
szereda is végre valahára a lmladits út-
jára lépjen s azok az akadályok, a me-
lyek fejlődésének  és n mai kor kivánal-
inni szerint való átalakulásának útjában 
állanak, elliárillnosanak. 

Még csak nem is nagyon régen a 
város elmaradottságának fő-  és legnagyobb 
okát igen sokan abban találták, liogy a 
várna élén nem áll olyan ember, ki a 
reá váró feladatukat  oly irányban tudja 
megoldani, melylyel Csíkszeredát lassan-
kint a fejlődés  útjára terelné, nincs egy 
gondolkozó fő,  ki megtudja találni nz 
utakat éa módokat, melyekkel a várost 
elmaradottságából kiemelni éa nz alkalmas 
eszközöket, melyekkel a fokozatos  hala-
dást biztosítani lehetne. 

Most már erről nem leltet szó, mert 
az utóbbi választás olyan egyént emelt a 
polgármesteri székbe, ki ifjú  szivének 
egész lelkesllltségével fogott  súlyos és 
terhes kötelességei teljesítéséhez, kiben 
van tehetség is, meg kitartás is n reá 
váró feladatok  megoldására. Rövid mfl-
ködése alatt njra szervezte a tanácsot, 
intézkedett, hogy a tanács személyzetében 
rendelkezésre álló erő n város érdekében 
minél jobban kihasználtassak a terveket 
is készített, melyek alkalmasok arra, hogy 
jelenben a város fejlődését,  a jövőben 
pedig jövedelmeinek szaporodását eszkö-
zöljék. 

Teh&t meg volna a munkás erélyes 
főnök,  meg volna n gondolkozó, tervező 
lő, de hiányzik a képviselőtestület támo-
gatása, hiányzik a város polgárságának 

áldozatkészsége, a melyek anélkül n leg-
szebb és a legnagyobb körültekintéssel 
kidolgozott tervek sem képesek ered-
ményt elérni. 

A városnak adósságai vannak, me-
lyeket, hogy később el visetlietlen téritekké 
ne szaporodjanak, okvetlen törleszteni kell. 

Egy alkalmas piacilt-r kellene, mely-
nek beszerzésére megléteitek ugynn a 
kezdő lépések, de a dolog hirtelen meg-
akadt. 

Kö/.óhnjtás, liogy a város gyalog 
járói remibe hozassanak, érdekében állana 
a polgárságnak, liogy n város egész terű 
lete kikövezteasék, mert ex később egvi!< 
jövedelmi forrását  képezhetné. 

És mikor mindezeknek megoldására 
előáll 8 polgármester egy okos tervvel, 
mely azonban ti polgárságtól némi áldo-
zatot kivált, tikkor a képviselőtestületi ta-
gok egy n'sze nagy bölcsen otthon ma 
rad, a más része pedig vukon követve a 
nem mindig legtisztább forrásból  credo 
tanácsokat a szép és okos tervel egysze-
rűen elejti s marad minden n régiben, 
egyszerűen azrrt, mert a város elölinln-
dásáért nem akarjuk meghozni ntég n 
legcsekélyebb áldozatot sem. 

Hát ez nem jól van igy. A „vitáin 
et sangviiiem sed avetmm non"-féle  lel-
kesedéssel semmi üdvöst, semmi szépet 
nem lehet létrehozni, minden Üdvös dolog 
megvalósításához áldozat kell ÓH ezt :tz 
áldozatot meg nem hozni akkor, mikor 
arra feltétlenül  szükség van, városunk 
polgársága részéről valóságos szűkkeblűség 
s mindenek lelett arra vall, hogy a ini 
képviselőtestületünk nem bir, vagy nem 
akar érzékkel birni a város haladása iránt 

A közgyűlés első tárgyit képezte a hely-
pénz szedésre vonatkozó és a tanács által elő 
terjesztett módosított szabályrcndel.-t, inelyet 
több képviselő érdemleges hozzászólása uián el 
fogadtak. 

Azután Ujfrilusi  Jenő dr., polgármester 

terjesztene elíi lapunk mult szántában teljes szö-
vegébe» közöli, megokolt in.lilvinyát 30°.o-os 
községi pótadó kivetése tárgyában. Az indit-

ányl leszavazták s igy az abban foglalt  üdvös 
tervek megvalósítását bizonytalan Mire el-
odázták. 

Harmadik tárgy Csíkszereda váios c/.ime-
rének megállapítása volt. A tanács javaslatát, 
mely szerint a város c/. in -rét fehér  alapon 
álló  piros sziv képezze,  felső  részéből  ki-
nyúló húrom szál  kék  nefelejtsesnl.  elfo-
gadtak. 

8.non volt a városi állatorvosi állásnak 
betöltése. A város viszonyai ina már oda lej-
löillek, IIOÍJ- a városi állatorvosi teendők vég 
y.éséfe  feltétlenül  szükség lenlle, i-gy teljesen ön-
álló állatorvosra, raiuuti azonban egy ilyen 
állás kiadásainak hordozására a város jelenlegi 
anyagi helyzete mellett képtelen, a: állatorvosi 
teendők végzéseié további a h keresztes Antalt 
a telcsiki jáiás területére beosztott in. kir. állat-
orvost választották meg. 

Az 1901 -1902. évekre vonatkozó köz-
munka kényszer nr-gváltá-a iránt elötfij-sztelt 
iavasla ot tiein lukadlak el. 

Az 18S2., 18:i;j., 1SÜ4. évekre uiólagosan 
kitelelt etmdók tüiléséi a képviselőtestület el-
határozta. 

A tanács javaslata alapján elhatározták, 
liogy a-, óvoda légi helyisége elbontassék, an-
nak anyaga érlékesitiessék s azután az üresen 
maradó teli-k rendeztessék. 

A felc-iki  föszolgabiróság  részére bérbe 
.idoli helyiségek bnlelé.iek (elmondása elliatá-
ro/.talván, az ugy megüresedett helyiségeket, a 
tanács szem /.eiéuek czél-zeriihb és n körül-
ményeknek inkább megtelelő elhelyezésére fog 
nak lelhas/.náliii. 

Erre tárgyalás alá vették a város ulc/.ái 
nak elnevezésére kikülelölt bizotts&g javaslatát, 
K.'ie,: képest az ttlw.ák elnevvzését a következő-
kép állapították meg: 

A Kossuth szálloda sarkától a róni. kalli, 
leinpluniig vezető nlcza Kossulh-uteza  nevet 
kap. a mint már korábban e| volt határozva. 
A Z*iigöd felöl  ve/.elő utf.za  egészen a vár 
megwdiáz keritésén-k n gazdasági Nkola felé 
eső sarkáig Mikó-u'czának  neveztetett el. — 
Apa Ily Mibály erdélyi fejedelem  nevéről keresz-
telték el a vái megyeház kerítésének sarkától 
a Ueczü-léle ház szegletéig elterjedő utat. A 
Taplocza leié vezető utat, a régi csiitöi lök-ut-
czát Húkóczy-utezának  nevezték el A régi 
ilisznópiarz sarkától a rétbe vezeló ut ilnrkus-

utcza  nevet kapott. A mostani njutat Erzsébet-
utczának  keresztelték. A templomtól a temető 
felé  vezeifi  utc/.s Geczö-utczának,  a régi Bor-
vi/uic/a Vörösmerty-utczának,  a templomtól 
a Nigverdö (elé vezető ut Hargita-ntozának 
neve/leíett el. 

Ezen alkalommal megkeresztelték a kisebb 
utcákat is a következőkép: a Gerék ulczája 
h'isutczának,  a Galovics dombra felvezető  nt 
Jlegyulczának,  s mostani vágóbidhoz vezető 
O'i'z.i  Csiki  utczánuk,  a Mindszent felé  vezeló 
ulc/.a Szentlélek  utozának  neveztetett el. 

Elhatározták továbbá, hogy az állatvásár 
leiet a s/abilyszerü korlátokkal ellátják. 

Még néhány kérvéuyl intéztek el, mire a 
kő/.syúlés véget írt. 

* 

A rendkívüli közgyűlés eredménye-
kép konstatáljuk, hogy most már van 
egy néhány nevezetes névvel ékeskedő 
utc/.ánk, de cz mit sem használ, ha azokat 
az ulc/ákiit nem tudjuk megfelelő  csator-
názással és gyalogjárókkal ellátni. Sem 
néhai Apnffy  Mihály, sem pedig Rá-
kóczy György ezen segíteni nem igen 
tudnak ükkor, mikor a képviselőtestület 
többsége a város czimerében ékeskedő 
égő  szívnek  semmi körülmények között 
meg nem felelő  szivtelenséggel leszavazta 
a polgármester életrevaló indítványát, 
melylyel n fentebb  említett hiányokon 
akart segíteni. 

= A képviselőház ülései. A mult 
hét folyamán  február  hó 3-dikától február  hó 
7-dikéig a képviselőház a katonai javaslatok-
kal foglalkozott.  A javaslatok mellett szólaltak 
fel:  Wolfner  Tivadar, ki a taraczkütegek ha-
dászati fontosságát  hangsúlyozta s a katonai 
javaslatokat nehéz szívvel bár, de az ország 
és trón biztossága érdekében megszavazza. 
Andrússv  Gyula gróf,  ki ez ellenzéki szóno-
kokkal és különösen Beöthy Ákossal polemi-
zál, fejtegeti,  liogy miért van szükség a had-
sereg megerősítésére. Ott van a keleti kérdés, 
mely miatt még ina is minden nap háború 
előtt állunk. Iiraz az, hogy Oroszországgal 
éritek ellentétünk nincs, de vannak ottan olyan 
uspirácziók, melyek ellentétben vannak létér-
dekeinkkel s melyek ha felül  kerekednek, vég-
zetesek lehetnek a nionni-kiárn. Czáfolja  azon 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A sxocziálizmas jelene. 

Irta: Mailitta Jóisef  gróf 
(Folytatás). 

Már most hogyan állunk mi a szocziálpn. 
litikai törvényekkel, alkotásokkal, intézkedések 
kel, különösen pedig a munkás-védelemmel ? — 
Magyarországon egyúttal a szocsiáldemokrata esí. 
mék terjedéséről és a pártra vonatkozólag is ten-
nék egy pár megjegyzést. 

Magyarországban már 1 «68 ban kezdett a 
szociiáldemokráczia szervezkedni, du csak 1873-
ban alakult meg Pesten a magyarországi munkás-
párt, melyet a kormány feloszlatott.  1880 bon 
újra megalakult a magyarországi általános mun 
káspárt. A mozgalom azonban a párt kebelén 
belül dult küzdelmek rolvtán nemsokára elaludt. 

