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Nyilt levél 
A oaikssratznártoni kerület polgáraihoz. 

Széke ly vé re im! 
A mandátumot, amelylyel engem bizalma-

tok zálogául mrgtiaztelni kegyeskedtetek, a mai 
napon letettem. 

Nem azért, bogy az összeférhetetlenségi 
jury Ítéletéből kifolyólag  a törvényhozói raflkő 
dés és a kenyérkereset között kellvén válasz 
tanom, a mindeunapi megélhetés gondját vessem 
el magamtól s inkább a képviselői megbízástól 
válljak meg, semmint egy jól jövedelmező állás* 
tói. Szegény ember létemre, ba családomat né-
zem, valóban azt kellett volna cselekednem, 
amit a gyakorlati hasznosság is tanícsol ez 
esetben, hogy visszavonuljak a politikai életi öl, 
u,ely auyagi helyzetemet megőrölte s a legga 
ládabb zaklatások zsákmányává tett, holott 
visszavonulásom a magánéletbe lelki nyugalom-
mal, békés polgári élettel és anyagi jóléttel ke-
csegtetne. 

De én mégsem ezért teszem le a man-
dátumot. 

Hanem cselekszem ezt azért, bogy egész 
politikai egyéniségemet, mely ellen a-féktelen 
párlgyülölet valóságos hajszát indított, a köz-
életben kialakult politikai jellememet., amely 
czélzalos rágalmak czéltáblájává lett s törvény-
hozói viselkedésemet az én egyedül illetékes bi 
ráimuak - választókerületemnek és a kerület 
válaaztópolgárságának igazságos Ítélete alá-
bocsássam. 

A képviselőház összeférhetetlenségi  állsndó 
bizottságában még folyik  ellenem vizsgálat ama 
másik ügyben, amelyről nálatok tiaztelt választó 
polgáraim, aenki jobban nem tudja, hogy cse-
lekvésem egyetlen rugója a közérdek és az a 
törekvés volt, bogy kerületem és fajom  mostoha 
sorsán, a házi ipar egy jutalmazó ágának fel-
karolásával segítsek. 

Ti jól Indiátok, székely véreim, hogy nem 
haszonlesés, banem a közérdek vezeted engem 
ama dologban, hiszen sok munkám és láradsá-
gomért még ügyvédi munkadíjat sem fogadtam 
el tőletek soba, sőt kimutattam az országos 
nyilvánosság színe előtt, hogy díjazásom fejében 
jntalmul a szegény népnek ingyen munkagépek-
kel való ellátását kötöttem ki. 

Azt is jól tudjátok ti s veletek együtt az 
egész ország, bogy az összeférhetetlenségi  tör 
vény a képviselőt csupán a megfizetett  közben 

járástól tiltja el, de semmiben sem korlátozza 
azt az önzéstelen működést, melyet a nép vá-
lasztoltja kerületének és a nép javára díjtala-
nul fejt  ki. Mindezek napnál világosabban álla-
nak előttetek, székely véreim s az egész magyár 
nemzet közvéleménye előtt. 

És mégis tanúi vagytok hóuapok óta egy 
ádáz embervadászatnak, melyben az üldözött 
vad én vagyok s amelyben a gyűlölet és rága-
lom vérebei csattogtatják fogukat  eddig szeplőt-
len hírnevemre, politikai jellememre, sőt magán-
becsületemre is. S azok kő-ölt, akiket a fenn-
álló jogrend biráimul rendelt, nem csupán olyau 
férfiak  találhatók, akik a bírónak méltóságos 
pártatlanságával törekszenek az igazság felde-
rítésére, banem találkoztam az eljárás során 
olyan törekvésekkel is, melyek nyilvánságosan 
tannskodiak egyeseknek ellenem való ellenséges 
elfogultságáról,  határozott rosszakai Htálól s oly 
fokú  ellenszenvéről, amilyen csak politikai eíli-n-
létekbö! fakadhat  s az illelól képtelenné teszi 
a köteles bírói semlegesség gyakorlására. 

E bitói elfogultság  Ítélőszéke elől hozom 
el az én igazságos Ügyemet a legilletékesebb, 
a legszigorúbb, legigazságosabb és legpárlalla-
nabb bíróság színe elé, midőn azért teszem le 
a kerület mandátuméi, hogy elöltetek, székely-
véreim újra megjelenve, uj ítélkezésre hívjalak 
fel  titeket. Im itt vagyok, magam kérek töMek 
könyörtelenséget a szigorban, bajthatatlanságo: 
az erélyben ; li vagytok azok a birak. akiknek 
itélö szava szent nekem s akiknek igazsága előli 
már eleve hódoló tiszteletlel hajlok meg. 

Mondjátok meg, a közélel teréről száin-
kiveteudőnek tartjátok-e azt a férfiút,  aki eddig 
bizalmatok révén képviselőtök volt a nemzet 
tanácsában. Mondjátok meg, találtok-e szeplül 
politikai és férfiúi  jellememen, rászolgált e az 
én szegénységem, amelyre színetek előtt büsz-
kén merek hivatkozni, arra a borzasztó sorsra, 
hogy szennyes iszapjával borítsa be az oltha-
tatlan szomjas párlgyülölet. 

Ha ártatlaunak nem tudnám magam, él-
nék az egérultal; amelylyel az összeférhetet-
lenségi zsűri ítélete megkínált: bucsnt vennék 
a parlament kapufélfájától  s élnék boldog csa-
ládi élelemnek s lisztes polgári munkámnak. 

De én nem a békés élei szelíd megelége 
dését állítom, hanem a becsületemet keresem s 
ezért jövök e kerület bírói sorompója elé s ké-
rem tőletek az igazságos ítéletet. 

Székely véreim I Megvonjátok tőlem bizal-
matokat. keserű érzéssel bár, de megnyugvással 
fogadom  a sújtó Ítéletei. S nem azt fogom  mon-

dani, hogy a bírám lévedelt, hanem azt, hogy 
én voltaui a hibás. 

Mert a ti igazságlok igazán méltóságosan 
pártatlan, a li szigoruságtok igazán az igazság 
szeretetéből táplálkozik. 

Ám ka ngy találjálok, hogy a ti eddigi 
képviselőtök e kerületért és a székely fajért 
becsületesen dolgozott, bizalmatokkal nem élt 
vissza, — hogy törvényhozói feladatát  szeplőt-
len lélekkel gyakorolta, akkor az az uj mandá-
tum nem egyszerű megbízó Uvél lesz az én ke-
zeinben, haliéin paizs, mely Hfogja  az ádáz 
gyűlöletnek niérgezelt nyilait s mely sebezhe-
tetlenné leszi ezl az én idáig annyit zaklatott, 
méltatlanul megburczolt, méltóságában és önér 
zelében czélzatos rossz akarattal megbámult 
egyéniségemet. 

Székely véreim! Visszaadom iiekt<k bizal-
matok zálogál. Rendelkezzetek vele szabadon 
A li kezetekbeu van, hogy eng'-ill elilélji-tek, 
vagy felemeljelek.  Az ország szeme rátok néz, 
Mondjáok me;: Az embervadászat barbár örö-
mein felizguló,  izzó párlgyülölet eszközei akar-
lok-e lenni, avagy igazságos bírák, akiket a 
politikai üldözés számára sem tomboló eiüsza-
kossággal, sem léha hízelkedéssel megnyerni 
nem lehet. 

Sorompótok elölt állva, emelt fővel  várom 
az iléletet. 

Budapesten, 1903. febiuár  hó II. 