De az 1880 iki párioi kongresszus hatása 
alatt njra felébredt:  a Nép ssava és az Arbei 
lerwoehenchrouik cziuiü lapjaik megizmosodtak, 
számos röpirat jelent meg. munkáskönyvtárnk és 
szakegyesiiletek alakultak. A pártnak nagyobb 
jeleniósége nluea, mert a vesetök egymás között 
veszekednek. Legújabban, ma már a párt a me-
zőgazdasági munkások közt is kezd biveket tobo 
rozni, de as eredmény nem nagy. Az alföldi 
úgynevezett agrárcsoejfálÍKinus,  melynek hullá-
mai Ssabolcsmegyét érintve, a Bodrogközbe is 
átcsaptak, a szoczráldemokráoiiávsl nagyon tá 
voll rokonaágban áll. 

De Itt es alkalombél két dologra akarom 
a figyelmet  felhivnl:  1. hogy a szocziáldemok-

rata eszmék sohasem fognak  parasztságunknál 
kedvezi talajra találni, mert éppt u as ellenkező 
j«n dolgozik a ml népünk, mint a mit a szoesiál-
dexokraták az ó programmjubban felállítanak. 
A parasztság «gyanít a magánvagyon gyarapítá-
sát lüste ki életczélul, mig a kollektivizmus és 
kommunizmus a privát vagyon ellen tör; 2. bs 
a földmives  osztály soraiba a ssoexlálista eszmék 
befészkelik  magukat, ott mindig kommunlsatikus 

anarkizmusBá fejlődnek.  Mutatta ezt a szabolcsi 
és a bodrogközi zendülés, hol u föld  fuloi/tási, 
anarkisztikus eszmék, a vagyon és életbiztonság: 
elleni merényletekben nyert kifejezést. 

Ezen tételemet, melyet én s gyakorlati élet 
böl egy példa után állítottam fel  IH'JT-bun, Som-
bort Werncr, a boroszlói egyelem híres tímára 
egyik müvében 1898-ban tudományosul! is bizo-
nyítja. 

Ugyanis ö a szocziúlizmus és szocziális 
mozgAlom a XIX- azAzadbau czímü kuil) vében 
azt irja: .Ha az anarkisztikus propaganda ter-
jeszkedui kezdett, nz mindig falusi  helyeken volt 
észlelhető. iay pl. Ilakuniiniak eszmei Oluszorszáe-
bau és Spanyolországban a nép közt terjed lak ; 
a hol pedig u fiililiniveléssel  (uglulkozú népesség 
valamely önálló mozgalmat indított, olt a moz-
galom mindig legalább is uz anorkizmiislioz na-
gyon hasonlított. Ennek igazolásául isinél Olasz-
ország, Spauvolország és Irlsndra hivatkozom.* 

Ez okból nem sikerül tollút sem Nénulor-
sîiiiţbna, sem Frajieziaországbun n szoczinldeuiok-
rácziáuak a vidéken, faluhelyen  nagy p-cpagun 
dat csiuálui. A Muri-féle  Bzocziáliszliktis eszmék 
a nagy iparálluiuok viszonyaiból kifolyólag  szü-
lettek meg és igy fókép  az ipari munkások sub 
Ionjára vannak elkészítve. Ez a sablon, akárhogy 
fordítjuk,  a mezőgazdasági munkátokra nem il-
lik rá. 

Hogy álluuk már most Msgyarország szo-
csiália törvényhozásával ? 

Jobban, mint sokan gondolják,, mert itt egy 
egész sorozata van a szocziáliB törvéuyekuek, 
kezdve Bzt-lstván királyunk rendeletéiül, mely a 
vasárnapi munkaazünetról szól, és folytatva  nap-
jainkig. 

Termésseteseu 18V3 ig, Illetve ai 18U3-iki 
XXVIII, t. oiikkig: . a munkásoknak baleset el-
leni védelmérdl és az Iparfelügyelók  iutésioényé-
ról szóló törvényig jutott csak. 18U8—l-7-lg 
nem volt szoosíális alkotásunk, de az éta U7-ben 

esy, '.Itl-bon liároin, UU-bea kettő, 11)00 buu négy 
törvényünk vau s ezek a fóldmivolési  ininiszter-
ih-k híres mezőgazdasági munkás és a külföldön 
is vilu tárgyát képező törvényei, IIMII-búi kettő 
és 1002-ben epy van. 

Teluit a törvények egész sorozatú van meg. 
ik másik tulán elavult, jitvilási-u szorul, do a 

mi a tóbaj a mi törvényeinknél egyáltalubun, 
hin:y azok vagy nem kellőleg, vagy egyáltalában 
nincsenek végrehajtva és ezen nllii|Hilot éli sok 
kai rosszabbnak tarlóin, ininiha t-ţţyallulăbsu uein 
volna törvéiiyüuk, "lert Mag)arvr*;áí:oii snkuknak 
tnilatába ment át éiziuvélionül uz a vélemény, 
bouy a törvényeket azért hozzák, liniry aznkui ki lo-
hegeli játszani. 

A mi a inuukásvédülinet illeii, ez uálutik 
nem áll oly rosszul, inint sokuu gondolják, csak 
végre kell hajtuui a törvények uzon intézkedé-
seit, a melyek életrevalók, azokat pedig, a me-
lyek nem fülelnek  már ineg a uii változott vi 
«zonyainl.iiak, do talrin egyáltalában nein is illet-
tek u mi viszonyainkhoz, mert más, idegen pél-
dák mán alkalmaztatlak, — azokat meg kell 
változtatni és ükkor elmondhatjuk, hogy Magyar 
oM*iţ iun nkiUvédolcin tekintetében megtette 
a kötelességét és oiiics mit rösti-lnie, különösen 
ii vele közösségbeu élő Ausztriától. 

Hogy csak egyet említsek fel,  a betegse 
gélyzó pénztárak intézménye nálunk jobb, mint 
a Ilire, azéit is jobb, mert Németország- és Auszt-
riában n balesetbiztosítással kezdték meg a munká-
sok segitó péuztársil, Baross pedig nálunk a be-
tegsególyezésBel, a mi fontosabb  amazoknál, a 
mint azt ott és nálunk i9 a tapasztalat bebizo-
nyiotts. 

Csak egy tévedés történt és itt is áll az, 
hogy „eiperienlia te de plura dooebit". Az ipar-
testületi csoportoknál kezdték és ipartestületi se-
gélypéastárakra fektették  a súlypontot, holott ezek 
legkevésbé állták meg helyUket. 

Ha már most a betegsegélysó pénztárak szá-
mát tekintjük, ast látjnk, hogy ipartestdleri van 

jelenles 101, kerületi pénztár (Ausztriában Dist-
riktBk asse) van 07, gyári és vállalati 158, ma-
gáuegyesületi pedig 57, vagyis Ooesesen 413. 

A kerületi pénztárakra kellene a fősúlyt 
fektetni  és pedig azokat járásonkint sservesnl 
s n többit azután ezekbe olvasztani. Most ké-
szül n kereskedelmi minisztérum kebelében egy 
reformjavaslat,  tudniillik a régi törvényjavaslatot 
át akarják dolgozni. Az nj törvényjavaslatban le-
galább is miudeu főszolgabírói  járásban kellene 
egy kerületi péuztárt felállítani,  és volna körttl 
belii! -lön ilyen pénztár, a inely megfelelne  a 
iiiosiani összes kategóriájú létszámnak. 

Végül egy kérdést kell érintenem, mely a 
jelenkor szocziálistainozgalmaiuál fontos,  s ea az : 
honnan msgyaráihatú a szocsíáldemokráeiiának 
határozott vallásellenes iránya ? 

Sonibart a vallásellenes magatartást két 
forrásra  vezeti vissza, egy elméletire és egy 
gyakorlatira. Az elméleti álláspont szerinte a fel-
világosodás öröksége, mely különösen a 60-as 
és 70 es évek ateisstikus irodalmában nyert ki-
fejezést.  Hozzáteszi azonban, liogy a dogmatikus 
ateizmus, mely a Marx-Engels féle  felfogásban 
találta meg tetőpontját, ma már túlhaladott állás-
pont. Ugyanis ina már a tudománynak bármely 
színezetű számbavehetó képviselője nem âllithaţja 
komolyan, hogy a tudomány az ateizmust kö-
vetelné, a vallást pedig kizárná. Evvel tehát 
a azocziálista tömeg a vallással szemben szabad 
és fiiggetleu  lehetne, ha gyakorlati okok nem 
játszanáuak közbe. 

Az egyház ugyanis vagy maga gyakorolta 
mindig a hatalmat, vagy pedig a hatalommal 
tartott, innen származott, innen ragadt át a azo-
cziálista tömeg ellenszenve a hatalom képviselői-
ről as egyház képviselőire, a kik a szocziálls . 
harbzban többnyire a hatalom mellé, tehát a tö-
meggel szembe állottak. Abban a pillanatban, a 
melyben as egyház sSoeziáUler indifferens  leaz, 
avagy maga ssooslálpolitikával foglalkozik,  meg-
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állítását, bogy kik azt mondják, hogy a had-
sereg törvényellenes szervezettel Mr. Ez nem 
áll, mert a törvények szerint igen is van ma-
gyar hadsereg, mely kiegészítő része az összes 
es az egész hadseregnek, melynek vezényletét, 
vezérletét és belszervezetét az ország a ki-
rályra bizta azon egyetlen kikötéssel, hogy nz 
egységes legyen. Beszél azután a német ve-
zényszóról, melyet katonai ezélszeriiségi okok 
követelnek meg. Az ország legnagyobb ér-
deke, hogy magát megvédhesse, ezt pedig 
csuk akkor érheti-el, ba egységes szolgálati 
nyelvll sereggel rendelkezik. Polemizál azokkal 
is, kik azt mondják, hogy azért nem kell ujon-
czot adni n közös hadseregnek, mert azt min-
dig és mindenütt megverik, még pedig azért, 
mert abban hiányzik n nemzeti érzés. Ez igaz-
ságtalan vád a magyar nemzet iráut, mert 
nem hiszi, hogy a magyar nemzetnek sok ezre 
megfeledkeznek  legszentebb kötelességéről 
csak azért, mert egy pár évig olyan hadsereg-
ben szolgál, melynek szolgálati nyelve a né-
met. A törvényjavaslatot elfogadja  s kéri az 
ellenzéket, hogy ne kövessen el a házszabá-
lyokkal visszaélést. Andrássy beszédének azon 
része, melyben a német szolgálati nyelvről 
Bzólott, zajos ellenmondásokra birta az ellen-
zéket s némely helyen oly lárma kerekedett, 
hogy az elnök alig tudta lecseudeBiteni. A ja-
vaslat ellen beszéltek: Kapotsffy  Jenő, ki 
nzért nem szavazza meg a katonai javaslato-
kat, mert nem hisz azok sürgősségében, hatá-
rozati javaslatot nyújt be, hogy a kormány, 
addig is, mig az önálló magyar hadsereg fel-
állíttatnék. intézkedjék, hogy a Magyarország 
területéről kiállított katonaságnál a magyar 
oktatási és vezényleti nyelv hozassék be meg-
felelő  törvényes rendelkezéssel. Hentaller  La-
jos nem szavazza ineg a javaslatokat, s miután 
n költségek emelését' azzal indokolják meg. 
hogy az országban n közjólét emelkedett, ha-
tározati javaslatot nyújt be az iránt, hogy 
utasítsák ii pénzügyminisztert egy kimutatás 
előterjesztésére, mélyből tűnjék ki az, hogy az 
utolsó tiz évben mennyi adót fizettek  be ön-
ként és mennyit végrehajtás utján ? A február 
4-iki egész ülés alatt Bartn Ödöu beszélt a ja-
vaslat ellen s végül határozati javaslat utjáu a 

gróffal  polemiz 
vény-magyarázatot, hogy a G7-iki kiegyezés 
feljogosítja  a királyt arra, hogy a magyar had-
sereg szolgálati nyelvévé a németet tegye. 
Követeli a két ércs katonai szolgálatot létszám 
felemelés  nélkül s pártolja Holló határozati 
javaslatát. A február  li-iki Illésben a javaslat 
ellen ilezössv  Béla akart felszólalni,  de alig 
kezdett beszédéhez Fejérvári Géza honvédelmi 
miniszter egy Ugrón Gábor ellen irányuló 
közbeszólása, olyan vihart idézett eló, mely-
nek lecsillapítása majdnem az egész időt 
igénybe vette s ezért szónok beszédét n kö-
vetkező gyűlésen mondta el. Csodálkozik azon, 
hogy a javaslat pártolói közül egyik sem fej-
tegette, hogy vájjon elbirja-e a nemzet az 
uj terheket V Andrássy Gyula csak annyit mon-
dott, hogy e javaslatok kissé több terheket 
rónak a nemzetre. Andrássy Gyula beszédének 
azon részét, a melyben bizonyítja, hogy mihez 
nincs joga a nemzetnek, sértőnek és bántónak 
tarţja a nemzetre nézve. Határozati jnvnslatot 
nyújt be »z iránt, hogy utasitassék a honvé-
delmi miniszter, hogy tegye -.eg a -zükséges 
tanulmányokat arra nézve, inino feltételek 

szűnt vallásellenes magatartásának gyakorlati oka, 
az elméletnek ugy sincs alapja. 

És itt helyén valA a szocziálizmus azon 
arnyalatárél beazélni. melyet tágabb értelemben 
kereaitény azocziálizmusnak, Bzílkebb értelemben 
pedig kathulikus Bzocziálismusnak nevezünk. A 
keresztény Bzocziálizmua régebbi keletii Antiit 
ban és Németországban, ujabb keletii Ausztriában, 
csak az a ssjuálatos, hogy időnkint úgynevezett 
autiazemilikus vonásokat öt magára, mi által csak 
a azocziália reform  oldala szenved csorbái, mert 
a azocziália reformokat  csak általanositani lehet, 
egyeaeknek kisáriaa ellenkezik a szocziális gon-
dolattal. 

Az úgynevezett katholikna szocziálizmus olsó 
kezdeményezője 1848-ban Ketteler volt, a ké-
sőbbi mainzi érsek, a ki prófétai  buzgósággal 
előzte meg Lassalle éa Marx óvásait a leouálló 
gazdagsági rendszer bizonyos kiáltó igaztalanságat 
ellen. De ezen irány hatalmaa lökést éa megerö 
Bitést nyert XUI. Leó pápa nevezetes Keruin 
novarum kezdetű encziklikája állal, tiz az irat a 
katholikna egyházban a azocziologikus tanulmá-
nyok valóságos renaisaance-át eredményezte, mert 
nemcsak hatalmaa ösztönző, de egyuttBl egy ér-
tékéé vezetőjévé vált mindazoknak, kik e kór 
déaekkel foglalkoznak.  Ezen idő óta a katholi-
kua azoeaiálizmns terjed, a munkások és elli* 
gyottak érdekében pedig emberbaráti in'élmé-
nyek lépnek életbe, melyeket mind egy gondolat 
veaet: a felebaráti  azeretet. 

Bármit mondjanak és bármint liéljenék is 
egyesek XIII. Leó fentjelzett  encziklikájáről. az 
aa egy tény nem tagadható, hogy ezen hatalmas 
műnek megjelenése aaoeaiálpolltikai tett volt, mely 
a föld  öaasea kathoilkuaalnak irányt szabott a 
aaoeatáüa kéfdéaek  egyöntetű felfogására  éa az 
alkotáaek egyirányú eszközlésére. 

(Vége.) 

mellett lehetue az ujonczok béke létszámát 
leszállítani ? A február  3-iki Ülésben elnök el-
parentálta FaBSie Tódort, a raagyarcsékei 
kerület elhalt képviselőjét éB bejelentette 
Janics Imre nyitrai képviselő lemondását. A 
febr.  4-iki ülésben bemutatta az összeférhet-
lenségi bizottság Ítéletét, melyszerint Györffy 
Gyulának vagy a képviselőségről, vagy a Le-
számitoló Bank ügyészi állásáról le kell mon-
dani. Jelenti, hogy a Bauer Antal összeférhet-
leuségi ügyében az itélő bíróságot febr.  13-án 
fogják  kisorsolni. A február  G-iki ülésben 
Be/icsfca  Béni az állandó igazoló bizottság 
előadója jelenti, hogy a Bauer Mihály és a 
Kans Ivor báró megbízó levele rendbén vau. 
A február  7-iki gyűlésben elnök jelenti, hogy 
Uuffy  Pál képviselői megbízatásáról lemondott. 
Iuterpellácziók voltak: a február  4-iki Ülésben 
Nessi  Pál interpellálta a pénzügyminisztert az 
állumi alkalmazottak fizetés  felemelésére  vo-
natkozó javaslatok sorsáról. Kiadták a pénz-
ügyminiszternek. Marjai  Péter a belügymi-
nisztert interpellálta egy községi jegyző ügyé-
ben, ki az egységes iktató vezetését megtagadta. 
Széli  Kálmán a jegyző eljárását helytelennek 
tartja, vizsgálatot fog  indítani. A közigazgatás 
egyszerűsítéséről még most kritikát mondani 
nem lehet. A községi reform  alkalmával lehet 
a jegyzők munkáján is könnyíteni. A választ 
tudomásul vették. A febr.  7-iki ülésben : Uarta 
Ferencz a belényesi és vaskohi járásokban 
mutatkozó nyomorra figyelmezteti  a belügy-
minisztert. Széli  Kálmán igéri, hogy az ügy-
gyei foglalkozni  fog.  A nyomor enyhítéséről 
is gondoskodik a kormány, az alispáu inár is 
elreudelte ezer tu. tn. teugeri kiosztását. 
Darányi  Kerencz a felekezeti  tanítók és ta-
nárok féláru  vasúti jegye ügyében interpellálja 
a kereskedelmi minisztert. Láng Lajos azt 
válaszolja, hogy a kedvezményeket nein kiter-
jeszteni, lianem korlátozni nkarja. Csávolszky 
Lajos azért interpellálja a miniszterelnököt, 
hogy a szerb királyi párt a kruszedoli látogatás 
alkalmával miért fogadja  a horvát bán is 
miért nem a magyar kormány. Széli  Kálmán 
szerint a látogatás czélja nem politikai, hanem 
kegyeletes s ezért elég a helyi hatóságok üil-
vüzlése, különben is u horvát bán H magyar 
kormányzat tagja. A válaszokat tudomásul 
vettek. 

= Györffy  Gyula összeférhetetlen 
SÓge. Györffy  Uyula országgyűlési képviselőnek 
,*gyik összeférhetetlenségi  ügyében, a Leszámi 
toló Banknál viselt jogtanácsosi állása dolgában 
f.  hó 3-án düut itt a képviselőházban e célra kisorsolt 
ítéld birésúg (Az Kngel-féle  fonógépek  dolcábiiu 
hejolentelt összeférhetetlenséget  ínég uem készi 
telte eló az illetékes összeférheleileiiségi  bízott 
ság.) Az itélö-biróságot a 3 iki iiléa végén sor-
solták ki a rendes tagjai lettek: Leiileufrost 
Lásiló. Wilczek Frigyes grof.  Erdódy Gyula gruf, 
Piukovica József.  Pattyánszky Klek, Förster Ottó. 
Mihályi l'éter. Károlyi Antul, Kapotalfy  Jenő. 
Visoutai Soma. Jakabfly  lioro és Malatinszky 
György. Póttugok lettek: Tlialy Ferencz. Kállay 
Lipót és Zichy Aladár gróf.  A bíróság a Ház 
illése után összeülvén, elnökévé Pattyánszky 
Eleket választotta meg. Heiuoz Hugó, az össze-
férhetetlenségi  bizottság előadója, ismertette a 
vizsgálatot. Farkas Elek bejelentést telt Beek 
Marczcl ellen, a ki igazgatója a Leszámítoló 
Bankónk. Erre QyőrlTy, Uyula, mint a bank jog-
tanácsosa, mana kért vizsgálatot maga ellen. — 
Beck időközben lemondott a képviselőségről; ile 
Györffy  kijelentette, hogy állását ncin tartja 
Saazeférhetelleuuek  a képviselőséggel. A följelen-
tés szerint a Leszámítoló Bank as állammal szer-
ződéses viszonyban van. mivel a fiumei  Forgalmi 
Hnnk ÖSBZCS részvényeit birja. Ez a bank bírja 
a fiumei  Raktár részvénytársaság összes részvé-
nyeit. A fiumei  nyilvános Raktár részvénytársa-
not a Leszámítoló bank alapította ama szerződés 
alapján, melyei I8U8 ban a magyar államvas-
utakkal kötőit. A szerződés szerint az államvas 
uiak bérbeadják raktári czélokra a fiumei  pálya-
udvart. az elevátort és a szabad raktárokat a 
Raktár részvénytaraaságnak. A táreaság a kor-
mány fennhatósága  alatt áll. Nyilvános, hngy a 
Huinei Raktár részvénytársaság a kormánynynl 
Üzleti viszonyban áll. Megállapiiotta az állaudő 
összeférhetetlenségi  bizottság, hogy a társaság 
részvényei egyharmadának biráaa a képviselőség-
gel összoférh.-tetlen.  A Leszámítoló Bank J700 
részvényt 1 "0 l-ben átruházott a Huinei Forgalmi 
Bankra a Raktár-társaság részvényeiből, de né-
hány száz réBZvéuy még mindig a bank tulajdo-
nában maradt. A bank ezt uz 1700 durab rész-
vényt bármikor visszaválthatja daraboukínt 500 
koronájával. A Forgalmi Bank székhelye Buda 
peat, fóüzletu  Fiiimeban von. Ezt a bankot ia 
1898 ban a Leszámítoló Bank alapitolta s 2600 
részvény közül 2156 részvényt megtartott. A 
Forgalmi Bank igazgatóságának három tagja, 
tagja egyúttal a Leszámítoló Bank igazgatóságé 
uak. A Leszámítoló Banknál tehát a fiumei  Rak-
lár-réazvéuytársaság részvényeiből 650 darab, a 
Forgalmi Bank részvényeiből pedig 2165 darab 
réazvény VBU. Győtffy  Gyula kihallgaltatván, a 
következőket vallotta: A Leszámítoló Bank az 
állammal üzleti viszonyban nincs; a mi üzleti 
viszony volt Is, az Is megBZüut. Abban a meg 
gyózódéBben van, bogy nem inkompatibilis. Az 
fölfogás  dolga lehet, hogy a Leszámítoló Bánk a 
Forgalmi Bank révén burkolt öaszekotietéaben 
áll az állammal. Csakhogy, ha ily mődon meg 
állapítják az ösazeférhetetleuaéget,  aa öaaaefér-
hetetlenaégeknek száma nagyon «ok lesz. Hegedűs 
volt miniazter, mikor távozott a miniaateri aaékből 
a Leszámítoló Bankba belépett, tehát es ts egy ok' 