Dr. Györffy  Qyula. 
Györffy  Gyula bizalommal fordul 

volt kcrUlete választóihoz. Sérelmes tlgyé-
nek megítélését reájuk liizza és tőlük 
várja az elégtételt. Mi ugy vagyunk meg-
győződve, hogy jó helyre fordul,  vá-
lasztóiban vetett bizalmába csalatkozni 
nem fog  és megkapja az elégtételt, még 
pedig lényes elégtételt, a valószínűleg 
egyhnugtian történő választásban. 

Mert nem tételezzflk  fül,  hogy akadna 
csikmegyei szUletésU székely ember, a ki 
jelen alkalommal Györffy  Gyulának kon 
kurreiicziát csináljon, idegen pedig hiában 
próbálkozik, mert hisszük és reméljük, 
hogy az alcsiki választó kerület polgárai 
most is ki fognak  tartani azun köz meg-
állapodás mellett, hogy a kerületbe ide-
gent ne bocsássanak. 

De az alcsiki választó kerlllet pol-
gárai ki fognak  tartani szeretett volt 
képviselőjük mellett is, ki az utóbbi időben 
ia annyit fáradozott  kerülete és az egész 
székelység érdekében, ki fognak  tartani 
és továbbra is őt fogják  megtisztelni bi-
zalmukkal és egyhangú választással lóg-
ják felbecsülni  és méltányolni azon fárad-
hatatlan munkálkodást és önzetlen tevé-
kenységet, melyet Györffy  Gyula kerll-
lete érdekében liosszil évek során át ki-
lejtett. 

Györffy  Gyula mellett lesz az egész 
vármegye közvéleménye is, mert ugy 
vagyunk meggyőződve, hogy Györffy 
Gyulát ezen ügyében pártfogolni  minden 
értelmes csiki székelynek hazafias  kö-
telessége, 

Éppen ezért hisszük, hogy Györffy 
Gyulának választóihoz intézett szózata, 
nem lesz pusztába kiáltott szó s a bekö-
vetkező válnsztás, igazolni fogja,  hogy 
nem hiában számított választói bizalmára. 

Nem hisszük ugyan, de megtörtén-
hetik, hogy a néppárt részéről fognak 
történni kísérletek a kerület megszerzésére, 
de biztosan tudjuk, hogy értelmes székely 
népünk az ilyen irányú törekvéseket és 
kísérleteket jelen alkalommal is épen ugy 
vissza fogja  verni, mint tette azt a köze-
lebb történt választás alkalmával. 

= A képviselőház üléaei. A képvi-
selőházban a mult hét napjait is a katonai ja-
vaslatok foglalták  le. A javaslat mellett besaél-
tek : Domahidv  Elemér, ki nem örömmel ugyan, 
de mégis megszavazza a javaslatot. Szeriute a 
javaslatok nem fognak  terhet róni a nemsetre, 
mert a létszám emelés költségei megtérülnek 
mr.jd oly módon, hogy a már harmadik évet szol-
gáló katonák kriziil többet fognak  azabadaágolni. 
Szenti  ványi Árpád a szabadelvű párt alelnöke, 
ki hosszasabban polemizál Mezósayvel, nyugodtál! 
és önérzetesen utasította viaBza azokat a váda-
kat, tniutha a volt nemzeti párt a nemzeti kér-
désekben vallolt elveitől lemondott volna. A ja-
vaslatokat megszavazza, mert a honvédelmi mi-
niszter a nemzet követelései egy részének telje-
sítéséi megígérte. A javaslatok ellen foglaltak 
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Caak egy asszony . . . *) 
Csak egy aszzony balt meg — 
Talán nem is hall meg, 

Aluszik canpán . . . 
Az ö elmúlása 
Egy csillag hullása 

Rövid fény  ulán. 

Mosolygó tavaszra 
Téli fergeteg  jölt, 

Pusztító hideg . . . 
A virnló rózsái 
De hiábs óvják 1 

Mi sem védi meg ! 

Csak egy asszony halt meg 1 -
Talán nem is halt meg. 

Aluszik csupán . . . 
Folytatja az álmot 
Édes-bas ábrándok 

Megszűnte atán. 

Tél jött a tavaszra 
Fényes napra éjfél, 

Az égre ború 
Csillag lehullása 
Rózsa hervadáss 

Óh de szomorn I . . . 

*) Mutatvány a asersőnek „Ujabb költemények" czima sajtó alatt levő kötetéből. 

A legdrágább ajándék. 
Irta: F.-t— 

Hol a Szűznek drága képét 
Még az ősi népkegy ójja, 
Bucsu napján ünnepelni 
Oyiilt a hegyvidék lakója. 

Buzgó hívek áldozólag 
Járulnak a Szűz elébe; 
S alamizsnát tesznek aztán 
A „szegények perselyébe." 

S im egy gazdag ur s a koldus 
Jönnek azzal, a mit hoztak. 
Ez keveset ád bizonynyal, 
Uétazer annyit ám a gazdag. 

Ez a koldus áhítattal, 
Hó imát mond. hittel égve 
tí eunek — drágább áldozaiját 
Cherubiinok viszik égbe I & 

A l o m . 

Irta: Csergő Gábor. 
A hold eziiat fénye  beasürődőtt az ablakon 

a megvilágította kicsiny, de kedves szobámat. 
Oda kint a hó ugy csillogott, mint a gyémánt, 
a azél sírva bujkált a fák  ágai közölt . . . 

A hold pedig oaak mosolygott . . . 
Egy felhő  eltakarta nevető árosát, a ho-

mályosság borult szobámra.. . 
Bádgyadlaa hevertem ágyamon, de álom 

nem jött ssemelmre. . . 

. . . Képzeletem elröpült messze, mes9ze. 
oda a hol egy rózsabimbó, egy szép leány lakik. 
Egy szép leáuy, kinek lesimított éjfekete  haja 
oly jól áll a kökény szemekhez és a mosolygó 
rózsás arezhoz. 

Kz arezé, BZemeké szívem minden dobba-
nása . . . Ezekért küzdök a jövóér1., hogy egy-
kor . . . egykor . . . Minden rózsuszinben feBtotl 
jövendő daczára szemeim lecsukódtak. . 

Elaludtam. . . 
Es álmodtam szivet-rázót s éreztem pa 

koli kínokat. . . 
Egy gyönyörű kertben voltam. Közepén 

egy csermely csobogott, partjain szomorúfüzek 
hajlougtak. 

A kert illatozó virágokkal volt tele. 
A harmat még kelyheikben ragyogott, s 

a fölkelő  nap arany sugaraitól vakító fénybeu 
csillogott minden virág 

A madarak csicseregtek, a egy gerle sze-
relmet turbékolt párjának. . . 

A csermely közelében egy rezgönyárfa  cso 
port a ennek közepén egy kis fehér  aaztal és 
pad állott. Az asztalon egy hervadozó rózsa he-
vert. . . 

A reggeli szellő susogott a nyárfák  között. . . 
Majd tova röppent s csókolgatta a virágokat. . . 

A közeli bokor megrezzent. . . Lépteket 
hallottam . . , Egy ifjú  pár bukkaut eló. . . 

Szivem dobhbanása egy pilanatra megszűnt, 
lélekzetem elakadt. . . 

Szemeimnek nem akartam hinni . . . A loány 
ideálom, a férfi  halálos elleneégem volt. Felém 
közeledlek . . . Én a rezgónyárfák  közé rejtőztem, 
hogy ne vegyenek észre. 