bogy azt higyje, hogy álláaa nem összeférhetetlen. 
A bizottaág aaután titksa saavsiéasal, tla sióval 
kettő ellenében kimondotta, hogy Györffy  Gyula 
álláaa öBaieférhetetlen.  Kimondotta aat is, bogy 
rosszhiszeműség nem terheli. Aa ítéletet a bíró-
ság eluöke a Ház elnökének bemutatja. A Ház el 
nöke as ítéletet a képviaelőháznak bejelenti a azt 
fölolvastatja.  E bejelentés fölött  vitának és batá-
rozathozalalnak ninos helye. As ítéletben fölhívást 
intéznek a képviselőhöz, hogy az Ítéletnek a kép-
viselő! ázlioz törtéot bejelentését követő nyoloa 
nap alatt vagy az összeférhetetlenség  esetét ma 
u;ára nézve szüntesse meg, vagy a képviselői 
megbízásról mondjon le. 

A közigazgatási bizottaág üléséről. 

Csíkszereda, febr.  Sl. 
A megyei közigazgatási bizottság a fő-

ispán hivatalos tivoliétében Becze Antal alispán 
elnöklete alatt ma tartotta meg bavi rendes 
ülését, melyen a tagok csekély számban jelen-
lek ui-g, a mi arra indította az elnökséget, 
hogy a tagokhoz fölhívás  iutézésa iránt javas-
latot tegyen a bizottsághoz kötelességeiknek 
pontosabb teljesítése végett. 

Egyebekben a gyűlésnek kevés elinté-
zendő tárgya volt s az előadói jelentések sem 
emiitettek fel  különös figyelemre  méltó dolgokat 
s igy az utóbbiak egyafcerüen  ludomásnl vétet-
tek, miért is felemlilendőknek  a köveikezőket 
tartottuk. 

Az alispán előterjesztést tett a fenyéd-
zelelaka-tekeröpalaki útépítésben még szükséges 
területeknek Bsjkó Péter és Jáuosi János lulaj-
dun&ból való kisajátítása iránt, mit a kereske-
delmi miniszter előlegesen engedélyezett; minek 
folytán  a kisajátítási terv elfogadtalváu  a ki-
sajátítási tárgyalás halárnapiául jövő márczius 
hó 9-ike tűzetett ki Gyó-Ujfalu  község bázálioz 
s az eljáró bizottság elnökéül Mihály Kerencz 
főjegyző,  tagjául Szász Lajos szolgabíró, Lőrincz 
Vilmos alfalvi  jegyző, a bizoltság jegyzőjéül 
Zatnreczki Bálint kilyénfalvi  körjegyző jelöl-
teitek ki. 

Az állami kerületi anyakönyvi felügyelő 
javaslata folytán  a Csíkszereda városbau üre 
sédéibe jött anyaköuyvvezelői állásra dr. Uj-
lalussi Jenő polgármester a helügymiuiszlernéi 
300 ktiitiua tiszteletdíjjal kinevezésre ajánllalolt. 

Pál Dénes csikszépvizi eegédjegyzö anya-
könyvvezető helyeltes tiszteletdíjának felemelése 
iránti kéré.«ét indokoltnak nem tartván, a kérés 
visszaadatni halároztatott. 

Gondos Balázs szeredai lakós engedély 
nélkül kiiavilott házának elhányatását elrendelő 
jogérvényes határozatok felfüggesztése  iránt ké-
rést nyújtván be, annak hely nem adatott. 

Gyergyótekerőpalak község képviselőtes-
tületének azon halározala, melylyel az ottani 
róin. kath. elemi népiskola jellegének közaégivé 
nyilvánítását moudolta ki. az odavaló lelkész 
felebbezésének  mellőzésével jóváhsgyatoU s az 
iskolának községi jellege kimondatott. 

A megyei utakra jelen évben szükséges 
fedanyagról  az építészeti hivatal által előter 
jeszlett költségvetés 36,200 korona összeggel 
ellogadtatott s az alispán a szállítási szerző-
dések megkötésére s a kereseti összegek folyó-
sítására utasíttatott. — 

Jelentés a Székely Nemzeti 
Muzeum 1002. évi állapotáról. 

III. 
A gyüitemények gyarapodásáról örömmel 

jelentjük, bogy a mult év története e tekintet-
ben eléggé megnyugtató. A szaporulati leltár 
adatai szerint 969 tótels/ám alá bevezettetett 
4662 tárgy. Ebből ajándék 4004, vétel 
658 tárgy. 

I. B é c i s é g t á r és é r e m t á r . Arke-
ologiai ásatásokat a következő helyeken vé-
geztünk. 

1. A szépniHZöi tumulusok közű), a legki-
sebbet, meiy a „Kulakeri" felett  a kilyéni ul 
mellett fekszik,  április hó 6. napján É-D-i és 
K-Ny-i íránybau l'/a m. széles és közepén 2-8 
m. mély próliasánc/czal átmetszettük. Abból, 
hogy azéniiyomuk, cserép- és légladarabok még 
a Szépmező színvonalán alul is minden tájban 
sűrűn találtattak, meglehetett áilapitani, bogy 
a tumnlus emberi alkotmány, de hogy milyen 
kom és milyeu czélra szolgált, arra feleletet 
nem kaptunk. Gyűjteményünk innen 97 tárgy-
gyal gyarapodott 

2. Augusztus 28-án Aldoboly község hatá-
rában az Oll-folyó  holt medre melleit a „Büszke" 
nevű halárrészen az Orbán Balázs leirts urna-
lemelőt vizsgáltuk át abból a czélból, bogy egy 
rendazetes ásatás munkálatait előkészítsük. Több 
év óta nem járta víz a holt medret s martján 
már sílift  növényzet nőtt. E miatt a telep he-
lyet csak nagyobb költséggel lehetett volna biz-
to»an megállapítani. A következő években az 
Oll valamelyik kiöntése után kevés költséggel 
leb't eredméuyt elérni. Ugyanezen alkalommal 
ezen a helyen az aldobulyi fölötte  becses nép-
vándorlás korabeli kard lelőhelyére voualkozólag 
még élő szemtanuktól azt a felvilágosítást  nyer-
tük, bogy azt Ilyefal  ra község határában a 
„Mocsár" uevtt határrészén találták az Olt 
medrében halászás közben. 

3. Október 36-án Lázár András birtokos 
nr szíves ineghivására Dáluok község határá-
ban a „Kisvölgy'-ben végeztünk ásatásokat. A 
telep csaknem mindenben megegyezik a mult 

évben felásott  martonfalvi  teleppel. Erről a 
helyről 4 drb orsónehezékkel, 1 hálósulylyal, 1 
bronzcsattal, 17 drb jellemző cserépedény rész-
szel és 10 drb más tárgygyal gazdagodott ős-
kori gyűjteményünk. 

A Főfelügyelőség  által megjelölt többi he-
lyeken a már októberben beköszöntött téli idő-
járás miatt ásatásokat nem végezhettünk. 

Az őskori gyüiteméuy többi gyarapodásá-
ból említésre méltók még a következők, özv. 
Cserey Jáuosné az imecsfalvi  öslelepiől 84 jel-
jemzö edénytöredéket, 1 talpas edényt, 6 drb 
agyagtapaszt és 1 drb bálósnlyt küldött. Há-
romszékmegye alispáni hivatala utján Szőrs 
Islváu 2 drb. füles-tokos  bronzvésőt és l <|rb 
bronzláudzsahegyet ajándékozott. Mindahároin 
tárgyat Szöcs István telkén talajegyengetés 
közben Kai atbnán-találták. Ifj.  Gödri Kerencz 
m.-vál. elnök Sepsiszentgyörgy hstárárél az Olt 
melletti porond bányából I drb uégycsűcskös 
agyagedényt ajándékozott. Feldoboly község 
„Bodzástetö" határi-észéből Bodola Gyula tanuló 
ajándékából 1 lándzsabegygyei, szintén Sepsi-
szentgyörgy határából a Gém váráról Borbély 
Sándor városi hivatalnok adományából I tra-
Cbytkőből készült kézi malomkővel gyarapodott 
gyűjteményünk. 

A fegyverek  és más felszerelési  táigyak 
gyarapodása: 2 kápszlis puska (egyik szuronyos), 
ö pisztoly (4 kovás), 9 kard, I szurony, 8 
ágyúgolyó, 1 sisak, 1 csákó, 9 sapka, 1 zabla. 
2 sarkantyú. Kőemlékeinket Kövér András ev. 
ref.  esperes közvetítésével a középajtai ev. ref. 
egyházközség az ottani középkori gotbikns ká-
polna faragott  köveiből 8 értékes darabbal gya-
rapította. 

' Lázár András dálnoki birtokos cseiefáhól 
faragott  és részben festett,  koczkákkal díszített 
szemöldökfával  gazdagilolta .a régiségtárt A 
szemöldökfa  egy albişi régi háznak bejárója 
fölé  volt beépítve. Értékét emeli az a körül-
mény, hogy mellső lapján paizsban „S (usanns) 
B (od) 1647" faragott  felirat  olvasható. Ennek 
a háznak gerendái és ablakfélfái  is ugyanilyen 
módon vannak kifaragva. 

A/. éremgyüjtemény gyarapítására október 
29-én Brassóban, a pénzváltóktól 49 drb ma-
gyarországi és külföldi  érmet vásároltunk. Réseli 
Adolf  régiség kereskedőtől 94 drb eredetiben 
nehezen megszerezhető, jobbára erdélyi érem 
galvanoplastikai ntánzatát, Kovács Ede kolozs-
vári numizmátikustól pedig Mátyás király 3 
eredeti arauyérinét szereztük meg. 

Ajándékozás utján jutott muzeumunk 8 
drb értékes római ezüstérem birtokába. 4 da-
rabbal Kőrispatakról Kónya Miklós főszolgabíró, 
3 darabbal Aldubolyból Péter Mihály birtokos 
és 1 darabbal Mezőkölpényről l. Szász Béla 
koll. tanár gyarapította éremgyűjteményünket. 
A papírpénzek az idén is nagyobbrészt Kossuth-
bankókban gyarapodtak. 

A régiséglár és éremtár összes gyarapo-
dása 679 tárgy. 

II. I p a r és n é p r a j z i o s z t á l y . 
Mult évi jelentésűnkben felemlítettük,  hogy nép-
rajzi osztályunk rendszeres gyarapítására a Fő-
felügyelőségtől  anyagi segítséget kénünk. A 
Főfelügyelőség  kérésünknek készséggel telt ele-
get s ily módon muzeumunknak egyik legfonto-
sabb munkáját, bogy a székelység bulijára és 
jellemére vonatkozó etbnografiai  tárgyakat a 
jelennek és jövőnek összegyűjtsük, megkezdhet-
tük. Csak az esztendő 4 utolsó hónapjában vé-
gezhettünk gyűjtéseket, de igy is as ethnog-
rafia  minden mezejére kiterjedően elég szép-
számú éa értékes lárgyakkal gyarapodott gyűj-
teményünk. Az összes gyarapodás 467 tárgy. 
Egyenként felsorolva  a következő : 200 drb 
székely háziszőttes; 5drb varrottas párnabűlH ; 
2 gereben; 1 hébelő; 4 faragott  guzsaly; 9 
orsó ; 1 gyapjufonókerék  ; 2 faragott  „porong" ; 
25 drb székely bokalykancsó; 1 csupor; 3 tá-
nyér; 3 csempe; 1 cseréptölcsér; X varaa; l 
ötágn szigony ; 3 d b faragott  pakulárbot ; 2 
fokos;  6 drb uyirfakéreg-sótartó;  1 kerek fa-
tányér ; I faragolt  nyelű meregetőkanál; 1 dí-
szített mogyorólörő fából;  3 drb egycsövű, 1 
drb kétcsövű vadászpuska; puskaportartó szarvas-
aggancsból 3 drb, szarvasmarha-szarvból 4 drb ; 
1 laposvas faekébez;  1 jégpatkó; 1 kétágú 
szalmabányő villa; 1 csengő; 1 nyereg ; 2 sarló; 
1 női magyarmellény; 1 ötágú rnhaakaszló; 
4 ruhacsiplelő ; 1 hordócska; 1 lopó; 1 üveg 
védő sásból; 1 rézüst; 1 mozgatható flstrud 
vasból; 9 bároinláb ; 2 sótölő knpa; 1 sólörö 
bot, 2 kompnna (kézi mirleg); 5 súlymérték 
sárga rézből; 6 súlymérték kőből; 2 drb gyer-
tyatartó ; 1 dohány vágó; 2 tűsszerszám; 1 pi-
pamlulH agyagból; 1 börUrcza ; l lakat; 2 zár; 
1 ji gelővas; 1 cse- lörővas; 2 drb csoutcsáklya 
4 drb facsáklya;  3 drb tojásirő pálcza, 4 drb 
facsáklya;  3 drb tojásirő pálcza; 4 darab 
irott-lojás. 

Néprajzi felvételekre  és más muzeális czé-
lokra beszereztünk egy jobb fajta  állványosi 
féuyképező  készüléket. A készülék a szükséges 
mellékeszközökkel együtt 192 koronába került. 

Korcsolya egylet hangversenye. 
Már referádánk  kezdetén kötelességünknek 

tartjuk háláa köszönetet mondani tevékeny egye-
sületünk derék rendezőségének éa a közremű-
ködő hölgyeknek és uraknak azon .igaián kiváló 
éa nagyszerű élvezetekért, melyekben pompáa 
estélyűkön a megjelent közönséget réssositették. 
Nemcsak as úgynevezett ssakértók, hanem mi, a 
közönségnek laikus része Is, igasi gyönyörűség-
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gel hallgattuk végig • kltltnA műsor egyeli Má-
lnait, melyeknek mindenike i legprecsizebb elt-
edéiben igen nagy hatást ért el. 

A Kossuth «álló nagyterme régóta nem fogadott  magába olyan nagysaámu közönséget éa 
hoaaiaa ideje nem volt tanúja olyan óriási «iker-
nek, mint e bó 7-én a csíkszeredai korcsolyázó 
egyesület baogversenynyel egybekötött táncz 
estélye alkalmával. 

A kitűzött idóre. est o 8 érára már zsufo-
foláaig  megtelt aa egyszerűen, de iilésael díszí-
tett nagy terem a legelegánsabb közönaéggel. 
kik negyed óra elteltével vibaros tapssal lidvö 
zölték a pódiumon megjelenő Koloaica  Dénesné 
urnö és Steiner  Paula kisasszonyt, kiknek gyön-
géd ujai alul felhangzott  a Runvndy László oz. 
opora nyitánya. Mór az ela'i akkordokból kitűnt, 
hogy igazi művészi kezek játszanak a hangsze-
reken éa hogy a tanítvány mélló az ó mesteré-
hez. A minden izében preeziz és briliáns játé-
kot az elaó ütemtől az utolsóig feszült  figye 
lemmel hallgatta a köaHuaég és szűnni nem 
akaró tapsok jelezték a hatást, melyet a magas 
aainvonaloo álló produkeaió kelteti. 

dr. Nagy  Béníné urnő caioos éa hatáaoa aaa 
valatával ugyancsak leküleleste u közönséget. 
Kiss József  Rabnsszony czimü remek azép 
költeménye aligha akadt ügyesebb és kedvesebb 
tolmácsolom, mini épen ezen alkalommal. Taps 
és tetszés nyilvánítások követték a jelea elóadáat. 

A Keisaiger trióját zongorán Kornbaber 
Adolfné  nrnó, hegedűn Domáoyáncz Péter és 
gordonkán Nagy  Oyula adták elé. Már kezdetben 
kitűnt, hogy mindenik szereplő teljesen hatalmá-
ban larlja hangszerét. Az összevágó és a mlí'is 
rab szépségeit a legkisebb éa legapróbb rés/le 
leiben is kidomborító fényes  játék teljesen elra-
gadta a közönséget, mely a művészi élvezetért 
tapaviharral adózott. 

Kolonics  Denesné úrnő zongora szólója 
tzinlén egyike volt a legsikerültebb alkotásoknak, 
milyent e téren csak el lehet érni. Az a kiváló 
szakértelem, melylyel nevezeit urnö hangszerét 
kezeli, az a müvéazi tudás mely nála minden 
alkalommal jeleuikezik éa a kiválóan fényes 
teknika ez alkalommal is csodás hatást étt el és 
az egész közönséget magával ragadta. 

Méltó befejezése  volt az érdekes műsornak 
I.oyczel  Iváuka szép ének sxáma is moly alatt 

a mély csend jelezte azt a megfeszített  figyel* 
met és óriási érdeklődést, a melylyel a közönség 
a kedves művésznő felségvs  dalait kísérte. Min 
deu dal elesengéao uiuu újra, meg újra felhaug-
zolt az tíriáai taps. 

Az élvezetes műsor után ko.ló'yes táncz-
mulatság köV9tke<eit. moly a hajnali óúkig tartott. 

Még e?yazer hila és köszönet mind azoknak, 
kiknek ez estély létrehozásában része volt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Or. Z a k a r i i < István, 

csikszentkirályi körorvos folyó  5-én váltott je-
gyet Csikszenlkirályon özv. H a l l ó Ignáczné 
nevelt leányával, L é a t y á n Erzsike kis 
asszony nyal. 

— Esküvő Mátészalkai Komoróczi Ödön 
vasúti tisztviselő folyó  hó 7 én délután tar-
totta esküvőjét Csiksomlyón özv, H'indel Jó-
zsefné  leányával, Arankával, A házasság a pol-
gári anyakönyvvezető előtt köttetett, mely al-
kalomból tanukul, mint egyntial násznagyok dr. 
Csiky József  és Helvig G. János szerepeltek. 
Az esküvőt gazdag vacsora követte. Másnap a 
fiatal  pár a férj  állomáshelyére, Nagyváradra 
elutazott. 

— A gyimesi szolgabiro Márton László 
dr., ki katona kötelezettségének teljesítő ére egy 
évre szabadságoltatott, a napokbau haza érkezeit 
éa állását ujolag elfoglalta. 

— Kinevezések. A pénzügyminiszter a 
gyergyószentmiklósi kir. adóhivatalhoz pénz-
tárnokká P a p Béla vasvári adóhivatali ellen 
őrt nevezte ki. — A csíkszeredai kir. tör-
vényszéknél egy ürességben volt Ul-ad osztálj u 
hivatalszolgai állásra B e i n s c b r á t József 
gyomai lakos neveztetett ki. Csodálatos, bogy 
vármegyéikből sem a kiszolgált altisztek kö-
zül, Bem pedig más arra alkalmas egyének kö-
zül nem akadt oly pályázó, kivel egy hivatal-
szolgai állomás betölthető lett volna, s erre 
is idegent kellett kinevezni akkor, midőn nem-
csak a társadalom, banem maga a kormáuy is 
komolyan foglalkozik  a székelység sorsának le-
hető javításával. 

— Oyásarovat . Dr. Csiszér Miklós cs.-
azentmártoni körorvos és neje Szász Irénnek 
nagy bánatot okozott 6 hónapos M i k l ó s n- vü 
kis fiuknak  folyó  hó 4-én törtéül váratlan halála. 
A kis fin  bűit telemea báromszékmegyei Szo-
tyor községbe szállíttatott Csü'örlftkön  s ott 
helyeztetett a családi sírboltban ötök nyugalomra. 
— Csikszenlkirályon ngyanazuap, alig pár órai 
betegség után halt el B a l á z s Béniám birto-
kos és kereskedő 46 éves korában szivszél 
bűdésben, ki özvegyei és 3 gyermeket hagyott 
árván, s kit a községi lakósaág nagy részvét-
tel kisért nyngvóhelyére. — G á I András, 
eczetgyáros, helybeli polgár élete 68-ik, boldog 
házasságának 43-ik évében folyó  hó 8-án este 
!i órakor hosszas betegség után elhalálozott. 
T-metése folyó  hó 10-én történt nagy részvét 
melleit- — A n t a l Pálné, s/ül. Imre Károlina 
élete 29-ik, boldog házasságának I8-ik évében 
folyó  bó 9-én reggeli 8 órakor, Csikszépvizen 
hosszas szenvedés után elbuoyt. Hűlt tetemei 
folyó  hó 11-én d. a. S őrskor helyeztetnek a 
róm. kath. szertartás szerint őrők nyugalomra; 
az engesztelő szentmise-áldozat folyó  hé Ili én 
fog  az Egek Urának bemntatutsi. 