A leány éjfekete  haja hullámoaan omlott le 
vállaira a a aaél játszadozott vele. Soha ily 
aaépnek nem láttam I 

Arcza ragyogott a boldogságtól, azemei tűz-
ben égtek. 

A férfi  átkarolva tartotta, ő, ki a legnyo-
morultabb ember a világon 1 

Egy könycsepp esett ki szememből . . . 
Neki akariani rohauni. de tehetetlen vol-

tam, helyemből nein tudtam mozdulni. . . 
A boszu és a gyűlölet verejtéke gyöngyö-

zött homlokanion. Leültek a padra. A leány egy 
virágolt tépett le s a férd  mellére tüate . . . Azu-
tán istnét beszéllek szerelemről boldogságról. . . 

A leány a férfi  vállára hajtotta fejét,  ea 
megcsókolta ót. 

A vér a fejembe  tódult, szemem káprázott, 
a szivein elszorult e látványra . . . 

Könnyeim hullottak . . . Zokogásomat elfoj-
tottam, hogy ne vegyenek észre. Szivem agy aa-
jogott, hogy majd megszakadt. . . 

A leány az asztalról felvette  a hervadt ró-
zsát és nézte sokáig szótlanul . . Szemében egy 
köny csillant meg . . . Éa nekem es oly nagy 
örömet szerzett. . . 

— Nézze szólt a leáuy, e virágot egy ifjú-
tól kaptam, ki szeret engem. — Attól a taeakó-
lól, ki még ez iskola padján ül ? Hahaha I 

Meghaltál! S a férfinak  rohantam, aa az nem 
rohantam, mert a gyergyalartómat levertem aa 
éjjeliszekrényemről, a a zajra — fölébredtem. 

Egy aóhaj tört ki keblemből, a azzal a jól 
eső tudattal hajtottam le ismét fejemet,  hogy 
mindez csak álom volt a azaz éjfekete  baju leány 
még egykor . . . egykor . . . aa enyém lehet. 
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Szelay  Lássló nem fogadja  el a javas-
latot, hanem határozati javallatot nyújt be aa 
Iránt, bogy a kormány iatéskedjék, hogy a Magyar-
országon levő összes katonai nevelő intézetekben 
•agyar legyen aa oktatás nyelve. Bakó József, 
ki Minién nem fogadja  al a javaslatot, hanem 
batároaati javaslat alakjában ast kívánja, hogy 
a katonaság felét  junlus elaejétól október else-
jéig stabadságolják. Benyovszky Sándur, ki 
helytelennek tartja a létszám emelést, már asért 
Is, mert ez fölötte  megneheilti a hadsereg élei-
mesését, a javaslatot nem fogadja  el. Szatbmári 
Mér, ki Ssentlványival polemizál a határozati ja-
vaslatot nyoji be as Iránt, hogy a közös had".' 
regben és a lionvédségbeu a német nyelv U,. J 
tudása, ne legyen aksdálya a törzstiszti úl... ki-
nyerésének. Hellebronth  Géza, ki szerint a n.i-
litárizmus rosszabb a sáaka járásnál, a javaslatot 
nem fogadja  el. Vertén  Endre, ki azt bizonyí-
totta, hogy a nemzetnek joga vuu az önálló had-
sereghez. Határozati javaslatot nyújt be. melybeu 
utasíttatni kívánja a kormányt, hogy hajba végre 
a királynak a magyar ezredekre szóló IEW8-diki 
rendeletét. Verese  -'óisef  sajnálja, hoey a volt 
nemsetipárti politikusok azt a kormányt pártol-
ják, mely ilyen javaslatokat terjeszt elö, hatá 
rozatl javaslatot nyújt be. uiely szerint s képvi-
selőház kimondja, hogy örömmel üdvözli a nem-
zetközi béke ssövetség törekvését éa szükségesnek 
tartja a lefegyverzés  elékészitését. Wilezek 
Frigyes gróf  nem ssavazsa meg az ujoncs létszám 
emelését, mert as ismét nsgy áldosatba kerülne, 
követeli a két éves szolgálatot. Jékey  Zsig-
mond nem szavazza meg a javaslatot, valamint 
Mnrjăy  Péter sem. A február  11 diki ülésben 
Lengyel  Zoltán amiatt interpellálta a miniszter 
elnököt, hogy a király az udvari báluu a minisz-
terelnökkel németül beszélt, azoknak a képvise-
lőknek a vállát, kik a katonai javaslatokat pár-
tolták, megveregette és hogy a bálra meghívói 
kapott Steinveker Ödön is, kit a minap izgulásért 
elitéltek. A miniszterelnök nyomban válaszolt, a 
mit tudomásul is veitek. Hoinar  Juzsiás uz ozs-
dolai tagosítás miatt interpellált, kiadták a mi-
niszterelnöknek. A február  18-diki Benedek  Já-
noa és Sebess Dénes interpellálták a miniszter-
elnököt, előbbi két minissteri rendelet vissza-
vonása, utóbbi a szerb király látogstáss alkalmából 
a horvát bán szereplését illetőleg. A miniszterelnök 
nyomban adott válaszait, a ház tudomásul vette. A 
febr.  14 én tartott ülésben A'aas Ivor interpellálta 
a kereskedelmi miuiszlert az ablakcsiuáló lótok 
ügyében, Berta  Ödöu pedig az osztrák állam-
adósság kouventálása ügyében a miniszterelnököt. 
Az előbbit kiadták a kereskedelmi mluiszteruek. 
utóbbira pedig a miniszterelnök azonnsl válaszolt. 
A febr.  12-iki ülésben jelentette elnök, hogy 
Uyörffy  Gyula lemondott mandátumáról, a febr. 
13-iki ülésben pedig, hogy Harkányi János is 
lemondott inegbisó leveléről, A felír.  14-iki ülés-
ben terjesztette be Lukács László pénzügymi-
niszter as állami tisztviselők fizetés  rendezéséről 
szóló törvényjavaslatot. A febr.  11 -éu tartott 
ülést teknikai obstrukczióval töltötték el, ugy 
hogy a napi renden levő javaslat nem is kerül 
heteit tárgyalás alá. 

-- Képviselő választási elöintéz-
kedés. A. összeférhetetlenségi  zsűri ítélete foly 
tán Dr. Uyör f fy  Gyula csikszcnluiárioni ke-
rületi képviselő a mint tudjuk képviselői állásá 
ról lemondván, Gróf  Apponyi Alb, rt képviselő-
házi elnök Csík megye központi választmányához 
az nj választás keresztülvitele iránti intézkedések 
megtétele végeit felhívást  iutézclt. Ezen felhívás 
folytán  a központi választmány e hó lU-ére össze 
is hivatott, u.ely alkalommal fog  a választás ha-
tárnapja és a azavszatszedó küldöttségek megala-
kítása felett  határozni. 

— A székely kongresszus végre-
h a j t ó bizottsága folyó  hó 13 áu Bedő Albert 
nyugalmazott államtitkár eluöklésével Budapestei! 
ülést tartott. Budai Barna referált  a kongresszusi 
határozatok végrehajtásáról. Bejelentette, hogy a 
bizottság a kormányhoz, testülelekhez és társa-
dalmi szervezetekhez szükséges előterjesztéseket 
most már megteheti. Beható viln után elhatá-
rozták, hogy a kongresszus összes anyagát fel 
terjesztik a törvényhozáshoz is. Kiilöu felterjesz-
tést intésnek a kormány tagjaihoz, különösen 
pedig a kereskedelemügyi minwtcrhez, a melyben 
a nagy munkahiányra való tekintettel a székely-
vssutak mielőbbi kiépítését kérik. A kongresszus 
számadásaiuak felülvizsgálatára  kiküldöttek öt 
bizottsági tagot. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület kivándorlási kongresszusának végre-
hajtási bisottságába delegálták a székelyföldi 
képviselőket. Budai Barnát, Jaucaó Benedeket, 
Forster Gézát, Borszéki Somát, Dessewffy  Aurél 
gróf  as O. M. 0. E. nevében örömének adott 
kifejezést,  hogy sikerült a székelykérdérre a köz-
ügyeimet ráterelni. Bedő Albert pedig köszönetet 
mondott as egéss székelység nevében as O. M. 
G. E. fáradozásaiért. 