— Alapszabály megerősítés. A Gy-
SzenlmiklÓM-n alakitól i müt 'Kdő színtársulat 
alapszabályait a heiűgymiuis-ter jóváhagyási 
záradékkal e.l.itta. 

— Voletlen halál. Csíkszentgyörgyí 
Pál Latos 62 éves családos ember. András nevű 
fiával  fáért  m ut az erdőbe. Levágtak egy fát, 
mely azonban nem esett le, hanem egy másik 
tán fennakadt.  Pál Lajos a fennakadt  fa  alatt 
auuak lebocsátása iránt löprengvéu, hirtelen a 
fa  az akadálytól megszabadult és lezuhant és a 
szerencséi len embert, ki a síkos jég miatt féire 
szökni nem bírt, agyonütötte s nyomban meg 
balt. — 

— Félévi v i n g á k . A helybeli állami-
lag segélyezett gazdasági irányn felső  népisko-
lában a félévi  vizsgák folyó  hó 7-én folyak  le. 
Szabó Géza kir. tanfelügyelő  és több szülő 
jelenlétében. Délelőtt 8 órától 12 éráig volt az 
első, délntán 2 órától fél  hatig két külön tan-
teremben a második és harmadik osztály vizs-
gája. A növendékek szabatos és értelmes fele 
letei azép előbaladásról tettek tanúságot. 

— Kazzinó-eatély. Nagyon szép és 
sikerült mulatság zajlott le e bó elsején Szép-
vízen a Száva-féle  nagyteremben, mely ugy er-
kölcsi, mint anyagi siker tekintetében méltó 
módon sorakozik a farsangi  szezon legsikerül-
tebb mulatságai közé. Az anyagi siker emelésé 
Uez felűlflzetéseikkel  a következők voltak szí-
vesek járulni: Száva Kristóf  14 kor., dr. Fejér 
Antal. özv. Sziaczkevics Janosné, Kosulán Tó-
dor 10—10 kor., Izsák Lukács 4 kor, Caer-
gőfty  I-tván. Fejér János, Ollé Elek, Potoczky 
Gerö, Potoczky Márlon, S/.ebeoi Antii, Szeheni 
Péter, Szeutpétery Margit, Zkkariás Z. István, 
Zakariás Izsák 2—2 kor., Bíró Antal, Deák 
Klek, Domokos István, Fáraó Simon, Kovács 
Mihály, László Péter, Minier Laios Ropolti 
Károly 1 — 1 koronával. Fogadják « nemesszivr 
felillfUetők  ezúttal is bálás köszönetét a ren-
dező bizottságnak. 

— Meghívó. A „Csikszentmárton -cseke-
falvi  nőegylet" folyó  bó 12-éu d. u. 2 órakor 
az olvasókör helyiségeiben tartja alakuló köz-
gyűlését, melyre ngy a helybeli, mint vidéki ta-
goktl tisztelettel meghívja az elnök-ég. Tárgy 
so ozal: I. Az alakuló tisztviselői kar lemon-
dása és az állandó tisztviselői kar megválasz-
tása. 2. Az alapszabályok felolvasása,  3. Indít-
ványok. Csikszeiilmártun, 1903. évi lebiuár hó 
8-án. rtzv. Márton Ferenezné, id. elnök, Dr. 
Uardorz Gyula, id. titkár. 

— 300 gyermek kitüntetése. Érde-
kes mozgalom indult meg tavaly Budapesten, 
bogy a/, iskolás eyerinekekel szabad óráikban 
a virágneveléssel foglalkoztassák.  E'.-n nagy 
ieleutőségtt eszme lelkes rlóharczosa Maulhner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedő, ki már 
IHlll-b-n több izer növényt oszlott ki tovább-
nevelésre gyermekek közt, most pedig díszes 
éremmel dijazta miudazokat, kik a legjobban 
nevelt és ápolt virágokat mutatták be. Mint ér-
tesülünk e bélen ismét 5000 cserép jáczinlot 
osztott ki közöltük Maulhner Ödön, kinek a 
kertészet terén már ann.i i áldásos és szép köz-
hasznú intézmény létrejöttét köszönhetjük. 
Maulhner nemcsak az ő ismert áldozatkészsé-
gével, hanem magvainak kitűnő minősége révén 
is rászolgált az általános elismerésre éa  büsz-
kén Vallhatjuk, hogy Európa három elsőrangú 
és legnagyobb magkereskrdőinek egyike Mautli-
uer Ödön. b. olvasóinknak b. figyelmébe  ajánl 
jak, legújabban megjelent igen gazdag tartalmú 
képes magárjegyzékét, melyei szívesen ingyen 
küld az érdeklődőknek. 

— Zártkörű tánozestélyek. A c s i k-
t a p l o c z a i intelligens ifjúság  a templom ja-
vára folyó  évi február  hó 14-éu Csikiaptoczán 
az iskola egyik tantermében záitkörü táncz 
mnlalságul rendez. A rendezőség élén, mint véd-
nök, K ö r ö s i Géza lelkész áll. A rendezőség 
tagjai: G y ö r p á 1 Domokos dr., ügyvédjelölt. 
D a r a d i c s Félix dr. ügyvédjelölt, B o l á r 
Béni, ifj.  B o t á r Béla jogszigorlók, Uegö 
Sándor postaliszt, G á l Sándor adótiszt. Bo-
t á r József,  B o t á r Elek birtokosok, B o t á r 
Adolf  joghallgató. S z e n t e s Gergely keres-
kedő. Belépődíj: Személytől 2 korona, családtól 
3 kor. A kouyhát és pinczét a rendezőség 
házilag kezelteti mérsékelt árak mellett. Felül 
fizetéseket  köszönettel fogadnak  és liitlapdag 
nyugtáznak. Kezdete este fél  8 órakor. Csik-
s z é p v i z e n a Btildngasszaiiy-Kápiilfif  javítása 
czéljaira f.  évi febiuár  hó 21 én a csíkszeredai 
első zenekar közreműködése mellett a Száva-
iéle usgyl.-tembeli zártkörű tánczestélyt reudez 
nek Belépő dij: Szeuiélyjegy I kor. 20 fillér, 
családjegy: 2 kor. A rendezőség A n t a l Do-
mokos elnöklete alatt tizenegy tagból áll. 

— Nyilatkozat. Szíves kötelességet tel-
jesítek. midén a nyilvánosság terén is hálásan 
megköszönöm nagyságos Dr. Fejér Autnl or-
szággyűlési képviselő urnák, hogy a esik ráköti 
róm. kath. iskola tanszereinek beszerzéséhez 20 
korona adqmánynyal hozzájárulni szíveskedett. 
Uaikrákos, IU03. febr.  4-én. Aa iskolaazék ne-
vében is: Murányi Kálmáu, főeaperea-plebános. 
iskolaaaéki elnök. 

— Beszámolás. Van szerencsénk a f. 
év január hó 31-én lezajlott zártkörű lánczmu-
latságunkról beszámolni. E b. lapban történt 
felhívásunknak  is meg volt a kívánt sikere, ép 
azérl kedvea kötelességet teljesítünk, mikor az 
eredményről e helyen is beszámolunk. Nagy 
mester ezen lap. Részt kívánhat ő is belőle; 
azt a részt — a mit tudjuk legszívesebben fo-
gad — a jótékony czél hálás elismerését. Most 

tehát leszünk bátrak közős munkálkodásunk 
- keiére reá térni, a beszámolást megtenni. ÂI-

ilánosságban jó b-s* ez azért, h <gy a kik jelen 
'•-hettek, ezt njb I kedves emlékükbe idézzük; 
uoknak pedig, n kik a jótékony czél sikerében 
különösen részt vettek, teljes bálával adózzunk. 
Kedvesen említjük meg, bogy kerületünk orsz. 
képviselője, dr. F e j é r Antal nr is annyira 
szíves volt velünk érezni, bogy 20 korona ado-
nr'nynyal jáiull hozzá a jótékony czél sikeresebb 
kiviteléhez. Háláért»! összes bevételűnk e mu-
latsághől volt: 110 korona, a miből levonva a 
60 kor. kiadást, tiszta bevételt felmntathatuuk 
50 koronát E ».en összeghez szívesek voltak 
felfiifizetéseik  és adományukkal járulni: Murányi 
Kálmán, Rancz János 3—3 koronával, Jakab 
L-tjos. Tamás Ignácz 2—2 koronával, ids. Gál 
Ferencz, Mánya Kristóf,  Fodor Imre köz*, 
biró, Benedek Ödön, Kovács Mózes községi 
tanító, ifj.  Antal Albert, Töke Géza l - l ko-
ronával, Bálint Altierl 60 fillérrel,  Puskás Ta-
más, Pálosy Géza, ifj.  Antal János 40—40 fil-lérrel,  Péter Mózes 10 fillérrel,  több csendőr 80 
fillérrel,  összesen 39 kor. 70 fillér,  a miért fogad-
jak a nemes szivü emberbarátok a jótékony czél 
nevében a rendezőség bálás köszönetét. A r e n-
d e z ő s ég. 

— Tánezestely Csíkkarozfalván.  Mint 
e lapokban ia említve volt, a csiknagyboldog-
asszonyi temploicot tartó domb aljában felálli 
landó „Erzsébet királyné emlék" javára rendé 
zett tánczestély f.  hó 1-én tarlatolt meg. Az 
ízlésesen feldíszített  terem 9 órára teljesen 
megtelt s az iga?i otthonos jókedvnek csak a 
hajnali órák vetettek végeit. A jól sikerült es-
lély bev-'-lele 158 korona 10 fillér.  Kiadása 98 
korona 10 fillér  volt s igya jelzett czélra meg-
maradt KO koruna. Nagyon óhajianók, ha a pár 
évvel ezelőtt Csikjeuöfalván  ugyan e czélra ren-
dezett bál tiszta jövedelme is illetékes helyéi p 
átszámoltalnék. A< estély jövedelmét felülfize-
téseikkel emelték: Dr. Fejér Antal orsz. képv. 
20 korona, Murányi Kálmáu, Raucz János, Tom-
pos Mátyás 3 — 3 korona, Bara János, Antal 
Prier, N. N„ Kosza József  csendőr őrsv. (Po-
lána) 2—2 korona. Vilos Ferencz 1 korona 60 
fillér,  Császár Dóuál I kor. 60 flll.,  N. N., Ágos-
ton József,  Szvoboda Miklós, Kiss Károly, Lu-
k.ic.s Vilmos, Árpa Lajos 1 — 1 koronával. Dr. 
Pnlioda lítula, Ferencz Jáuos, Kiss Tamás, 
Antal Albert, Barta őrsv., Szegedy Mátyás, 
Dizb<-k Fert-ncz. Sándor An<al, Lindó János 
60 - 6 0 fillérrel.  Szekeres Péter, Solnay Dénesné, 
Király József,  Dazbek Sándor, Gál Ferencz, 
lliró Imre, Z*desan, Jesztl J. 40—40 fillérrel. 
Albul Tanús 30 fii..  Magyari Auilor, Bárd 
csendőr 20—W fillérrel.  A rendezőség ezúton is 
hálás köszönetei mond a szíves lelUlflzetésekért. 

— Jótékonyozélu gyermek szinelöa-
dás. A Csíkszereda—zsögödi Oltár-egyesület 
javára 1903. évi február  hó 18-án, szeredén, a 
„Kos>ulh"-szAlló nagytermében uj díszletekkel 
színre kerül : K a r á c s o n y é j i á lom. Gyer-
mekszinmfl  hat képben, Kolb után R. J. I. kép: 
A hő ember; II. kép: A mostoha testvérek; 
III. kép: Karácsonyi vásár; IV. kép: A tűz-
vész ; V. kép: Az álom; VI. kép: A kará-
cson.! fa.  Személyek : Öizse, módos özvegy Za-
kariás Anna Jauus, mostoha fia  Ztreczky A. 
Pi-la, Sándor, édes fiai  Szévald M. Domokos I. 
Miska, Máróly, Rózsi, Évi. falusi  gyermekek 
Darvas iléla ifj.  Jerzsák M. Csomortány M. 
luieis J. Tisztes, falusi  tanító Dávid László 
Szivesi, városi ur Zareczky Jenő, Szivesiné Nagy 
Etelka, Tódorka, Vilma gyermekeik Csiszér J. 
Orbán Ilona, Orvos Varga Fereucz. Éjjeli őr 
Aroiisobn M. Lámpagyujtogató Fodor A. Neve-
lőnő Vajna Irén. Malcsika László Ibolyka. Borcsa, 
Örzse szomszédja Petres Vilma. Kisbíró László 
Károly. Játékárus Klein J. Kalácsoa asszony 
Puskás Klára. Gesztenye árus Zakariás T. Olasz 
fiu  Hurs 1. Kintornás Wecsner M. 1. gyermek 
Wslter Irén 2. gyermek Antal Erzsi Virslis 
Tőke R. Utczaseprö Jaksb R. Álom lűndére 
Ostoros Erzsi ltemény tündér Csiby Rózsa 
Jókedv türdére Szebeny Eliz Gyermekkor lűn-
dére Szokolay Margit Játék király Fejér Er-
zsike Inas — %• Pereczes - *.* Vásárló nép 
és falusi  gyermekek. Helyárak : Oldalszék 2 kor. 
Körszék a két első sorban 2 kor., a 111. és 
IV. sorban 1 kor. 60 fillér.  Zártszék 1 kor. 
Állóhely 60 fillér.  Gyermekjegy 40 fillér.  Kar-
zat 30 fillér.  Felülflüeléaek  köszönettel fogalat 
nak. Jegyek előre válthatók Szvoboda Testvé-
rek könyvkereskedésében, az előadás estéjén 
6 órától a pénztárnál. Kezdete fél  8 órakor. 

— A várdotfalvl  iparosok bál ja , 
m-'ljet lebruár 8-án a helybeli Ol t ár-E g y e 
s ü l é t javára rendezlek, teljes sikerrel vég-
ződött. Á mulatság példás egyetértésben és fesz-
telen jókedvben a reggeli órákig tartott. Di 
csérét illeti meg a derék polgárságot és külö 
nősen a fáradhatatlan  rendezőket. Felűlfizettek 
a következők : Madár Imre 1 kor. 20 flll.  Ka-
rácsony I. 1 kor. 20 flll.  Balog I. 1 kor. 20 
flll.  özv. Sulzokné 1 kor. 20 flll.  Csató 1.1 kor. 
20 flll.  Kálnuky J. ifj.  Santa István, Majer Li 
pót, Balló József,  Bálinlh Gy. Sipoa Jenő, Pal 
Ignáo/.né, Pál Gizella, Pál Istvánné, Kovács 
Antal, Pálinkás Pál 1—1 koronát, Antal Berta 
1 kor. 80 flll.  Kassai L. 8 kor., Nedelka Já-
nos 96 flll.,  Adorján Imréné 80 flll.,  Balló 60 flll. 
Groszberg N. 50 flll.,  N. N. 60 flll.,  N. N. 60 
flll.  Xántns 46 flll.,  Balázs István, Csiszér Dé-
nesné, Orbán Mihály, Burján Jézsef,  Molnár 
Domokos, N. N., N. N.. Pál, N. N.. 40—40 flU. 
ifj.  Petres András 30 flll.,  Kristé József,  Ne-
delka K., Beke Mihály, Lndvig András, Rancz 
Ágoston, Péter Ignácz, Bartalis József,  ápbros 

Régina, N. N, Calacér Pál, Péter Áron, Komáa, 
N. N.. N. N„ 20-20 fi',  Péter Imre, Domo-
kos Károly éa N. N. 10—10 flll.  — A taploezai 
vendégek 8 kor. 60 flll.  A szeredai vendégek 
1 kor. 60 flll.  — Összesen 36 korona 6 fillér, 
mely összeg az Oltáregyesület pénztárába be-
fizettetett.  Hálás köszönet a lelkes pártolásért. 

— Hurokra került betörd. Két év 
lefolyása  alatt Zaedánypatak, Békás éa Domuk 
községekben három kereskedésben és aaámos 
birtokos egyén lakáaán egymásután követtettek 
el a betöréses lopások anélkül, bogy a tettest aa 
íllelő csendőr őrsöknek kideríteni és elfogat  ai-
keriilt volna. Az ügyről némi ludomáaaal biró 
Dobribáu őrmester tölgyesi őrsparancsnok, mait 
hó 19-én éjjel Péntekpatak nevű román határ-
szélen tartott figyelő  álláaban Lomora Jáaea 
békásí többször büntetett egyén asemélyébea a 
tettest azon pillanatban lépté meg. mldőa egy 
hát lopott ruhaneművel Romániába beaaökui akart, 
kit az éj eölétjében csak nehóa kiadelem után 
sikerüli elfogni.  As őrmester 14 rendbeli betöré-
ses lopást mintegy 2000 korona kár értékben 
bizonyított rá a tettesre, mely lopások elköveté-
sét tetthelyen károsok jelenlétében egyea-egyea 
beismerte. Említett községek lakóit a betörőtől 
megszabadítva — a oaikszeredai kir. űgyéasaég 
fogházábau  oainált aaálláat neki. Pár hóval es-
elólt derített ki eaen őrsparancsnok egy 10.000 
korouára rugó éa Lenczer Lipót tölgyesi keres 
kedő kárára elkövetett péua- éa áruozikklopást, 
melynek két letteaét éa ót orgazdáját három vár-
megye toiületén nyomozva — nagyobb péna öaa-
szeg éa árnezikkek feltalálása  után — elfogta. 
Ezen párját ritkitó aaép eredmények elérésében 
Kelemeu János és Ureaaki Sámuel osendórei se-
gédkeztek, kik érdomea vezetőikkel együtt meg-
érdemíenék, hogy kitüntessék őket. 

— Tolvajbanda Aioslkon. A mint ér-
tesültünk, Alcsikon az Ollmenli községekben 
rendszeres lopások fordulnak  elő nap-nap után, 
a mi egy tolvajszövetség létezésére vall, s mely-
nek tagjai állítólag tusnádi czigányokből álla-
tiak. Többnyire szárnyas állatok éi apró mala-
ezok a lopás tárgyai, melyek a faraangi  vig-
életuek kiegészítő tárgyai. A közelebbi napok 
egyik estején Csikszentimre községben Ismé-
telték meg szárnyas állatuk elrablását, ami 
ezutfal  nem sikerült, mert a fonóból  bazamenö 
háziasszony észrevette a műtétet, melyet két 
egyén akart elkövetni s az egyik jómailarat se-
gítséggel sikerűit is elcsípni. Lehetséges lesz 
most már a czinkostársak kiderítése is. 

S z s r i E s s a t S L C L z e n n t 
P. M. Qyimea-Bűkk. Zavaros levelét Igaaáo 

nem értjük. Nem lehet czélonk, hogy minden mu-
latós ember vlaoll dolgait, csak axért, mert a fele-
aége haragszik reá, kiírjuk aa újságba. Aa Ilyen el-
járás nézetünk azerlnt Inkább ártana, mint **•— 

Laptolajdonos: 
OYÖBOTJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy Csikkozmás község területén 
lévő összes vadászati jogát hat egymás 
után következő évre folyó  évi m6r-
czlus hó 4-én d. u. 2 órától kezdő-
dőleg Csikkozmás községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen az 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. 

Csikkozmáson, 1903. évi január hó 
15-én. 

Lőrincz János. Potyó Antal, 
2—a k. jegyző. b. biró. 

Sz. 1902- 903. 
kí 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó 

Gyimesbttkk, gyimesfelső  és  középlok 
községekből alakított gyimesi közegész-
ségUgyi körben, Gyimesbflkk  község szék-
hely ly el az orvosi állomás lemondás foly-
tán Üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 korona évi 
fizetés,  80 bor. lakbér és mind kineve-
zendő csikgyiinesi pályaorvosnak az Aj-
nádtól Gyimeng terjedő 31*3 kim. hoaz-
sztt vonalszakaszon a pályaorvom teendők 
végzéseért évi 600 kor. tiszteletdíj jár. 
A községekkel és azok közigazgatási te-
rületen levő fűrésztelepnek  tulajdonosaival 
egyezség utján megállapítandó látogatási 
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivül körorvos a védhimlő oltásért és uj-
raoltásért az országos érvényű dijakat 
felszámíthatja  éa a bíróságok felhi  vására 
végzett saakértői működésekért « szabály-
szerű dijakat igényelheti, székhelyén a 
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lialottkémlést és huaszeinlét a szabályszerű 
dijak mellett vége/ni a községeit linvon-
kint kétszer beu'azni tartozik Körközsé-
geinek szegényeit pedig ingyei. köteles 
gyógykezelni. A magán látogatásokra 
fuvart  követelhet. Felliivom mindazon 
orvostudorokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, miszerint HZ 1883. évi I. t.-cz. 
9 §. értelmében eddigi gyakorlatukat is 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérelmüket 
hozzám 1 9 0 8 . február  2 8 - l j s nyujt-
sák be. A választásGyin.esbUkkben 190;). 
február  28-án délután 2 órakor log 
megtartatni 

Csíkszereda, 1903. január 28-án. 
Fejér Sándor, 

1—3 tőszolgnl.iró. 

204 szám. 
1903. Kj. 