— A szekely gazdasági akozto A 
marostordstnegjel gazdasági egyesület közelebbi 
Ülésében referált  Sándor János főispán,  székely-
földi  miniszteri megbisott a székely afcoiió  befe-
jezett programmjáról. Kiemelte a kormánybistos, 
hogy első teendőnek tartja a székelyföldi  kör-
vasút kiépítését, egyrészt a uyeratermények ér 
tékealtéae, az Idegen forgalom  emelése, másrésit 
az épi térnél ssékely munkások foglalkoztatása 
végeit. MaroiIordMnegye tzólórekonslrukcir.ját 
állami segély és olcsó kölosön saersésével, un.ua 
ssőlőtelap éa szAllószetl felügyelői  állomás létesi 
tértvei gondolja elérhetni. Az állattenyésztés tél-
leaditAw érdekében esélja aa állat állomány javl-
táaa, a jnhlenyésitéa uj Irányának meghonosítás*, 

husklvltell vágóhíd létesítése, a baromfl  tenyész-
tés fokosása.  köslegelók teremtése. As akosió 
programm pontjai továbbá: kenderáztatók léteal-
t i u , gyermek menhelyek felállítása,  székely 
munkások elhelyezéséről való gondoskodás, házi-
ipar fejlesztése,  a fiirdóügy  fellendítése,  ssövet-
kesetek szaporítása, a székelyföldi  hitel javitása, 
a dohány és gyümölcs termelés fejlesztése,  a tu 
risslUta emelése. A gazdasági egylet örömmel vette 
tudomásul a kormánybiztos programmjál s leg-
odaadóbb támogatását megígérve elhatározta, hogy 
rövidesen akoziőt Indít egy faipari  szövetkezet, 
kosárfüztelep  és agyagipari szövetkezet léte-
sítésére. 

A felhíváshoz  nincsen hozzátensi valónk, 
világosan és ékesen beszél az és méltó arra, 
bogy minden jóravaló székely ne osak meghall-
gassa, hanem anyagi támogatással is pártfogolja 
a nemes Irányn és szép czélzatn .Székely Kört". 
Ez mindnyájunk közős érdeke. 

Kiadóhivatalunkban (Szvoboda Testvérek 
könyvkereskedése.) mindenkinek rendelkezésére 
áll az aláírási iv. A „Székely Kór" részére a 
legcsekélyebb adományokat is elfogadjuk,  la-
punkban nyugtatváuyozznk és azonnsl rendel-
tetési helyére juttatjuk. 

Felhívás. 
A Budapesti Székely Kör, melynek c/.élja 

eg>Mől a fővárosban  lakó székelyvk tömörítése, 
székely kérdésnek felszínen  tsrtAsn s a mi-

nél előbbi megoldáshoz való segítése, más felől 
fővárosba  felránduló  székelyek s különösen a 

székely if|nság  minden irányban való támoga-
tása és istápolása, a következő lelliivást bocsá-
totta ki: 

T e s l v é r e k l 
Az ország szivéből, a haza fővárosából 

kiáltunk hozzátok. 
Bár csodálatosnak tűnik fel  a helyzet, de 

mégis való lény, hogy .leküuk a fővárosba  be-
vándorolt székelyeknek is segítségre, igen nagy 
segítségre van szükségünk. 

Nagy mn-ikába fogtunk.  A székely hazá-
ból Budapestié vándorló testvéreket akarjuk 
felkarolni:  vezetni a járatlant, támogatni 
gyengét és felsegileui  a tehetetlent. 

Az ország fővárosába  a székelységnek 
lelke vándorol be. 

Apáink keservei fillérjein  végig tanaliuk 
a közép iskolákat, s bár az iskolában éheztlnk. 
fázunk:  otthon mieiukkel összebújva ismét erőt 
merítünk a muukára, a tanulásra. 

Ue mit csináljon az a szegény székely 
fiu,  ki a közép iskolákat végig járva, apjának 
utnlsó tehenét pénzül zsebébe Léve, ki lép az 
éleibe, azzal a bucs uztalóval: „íme az utolsó 
forintom,  fiam  menj a világba és légy u r A z 
elő ut rendesen Budapestre vezet. Itt vannak 

főiskolák,  itt vannak a minisztériumok : tnsjd 
ád az lslen segítséget I 

Budapesten pedig ezer veszély várja 
az iljut. 

Ne.n ismer senkit éa semmit. Keresne, de 
nem tudja hol és kinél. Mindjárt elveszti remé-
nyét az első héten. 

Aztán következik a nagyváros magánya, 
az elhagyatottság. Nem i meri senki, nem látja 
senki; lehetek a mit akarok': ezzel elvé-z az 
eiköles, a szégyen érzeti 

Nem li.lytatjnk tovább: az eredmény az, 
hogy míg 2 —3-ból ember lesz Budapesten, addig 
száz meg száz részint támogatás, részint erkölcsi 
erő hiányában elzüllik. És ez nagy veszteség 
atyafiak,  nem csak a szűkebb székely hazára, 
hanem az anya országra is, mert itl nem csak 
ember anyagot, hauem kész müveit egyénekei 
vesztünk el 1 

Ezt a veszteséget akarjuk megakadályozni. 
Erre egyesültünk a „Budapesti Székely Kör'-
ben Magunk azouban gyengék vagyunk az 
egyesület fentartására,  mert több a segítségre 
szoruló, mint a segítségre képes székely. Már 
eddig is sok székely fiút  helyeztünk el külön 
féle  hivat nlokba, de anyagi támogatást is szeret-
nénk adni. Szegény, de szorgalmas egyetemi 
hallgatókért tandijat fizetni,  másoknak pénzben, 
könyvekben segítséget adui: önhibáján kivOl 
nyomorba jutóit tiszlvieeló és iparos testvérein-
ket lölsegiteni; legfőképpen  pedig az együvé 
tartó '.andóság, eszméjét ébren tartva, a/, ön-
bizalmat és munkakedvet fokozni:  ez a mi 
programunk, melyhez támogatásra, pártlogá-
sotokra van szükségünk. 

Vannak mulatságok, melyeknek jövedelme 
jótékony czélra fordillaltk;  vannak társaságok 
melyeknek vidám tagjai az összejövetelek al-
kalmával szívesen adakoznak. Ilyenkor juttas-
sanak a „Székely Kör"-nek is. Ezen kivül a 
tehetősebbeket és a községeket, valamint más 
testületeket kérjük, hngy lépjenek be rendes, 
vagy alapi!ó tagoknak. A m. kir. belűgyininisz 
terinm által 1902. jannár hó 10-én 144148/901. 
szám alatt jóvá bagyoil alapszabályaink értei 
mében a kül tagsági díj 6 korona, a rendes 
12 korona, az alapiló l-galál.b 100 korona. 
Mint adományi azonban a legkisebb adományt 
is a jólékonyczél éidekébrn hálás köszöneltel 
fogadunk  és hirlapilag is nyugtázunk. 