Árverezési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi magyar királyi 

pénztlgyigazgatóság 4181 —1Ü03. II. sz. 
rendelete alapján, alulirott községi elöl-
járóság közhírré tuszi, liogy a helybeli 
Kissing rs Möllmanu fakereskedő  czég 
őrizete alatt álló Blnsberg-féle  fa-rakludyeti 
lefoglalt  S0 vasúti kocsi rakomány kész 
(Ízleli deszka és léez 10,000 korona ki 
kiállási árban 1903. évi február  hó 
28-án, sikertelenség esetén márCZÍUS 
21-én délelőtt 9 órakor a hciyszinén 
(a gvimesküzéploki vasúti állomás mellett) 
megtartandó nyílt árverésen, esetleg becs-
áron alul is a legtöbbet ígérőnek azonnali 
készpénzfizetés  feltétele  mellett el fog 
adatni. 

A 10,000 korona kikiáltási árnak 
10°/o-k." készpénzben előre leteendő. 

A községi elöljáróságtól 
Gyimesközéplokon, 1 !)0J. február 

Szabó Janó*, 
körjegyző. 

Antul János, 

kü/.st-̂'i liiró Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kőből épült üzlethelyiség, 
raktárral, 3 szobából és 1 kony-
hából állo lakosztálylyal együtt 
b é r b e adó. - Értekezhetni 
Mihály I s t v á n birtokosnál 
Csikkarczfalván.  t 3 

kii-, törvényszék területén lávó Csikszentmibály 
kSzség határán fekvő  a rjikszentmihályi 264 
•zámu tjkvben. A f  82 remi 79471.. 7948., 
6949., 7950., 8185 . 8188. hrsz. alatti kaszá-
lóra és szánlóra 837 korona ezennel roeeálla 
pilntt kikiáltási árban elrendelte és hogy a feut 
megjelölt ingatlan az 1903. évi márciiá» hó 3-lk 
napján d. e. 9 árakor Csikszentmihály község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási árun alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának is 10%-át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42. (j-iiban jelzett ár-
folyammal  s.'ámitoll és az 1861. évi november 
bó' l-én 3333. szám alattkelt. m. kir. igazsá-
gügyminiszleii rendelet 8 § ábaiikijelóll óvs-
dékképes értékpapírban a. kiküldőit kezéhez le-
tenni, avagy nz 1881. LX. t.-cz. l70.§-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elism-r-
vényt átszolgáltatni. 

A kir.iörvényszék mint telkvi. balóság. 
Csíkszeredán, 1902. deczember hó 7-én. 

Geoző Béla, 

kir. tszki biró. 

33 — 1903. 
végrh. sz.ani. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az I8UI. évi 

LX. t.-c/. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmárloni kir. járásbíróság 
1900. V. 509 I. számn végzése következtében 
dr. BánBy Zsigmoud kézdivásárhelyi ügyvéd ál-
tal képviselt kézdivásárhelyi kisegítő takarék-
pénztár javára kászonaltizi Balázs Lajos és tár-
ssi ellen 56 kor., 840 köreim s jár erejéig 
1901. évi jsnnár hó 11-én fogsnalnsiii.lt  kielé-
gítési végrehailás utján le és (elúlfoglalt  és 
2292 koronára becsült kötelkezö ingóságok, 
n.m. : bivalyok, lovak, szekerek, hámszer. széna, 
julink, gabona, bútorok, szarvas fehérmarhák 
lü/.ifa  stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszenlmárt-.ni kir. já 
rásbirósáü 1900. évi V. 509/6. számú végze-e 
folytán  896 korona tőkekövetelés, ennek összes 
járulékai erejéig Káazon-Alti/.b.n és fulyiatólas 
K.-linpérben végrehajtást szenvedők lakásán 
leendő ^s/közlésére 1903. év i február  hó 
14-ik napjának dolelőt t i 10 ó r á j a határ-
időül kiiü/etik és shlioz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel bivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
103. §-a érlmében kés:pénzfi<etés  mellett, a leg 
tóbbet ígérőnek, s/Ckség esetén, becsáron alnl i-
el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő iugóságukat 
mások is le és felűMoglaltatlák  s azokra kielé. 
gitést jogot nyertek volna, ez*n árverés sz 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártooon 1903 évi jannár 
hó 25-ik nspján. 

Gondos I s tván , 

kir. bir. végrehujtó. 

110— 1»03. 
végrh szám. 

Árverési hirdetmény. 
Aluliit bírósági végrehajtó az 18<SI évi 

LX. t. c/. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1902. évi V. 2456. polg. számn végzése követ-
keztében Bariba lgnácz csíkszeredai ügyvéd 
által képviselt csik.lánfalvi  Boltresz Ferenc/né 
javára csiksz. ntgyörgyi Hodor András ellen 
2017 korona 46 fillér  s jár. erejéig 1902. évi 
ntáiczius líd '22-én foganatositt  kielégité.-i végre-
hajtás utián le- és lelulfoglalt  és 2197 kori nára 
becsült következő ingóságok, u. m.: marhák, 
bútorok, gazdasági eszközök nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmáiloni kir. 
járásbiróság 1902 ik évi V. 190,5. szánul vég-
zése folytán  Csikszentgyörgyön alperes lakásán 
le.ndő eszközléséi-e 1903. év i f eb ruá r  hó 
16-ik n a p j á n a k dé le lő t t i 9 ó r á j a határ-
időül kitü/elik és ablioz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az éi in-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 
08 §-a értelmében készpénzfizetés  mellilt, a 

legtöbbet igéiőneh, szükség esetén, becsáron alnl 
is el lógnak adatni. 

Amenny ben az eláivere/.endö ingóságokat 
tnisok is le és felülloglaltatták  s azokra kielé-
gilési jogot nyel tek volna, ezen ál vei és az 1881. 
évi LX. t. cz. 120. § értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kell Csikszeiitmáitonnn, 1903. évi febr. 
hó 3 ik uapján. 

Zöldy Lajos, 

kir. bir. végrehajtó. Sz. 107—903. k. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Csíkszereda r. t. városban az adóhi-
vatali pénztitrnoki valamint nz ezzel egv 
bekötütt és egyidejiUg szintén betöleinlő 
városi házi és árvaszéki penztárnoki állás 
halál eset folytán  megüresedvén arrit ez-
ennel pályázatot, hirdetek, s felliivom  n 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, liogy 
ez iránti pályáznli kérvényüket folyó  évi 
márczius 7-én déli 12 óráig alattírt 
polgármesteri hivatalhoz annál is inkább 
ndják be, mivel a későbben beérkezett 
pályázatok ügy elembe nem vétetnek. 

A pénztárnoki állás javadalmazása 
évi I0OO kor. fizetés  és 100 kor. lakbér 

A/. a ki a választás alkalmával a 
pénztárnoki állást elnyeri, köteles egy évi 
tizetéséiiek kétszeresét kitevő biztosítékot 
letenni iiksír készpénzben akár óvotlék-
képes ériék papírban. Ha pedig nem ren-
delkeznék inegválasztolt. Iont emiitett 
biztosítékkal elfogadtatik  az is, ha a meg-
felelő  összegig, elfogadható,  kezest állit 
n.nga helyeit. 

Csíkszeredán, 190H. évi febr.  7 én. 
Dr. Ujfalussy  Jenő, 

polgármester. 

Sz. 14696 -902. 
llkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
. LL . A ®»'kszeredai kir. törvényszék mint te-
lekkönyvl hatóság közhírré leszi, hogy Csik-
S T ^ . 4 r I ? ^ i t 4 r a ^ ' h a j t a t é n a k Csáki 
Llekné szül. Koncz Terézia vagyis mint gyám 
X „ V ^ ' í 4 l y Í szenvedő 
f i i .  • " » . h 0 ™ " tőkekövetelés ésjárn-

végrehajtási ügyében a c s i l r . » ^ . . 

Mészkőbánya 
teljes felszereléssel  Csikszentdomokoson 
szabadkézből e l n d 6 . Tudakozódni Dániel 
József  jegyiőnél lelu-t ez ügyben. 

Egy 2 szoba, konyha, pincze 
és kamarából álló lakás nyári 
konyha, fáskamara  éa baromfi-
óllal, külön udvarral s befásitott 
kerttel együtt 

jutányos árban eladó. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lnp kiadóhivatala. 4_e 

1884-béli Kiskiikiillö menti bor 
2o hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál <• sikszeredában 3-10 Egy jó családból való fin, 
kiuek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvételik  lapunk nyomdájában. 

Hói pallérok, kabátok éa dlszkalapok I 

Van szerencsém a n. é. közönség szí-
ves tudomására hozni, bogy üzletemet az 

őszi és téli szezonra 
njonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ugy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árnsitani, mert fő-
elvem : k e v é s h a s s o n mel le t t nagy 
fo rga lmat  e lé rn i . 

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

Szék elyhidy Sándor női és férű  divatQzletc  (Csíkszereda). 47—52 
Üzletem a Hutter szállodával szemben 1 

Egy jókarban levő varrógép olcsó áron eladó! 
Hol ? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Ingben ésbérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melybő 

bárki képes 

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

arómáimmal előállítani. 

W 4 T T E B I C H A. 
Budapest, VII., Dohány-utosa 6. sza. 

1—10 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát! 

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

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhívni 

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

uri-, női- és gyermek-czipőket 
•">-10 a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javításokat olcson vállalok. 

l e g j o b b a n U f i i a m é r t  " t é l i G Z X ^ O Ő L 
bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Föüzlet: 

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

Fióküzletek : 
IV., Keoskemét l -n toza 8-

VII. , Kerepes l -u t 32. 

A R 
Férfi  czlpAk: 

Jó és olcsó fajta,  ezugos Irt 3.50 kr. 
Jó és olcsó fsjta,  fűzős  . „ 4.— 
a legjobb fajta,  dupla talpú, 

téli béléssel, tüzős vagy 
CZU20S . . . . . 5 . — 

Vízmentes orosz lakk, téli 
béléssel, dupla talpú, ezu-
gos vagy hegymászó . 5.50 

posztó betétes proszlakk, víz-
mentes . . . 5.50 

lakk fflzös,  elegáns . . . 5,50 
amerikai bozbör, czngos vagy 

fűzős,  téli béléssel . . 5.50 
Valódi Chevreaux minden 

kivitelben 6.--

Vin., Jbzsef-kórut  73. 
A K: 

Nöi czipO.k: 
Jó és olcsó fajta,  czngos 
Jó és olcsó fajta,  fűzős 
a legjobb fajta  fdzős  vagy 

gombos, téli béléssel 
Vízmentes orosz lakk, fűzős 

vagy gombos, téli béléssel 
Posztó oroszlakk, duplatalpu 
lakk füzös  vagy gombos 
Amerikai boxbór, fűzős  vagy 

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

1 - 0 

frt  3.50 kr. 
„ 3 50 

. 4 -

. 4.50 

. 4 . -
„ 4 . -

Óriáai nagy választék gyermek-ozipökben a legolosóbb árak mellett 
Vidéki rendelések a föüzlet  utján pontosan eszközöltetnek. 

Heg nem feleld  áruk készséggel Hoseréltetnek. 

Myomatou Csíkszeredában. Savoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1808. 