Alapszabályt és más felvilágosításokat  is 
készséggel küldünk, a kí ez iránt hozzánk 
fordul.  Hivatalos helyiségünk Budapesten, V. 
Szabadságiéi- 6. szám I. em. van, hova minden 
levél és küldemény cziinzendő. 

Testvéreiuk 1 Hisszük, bogy a czélt, me-
lyet magunk elé tüztünk álérzilek s az eszkö-
züket a mennyiben erótOkbSI telik, segítetek 
előteremteni. 

Istenben és fajszeretelünkben  bízva bocsát-
juk útnak kérelmünket I 

Budapesten, 1903. évi február  bó 7-én. 
A választmány megbízásából: Testvéri szeretettel: 

OjöríTr Ovi 
Caáasár Déi 

Jelentés a Székely Nemzeti 
Muzeum 1902. évi állapotáról. 

IV. 

dr. Fábián Lánló. 
Fülel Sa. Lajos. 
Booh Gábor. 
Bálán Sándor. 
Páter látván. 
Oa. pétufly  Jóoef. 

dx. Bacsó Albert, 
elnök. 

Baent-Fály Sándor. 
Sebestyén « t - f a 
K. Nagy Károly. 
JóoaLáaaU, 
Gyenge Jóasaf. 
Tímár Orma. 

III. F ö l d r a j z i és t e r m é s z e t -
ra jz . i o s z t á l y . Térképgyűjteményünk 108 
drb térképlappal gyarapodott. Vásárlás utján 
szereztük meg Hárotnszékvármegye katonai 
térképét 10 lapon. 

A természetrajzi gyűjtemény gyarapodá-
sából legértékesebb a főfelügyelőség  utján a 
Közoktatásügyi Miniszter nr által ajándékozott 
1003 darabból álló magyarországi és külföldi 
lepkegyüjtemény. melynek zöme a Dahlström 
Gyula eperjesi lakóstól megvásárolt gyűiteménv-
bői származik a a magyar Nemzeti Mnzenm 
állaltári osztályának többes példányaiból nyert 
megfelelő  kiegészítést. A gyűjtemény felállitásá-

oz dr. Horvát Géza orsz. felügyelő  nr utasí-
tásaihoz képest a Magyar Nemzeti Muzeum 
ujabb szerkezetű rovarfiókjaiuak  a mintájára 20 
drb jól záró, iivegfedeles  rovatfiókát  szereztünk 
be. A gyarapodás löbbi részéből említendő Tusa 
Uynla gimn. tanuló 160 fajban  239 darabból 
álló lepkegyűjteménye. Gyűjtötte Sepsíszent-
gyöigyön és Oláh-Kocsárdon. Mingovics Adolf 
dohánygyári igazgató nr Magyar-Régenböl 4 
drb csiszolt csiga kövületet, dr. László Ferencz 
muzeumőr Sepsiszentgyörgy területétől 163 drb 
szárított virágos növényt, Jakő Saudor és Vájna 
Ferencz ginul, tanulók az Olt medrében talált 
egy-egy ásatag szarva'aggsncsnt ajándékoztak 
a múzeumnak. A természetrajzi osztály egész 
gyarapodása 1454 lárcy. 

IV. K ö n y v - és I e v é11 áv. A könyvtár 
gyarapításnál első sorban a kézi könyvtár hiá 
ii) alt óhajtjuk fokozatosan  eleuyészutni. Ebből 
a czélból a könyvtár és a muzeum anyagának 
feldolgozáséhoz  szükséges néhány bibliográfiái, 
arkeologiai és természettudományi szakmunkát 
szereztünk meg. 

Nagyobb adományok a következők: A m. 
kir. Államnyomda a Pénzügyminiszter ur ren 
d-letére 249 drb könyvet é s lűzetet. Abafi 
Aigner Lajos szerkesztő Budapestről a Rovar-
tani Lapok 5 kötetét, gróf  Apponyi Sándor 
Hungaric:! cz. műve Il-ik kötelét, Benczédi 
István árapalaki tanító 6 kötetes lexikont. 
Ebergényi Gyula kovásznál gyígyszerész 8 kö-
tél könyvet, az E. K. E. Kolozsvárról 13 kötet 
könyvet és az Erdély cziuiű lapból 7 évfolya-
mot, az E. M. K. E. Kolozsvárról 33 drb köny-
vet és füzetet,  a Jókai-nyomda r.-t. 26 darab 
könyvet és fűzetet,  a képviselőház kiadóltiva 
lal.i az országgyűlési nyomtatványokat, Málik 
L'iánii szerkesztő 47 drb könyvet és füzetet 
Ma ger János főgyiun.  tanár az Erdélyi Muzeum 
I— XIV. évlolyamát, a Muzeumok és Könyvtá-
rak országos Főfelügyelősége  24 kötet könyvet, 
Potsa József  v. b. t. t. főispán,  Mügyelühizott-
sági elnók 229 drb könyvet és lüzelet, 83 drb 
gyászjelentést és 71 drb más kisebb nyomtat-
ványt, gróf  Széchenyi Béla 6 k. könyvet és 1 
téi képkötetel, Szűcs Dezső árokszállási gyógy-
szerész 29 könyvet, a Magyar Tudományos 
Akadémia 7 k. könyvet. Vásárhelyi Sámuel ta-
karékpénztári tisztviselő a Székely Nemzet 
I -XX. évfolyamát,  Zayzon Ferencz inuzeumnr 
az Erdélyi Muzeum XI—XIX. évlolyamát aján-
dékozta a múzeumnak. 

Járt a Muzeumuak 21 folyóirat. 
A kézirattár részére alkalmilag megvásá-

roltunk egy XVIII. századbeli kéziratos füzetel; 
czitue: Constitnlion.-s Inclyla Sedls Siculicalis 
Narus Anno 1718. Josephus Szilágyi Az okle-
véltár gyarapodásából említésre méltók : S/.keu-
derpasa levele Erdély népéhez, kelt 1613. már-
ez us 16-án; Lónyai Anna levele Váradi Péler 
be/, 1688.; Teleki László ázékelyudvarlHy 
követének köszönő levele választóihoz, kell 
Kolozsvárt. 1848. pűnkfist  bó 29 én. A két első 
oklevelet Doby Antal tOrténetlró (Hontnnua), 

utóbbit Sándor Ferencz tanuló ajándékozta. 
Potsa Józsi-f  felügyelőbizottsági  elnök ur a 
Polsa-családnak muzeumuokban elhelyezett le-
véltárát 144 drb oklevéllel gyarapította. 

A könyvtár és oklevéltár idei gyarapo 
dása 1853 drb. 

V. K é p t á r 1 drbbizánczi stílusban fára 
festett,  régi Mária-képpel gyaradodotl. 

A gazdasági munkássegitőpénztár. 
(Saját tudósításunk.) 

Egy emberbaráti intézmény megerősítését, 
megizmosodását jelenlik e sorok. A földmives 
kisgazdák, zsellérek, munkások országos segítő-
pénztára 1901. évi január óta működik. 
190l-ben 269.253. 1902 ben már 395.680 apró 
ember tartozott ez intézmény kötelékébe. Azok-
nak a száma, akik a baleseti biztosításon felül 
ónként biztosítják magukat nyugdíjra, halál-
esetre, vagy bizonyos életkorra, rohamosan 
emelkedik, elannyira, hogy ez évben január 1. 

óta 88 nap alatt 17.000 nj tag jelentkezett. 
Azok eiStt, akik Darányi ez alkotásának parla-
menti tárgyalása idejében azt hangoztatták, 
bogy a magyar mankáe nem tog az önkéntes 
biztosítás rendszerén alapult intézmény keretébe 
belépni, ez a szám bizonynyal meglepő. Minden-
nap száznál több tag jelentkezik az ország 
minden vidékéből éa az emberbaráti intézmény-
nek általános szükségét érzi, bogy idegenbe 
szakadt véreink (Amerikából, Romániából stb.) 
továbbá a Horvát-Szlavón földtől,  hova a pénz-
tár mükOdése nem terjed ki. özönével jönnek a 
levelek, tagsági jelentkezések: miért aem irat-
kozhatnak be ők is? Az nj tagok belépése oly 
hatalmas lendületet vett, bogy az igazgatóság 
csak a legmegfeszitettebb  munkával képes az 
ügyek pontos ellátását biztosítani, így előre 
látható, hogy a közel jövőben tágítani kell a 
középpont kereteit. 

Az intézmény népszerű voltát nemcsak 
széleskörű ismertetése mozdította elfi,  de a se-
gilőpénztár gyors segítségnyújtása és a bürok-
ratikus sablonok mellőzése. A pénztár rövid 
fennállása  óla 252 kenyérkereső családnak 
62 418 koronát, 597 esetben rokkantsági segít-
ségei, 2898 eselben baleseti segítséget nyújtott 
és összesen 3742 családnak szárította fel  könyél, 
oszlatta el nyomorúságát, kiosztván tagjai kö-
zött 210 527 koronát. A hol a pénztár ember-
baráti segítséggel jOlt, ott a tagok megsokaso-
dása következett. Egy egy szerencsétlenség job-
ban emlékezetébe idézte a menlőegyesület jel-
szavát, hngy mindenkit érhet baleset és midőn 
megtudták, bogy öregség idejére ez a pénztár 
tagjait heti 20, avagy 10 fillér  ellenében kere-
selképtelenségére uyngdijra biztosítja s az em-
berbaráti intézmény nem nyerészkedésre alapí-
tott vállalkozás, de jövedelmét tartalék nélkül 
a kisexisztencziák jó voltára szánja és adja 
ékesebben] beszélt ez mindennél s megtűrte a 
szinte megtörhetetlennek látszó bizalmatlanságot. 

De el kell ismerni, hogy a hatósági szer-
vek. a gazdasági egyesület, a falu  népének ve-
zetői: lelkészek, jegyzők, tanitók nagy szere-
tettel propagálták sz intézményt. Ma is, mikor 
e kis czikk m-gjelenik, 78 helyen az ország 
különböző részén népgyüléseket rendeznek és 
megérlelik az érdekeitekkel, hogy maguk ellen 
vétenek, ha fölöslegeikből  az országos intéz-
ményből nyugodt öregségüket nem biztosítják. 

Ennek a buzgalomnak köszönhető, hogy 
harmincznyolcz helyen a helyi bizottság megala-
kult és huszonkét helyen alakulóban van. 

Egyre több azoknak a birtokosoknak a 
száma is, a kik a náluk alkalmazott cselédeket 
biztosítják. Ujabban Pallavicini őrgróf  sádor-
falví  gazdaságának 189 cselédjét Íratta be. 
Szemsey László 28, id. Zichy N. 77, Aloiási 
Dénes gróf  149, az esztergomi fökáplalau  97, 
Batthyány László gróf  62, Dréher Antal 46, 
Bezerédj Pál 21 cselédjét íratta be. Erzsébet-
város, Kisköszeg, Stoosz és Derékegyház is igy 
goudoskodott alkalmazottairól. Ujabban a gaz-
datiszteknek és az uradalmi, városi kertészek-
nek költötte fői  figyelmét  az országos segitö-
pénzlár s már eddig is sokau beléplek. Több 
földbirtokos  biztosította a pénztárnál magát éa 
családját s példájukal egész faluk  kOvették. S 
igy a harmadéve életre kelt s szerényen induló 
intézmény, mint valami életerős fa  egyre lombo-
sodik. Talaja a magyar uép józansága, virága 
az emberszerelet; az a harmat pedig a mi él-
teti, az özvegyek és árvák szeméből fakad. 

A csíkszeredai takarékpénztár 
20 éve.*) 

Midőn a takarékpénztár XX-ik, tehát az 
első alaknlási cziklns utolsó évére vonatkozó 
jelentésünkkel a T. közgyűlés elé jövünk, nem 
engedhetjük ez alkalmat elmnlni a uélkűl, bugy 

20. évre, e 20 éves idő eseményeire vissza 
ne tekintsünk s emlékünkbe ne liivjuk mindazon 
tényeket, melyek miként minden egyesület, tár-
sulat, pénzintézet életében, ugy a míénkben is 
az intézmény létesítése, fejlődése  és alakulása 
körül előfordultak,  erre dOntS belolyást gyako-
rollak s a melyek elvégre is a pénztár házi 
történetét alkotván, a 30 éves küzdelmes élet 
után jól esik erről egy, legalább nagyjában meg-
rajzolt képet látnunk. 

Még az 1882-ik év vége felé  mozgalom 
indult meg Csedö István csíkszeredai ügyvéd 
kezdeményezése és buzgólkodása folytán  Csík-
szereda város társadalmi köreiben egy pénzin-
tézet létesítése érdekében. 

Az eszme mindjárt népszerű lett és hódí-
tott, ámbár voltak e városban és a megyében 
sokan, a kik e mozgalom és eszme iránt bizal-
matlanok voltak, mely körülmény nem kedvet-
lenítette el a vezetőket, hanem erőt és bátor-
ságot meiitve, 1883. január l-én CaedS István 
ügyvéd irodájában takarékpénztár felállítása 
iráni az első értekezletet megtartották s a ve-
zetőség Lázár Domokos elnöklete alatt nyom-
ban meg is alakiitatott 

Ezen első érlekezlelbeu hozott határozat 
alapján lettek aztán a részvény aláírási jegyek 
kibocsátva, melyeket Lázár Domokos ideiglenes 
elnök ; Pototzky Kristóf  ideiglenes titkár ; Szabó 
Miklós ideiglenes pénztárnok; Nagy Imre tanár 
alapitó és Gsedő István ügyvéd alapító írtak 
alá és bocsátottak ki s az eredmény nemsokára 
mutatkozott is, mert az 1000 darab részvény 
csakhamar jegyezve lett. *) Felolvasta Dr. Fejér Antal titkár Csíksze-redában az 1003-ik év február  hava 8-án az intését saját helyiségeiben megtartott XX-ik évi rendes köz-gyűlésben. 



Február 18. C 8 I K I L A P O K 8. alám. 

Ai 1888. év márexiua 4-én ai alakalé 
közgyűlés is megtartatott as elemi iskola egyik 
nagytermében, mikor a bemnUlott alapszabá 
lyok letárgyalása Dtán a tisztviselői kar; as 
igazgatósig éa felügyelő  bizottság ia megválasz-
tatoU még pedig a következő eredménynyel : 

Lázir Domokos elnök; T. Nagy Imre 
alelüfik  ; Polotzky Kristóf  igazgató-pénztái nok ; 
Csedö István ügyész; Dr. Fejér Antal titkár; 
Sprencz György könyvelő. 

As igazgatóság tsgjai gyanánt megválasz-
tattak : Nagy Sándor, Imets F. Jákó, 3ál Endre, 
Szabó lliklós, Gál József,  Száva Lnkáts, külta-
gokal pedig Zakariás Izsák és 8zentpétery 
János lelkész. 

A felügyelő  bizottság tagjai lettek Do-
mokos János lelkész, Deák Ignácz és Molnár 
Lajos. 

És itt csak a történeti hűség kedvéért 
jegyezzük fel,  bogy az igazgató-pénztárnok évi 
fizetése  600 korona, a kőnyvelő-é 800 korona; 
a titkár é 100 korona volt, mig ellenben a többi 
tisztviselő, sz igazgatóság éa felügyelő  bizott-
ság tagjai csekély összegű tiszteletdíj jatalékot 
kaplak és az igazgatóság tagjai 4 kor. napi 
biztoai dijat élvezlek, — mind szerény össze-
gek, de éppen ezek voltak alapjai a fokozatos 
fejlődésnek  és izmosodásnak, bogy az intézet 
vezetése már kezdetben oly emberek kezébe 
lett letéve, a kik fáradozásaik  ellenértékét soba 
nem követelték, igénybe nem vették, — han-m 
szerény javadalmazás mellett végezték, a reájnk 
rabázott terhes kötelezettségeket. 

Az alapszabályok 43. §§-al ekészülvéir, a 
helyi kir. törvényszékhez beterjesztettek, hol 
azok 1883. márczius 24-én tartott ülésből 973/883. 
polg. szám alatt elfogadtattak  s ennek alapján 
pénztárunk a kereskedelmi czégjegyzéklie be-
vezettetett. 

Tégre pénztárunk 1883. április 2-án mű-
ködését meg ia kezdte és útnak indult az alap-
szabályokat 1. §-a a'apján azon 20 éves pályá-
nak, mely kezdetét 1883. márczius l-lől szá-
mítja s a mely befejeződött  a mai napon, vagyis 
1903. febrnár  8-án, — bogy helyett adjon azon 
2 ik cziklusnak, mely az 190l-ik évi közgyűlés 
állal már határozattá emeltetett, — s a mely-
lyel a pénztár további megszakítás nélküli fenn-
maradása szintén határozott időtartamra biz-
tosíttatott. 

Az első igazgatósági ülés 1883. márczius 
6 in tartatott s e perezlöl fogva  kezdődik 
az a lelkiismeretes munka, melyet a tisztvise-
lői kar, az igazgatóság és felügyelő  bizottság 
a pénztár ügyeinek rendezése és vitele körül 
családapai gondossággal fejteti  ki s gondos-
kodott arról is, bogy az 1883. márczius 31-én 
30. gg-al megalkotott ügyrend alapján minden 
egyesnek munkaköre szabályozva és körvona-
lazva legyen. 

Mindenesetre 20 év nagy idő s ez fájda-
lom, a lenebb adott névsornál is éreztette ha-
talmát és hatását, mert ezek közül már elhal-
tak Lázár Domokos; Gál Endre; Ztkariás 
Izsák; Domokos János és Sperencz György ; 
mig ellenben eltávoztak Imets F. Jákó ; Szent-
péteri János; Deák Ignácz és Molnár Lajos. 

Takarékpénztárunk ügyei évről-évre sza 
porodtak, forgalmuk  fokozatosan  fejlődőit  és 
emelkedett ugy annyira, hogy az alakulástól 
10 év múlva már arról kellett gondoskodni, 
hogy flókinlézel  állíttassák, mely a munka meg-
osztásnak segélyére jöjjön a igy ezért állítottuk 
fel  Csikkarcztalván a flókpénzlárt,  mely műkö-
dését 1893. julins 1-én kezdvén meg, a pénz-
tár kezelésével Mihály Istvánt mint pénztárno-
kot, Kovács Jánost mint ellenőrt és Ferencz 
Józsefet  miut könyvelőt bíztuk meg, de miután 
Kovács Jáuos időközben Csíkszeredai városi 
rendőrkapitánynyá történt kinevezése miatt állá-
sáról lemondott, ez alkalomból az ellenőri állási 
beszüntettük s az 1895. február  7-én lartotl 
igazgatósági űlési határozat alapján ennek he-
lyébe 2 napos ellenőri állást rendszeresítettünk 
s ezekre Bara János és id. Szekeres Pétert 
alkalmaztak. 

(Folyt. kOv.) KÜLÖNFÉLÉK. 
— Bálint nap ja . A kalendáriumban 

mnlt szombaton volt ennek a névnek fordulója, 
melynek viselői közé vármegyénk szeretve tisz-
telt főispánja  is tartozik. Ez nltal is, mim min-
dég az őszinte gralnlácziók részint személyesen, 
részint más nton számos oldalról jntottak tisz-
telői részéről kifejezésre,  mely jó kívánságok-
hoz a magunk részéről is meleg érzelemmel 
csatlakoznak. 

— Dr. F e j é r Antal országgyűlési kép-
viselő, lapnnk felelős  szerkesztője hosszabb ideig 
való tarlézkodásra Budapestre utazott. 

— Dr. Per jóssy Mihály törvény-
széki elnök távozása. A hivatalos lape bó 
ll-iki száma dr. Perjéssy Mihály csíkszeredai 
kir. törvényszéki elnöknek ö felsége  által po-
zsonyi kir. táblai biróvá lett kinevezését publi-
kálta. Habár a kinevezés — tadva az elnök 
nrnak távozási szándékát — váratlanul nem is 
jött, még is sajnálsttal kell bele nyugodnunk 
kórűokbőlvaló eltávozása (adatába, mert benne az 
igazságügyi admiuisztrácziónak kitűnő vezetőjét 
hivatott és bazgé ellenőrét, előkelő táraadal-
munkaak egyik köztiszteletben álló tagját ve 
sziljük el; mindazonáltal a kinevezést a valódi 
érdem leglelsőbb elismerésének tekintvén, ahhoz 
örömmel gratalilank és magosabb biréi funk-
ezMjához szerencsét kívánunk. 

— Anyakönyvvezető kinevezések. 
A belűgyaT.n's.'U-i' N.iţy T»mi, tsnitót a gy, 
mesi kőzéplol. \ Jáno i János unitét a gyimes-
felsőlokl.  Lac kő I-tván segéd;egyzőt a bélbori 
Tőzsér Gyula dijnukot a borszéki éa Baki Ká-
roly községi l'irót a menasági anyakönyvi ke-
rülőibe anyakönyvvezető helyeitekké nevezte ki 

— Jótékonyozélu gyermek színielő-
adás. Ma este kerül színre a „Karácsonyéji 
á In in- gyerm-k színmű teljesen uj díszletekkel. 
Tolt alkalmunk ugy a csinos színpadot, vala 
mint a főpróbát  megtekinteni s ezek alapján 
állithatjuk, hogy közönségünknek egy nagyon 
kedves és élvezetes előadásban lesz alkalma 
gyönyörködni. 

— Oyásarovat Azt tartja a közmondás: 
„ugy dolgozzál, mintha mindig élnél a ugy 
imádkozzál, mintha rögtön meghalnál.* Bár 
mennyire áll a jeliigéül használ:, örök igazsá-
got kifejező  mondat s bármennyire át vagyunk 
hatva a jövő élet boldogságától, még is rzivel 
megrázó jelenség, bogy egy alig 17 évet betöl-
tött kedves gyermek leány — ki szülőinek, 
nagy szülőinek, szomszédjai és ismerőseinek 
gyöngyképpen ragyogott, mert jó, kedves, sze-
líd és munkás volt, elköltözék oda, a honnan 
nincsen visszatérés. Feslő bimbó virág volt 
szentimrei Balló Aulai és nejének áldott emlékű 
Józéfa  leányuk, kit a leggondosabb ápolás sem 
menthetett meg az életnek, mitől a halál a na-
pokban megfosztotta.  Bizonyosra lehet venni 
igen szerették azok kiknek társaságába jutót'. 
Emléke élni fo?,  meri remény és jövő várt rá, 
s mert a bimbó virág ha lebulloLl is Bzerelete 
mit bátra hagyott s híven őrzi kedves lényét. 
Pihenjen békében, álmt legyen mindörökké 
csendes. 

F a r c z á d I S á n d o r K á r o l y . Sándor 
Gergely csikszenlimreínagybirlokoaésneje Szánt Ilii 
Zsófia  Ha foljó  évi február  Ilii 10 áu 24 éves 
korában szívszélhűdés következtében ellialálozolt. 
Folyó hó 17 éu d. u. 3 órakor temetlék el a csik-
szentinirei köztemetőben igen nagy részvét mellett. 

— Téli tanítások. A gazdasági egyesület 
állal rendezett téli tanítások f.  hó 7 én teljesen 
befejeztettek.  TauinUokat tartottak : L a k a t o s 
Mihály fel».  népisk. tanár, K e r e s z t e s Antal 
in. kir. állatorvos, L A s z I ó József  in. kir. állat-
orvos, I) a r a b á s Béla gnzdasági intéző, Ker-
t é n Istváu m. vándortanító. A tanítások tár-
gyai a növénytermelés, állattenyésztés, kertészet, 
gyümölcstermelés és a szocziális intézmények is-
mertetése köréből voltak választva. Ilyen tanitá 
sok tartatlak tizenegy községben, nevezetesen : 
Szentdomokoaon, Dáufalván.  Borzsovában, Szeut-
mihályon, Delnén, Csomorláiibnn. Szcutgyürgyün. 
Caatószegen, Ujtnsnádon, Csekefalván  és Koz 
máson. Az összes előadásokon 08-10 hnllgutó vett 
részt, még pedig nagy részben mind kisgazdák. 
A téli tanítások Iránt as érdeklődés évről évre 
fokozódik  B az idei tanítások szintén szép sikerrel 
végződtek. 

— Házi ipari tanfolyam.  Kolyó hó 
13 án vette kezdetét CsikiVInén egy 15 napra 
terjedő házi ipuri tanfolyam.  A tanfolyamot  Ker 
tész István inegyei vándortanító vezeti. A jelent-
kezők a kádározásban, kosárfonásban  és kisebb 
gazdasági eszközök készítésében gyakoroltatnak. 

— A farsangi  vásár . Váro9unkbau az 
úgynevezett farsangi  országos vásár a mull hét 
4 napján folyt  le, értve ebben a három napi 
állatvásárt is. Jellemző sajátsága ennek a vásár-
nak a locs-pocs, mely az évnek ezm szakában 
ritkán marad ki, a miért aztán az akkori vásá-
rok is a lehető legsilányabbak szoktak lenni. 
Az állalvásárt nem mondhatjuk valami élénknek 
mert idegen vevő kevés volt, s mivel különben 
is az árakat igen magasan tartották, a vétel 
uagyon korlátolt mérvű volt. Leginkább az egy 
éves borjuk kerestettek és vásároltattak meg 
mostanában nem tapasztalt magas árakon, mi-
nek oka abban rejlik, mert az 1901. évi nedves 
nyár miatt elmételyesedett marha állomány 
tartósságot nem ígérvén, minden gazda igyeke-
zik felfrissíteni  az anyagot, vagy is tisztább 
állatokra szert tenni. A belső vásár alig tapasz-
talt gyenge volt. A piaczlér csak ugy kongott 
az ürességtől. Ili amott volt egy-egy sátor föl 
állítva, s ezeket is majdnem össze törte a vásár-
napjárA viradólag egész éjen át dűliőugött or-
kán, mely a Falb által 12-re jósolt kritikus 
napnak csakugyan bevált, habár éjidéin jelent-
kezett is nálunk. A pénztelenség mellett talán 
ez a rosz időjárás okozta a néptelenségét, mi 
miatt még a/, a kevés iparos, a mely árujával 
megjeleut, sem tudott üzletet csinálni s né-
melyik még a szakéi-bér fedezésére  is árului. 

— Csíkszentmiklóson lolyó hő 15 én 
iényesen sikerüli lánczeslély volt, melyen ngy 
a helybeli polgárság, inint a vidék szépen kép-
viseltelelt. A bevételhez felűlflzeltek  : Nsgos 
Éltes Zsigmond táblabíró ur 10 koronát, nsgns 
dr. Fejér Antal orszgy. képviselő ur 10 ko<o-
nát, Dzjátkievits Jánosné urnö G koronát, Űsz 
Mihály nr 2 koronát, Száva Kristóf  ur 2 koro-
nát, Bartha István ur 1 koronát, Ollé Elek 60 
fillért,  Becze Ferencz 1 koronát, Király József 
1 koronát, Antal Gyula 1 koronát, Péter Mózes 
20 fillért,  Porkoláb János 20 flll'rt.  A lelűl-
fizetéseket  hálás köszönettel vettük, de elismerés 
illeti Baka Géza mérnök, Kovács Antal és Lá-
zár Pal tanító nrakat, kik ugy a terem feldí-
szítésénél, mint a rendezői szerep egyéb teen-
dőinél táradbalallanul működtek s ezáltal meg-
mutatták, hogy csendes faluban  is lehet össze-
tartással, egyetértéssel és jóakarattal a társa-
dalom jóllétének oltárára áldozatot hozni. 

— • magyar királyság második szá-

zadával foglalkozik  főképen  Acsády, „A Ma-
•ívur Birodalom Története" ezímii uinnkéjának 
• ;>eo most megjeleni 7-ik éa 8 ik füzetében.  Drá-
mai élénkséggel rajtolja a Risáucrczal folytatott 
nagy küzdelmeket ÓB Haom kritikával mutatja 
meg ezeknek a harcaoknak a fiatal  állam fejlő-
désére ható következményeit. Nem jeleni meg 
eddig történeti munka, mely III. Béla és Imre 
királyok jelentőségét, uralkodó működését olyan 
éles világításba helyezte volna, mint Acsádyé. 
Az uj kultúrtörténeti adatok egész halmazával 
mutatja meg, hogy mint hagyja el Magyarorazág 
uralkodásuk alatt a régi ösvényt éB lép arra az 
ulra, a melyen a szó szoroa értelméceu nyugati 
és modern állammá fejlődött.  Bélának, nz apának 
uralkodáaa érdekesebb, ám Imrének, nagy tehet-
ségű Hátiak kormányzása tanulságoBabb. Csupa 
uemes törekvéB, csupa szeletet é9 bizalom az 
egész ember, de mindig csak hálátlanságot, azo-
retetlenséget keli tapaaztaluia. A kaiholikus egy-
házhoz való ragaszkodását, mély vallásosságát az-
zal jiitaliniizza a pápa, hogy a Balkán országok-
ban egyeuesen magyar ellenes politikát folytat, 
a magyar főpapok  pedig elégedetlenséget szítnak 
ellene. Nagy tehetségéi, erélyét, okosságát bizo-
nyltja, hogy a külső és belső ellenségekkel szem-
ben ia mindvégig megvédte a maga és a magyar 
államiság tekintélyét, éa hogy az ország diadal-
masan került ki a liosszu tueákból. Mikor Imre 
örök álomra hunyta le szeméi, a magyar király 
nemcsuk Magyarország. Horvát- és Dalinátorezág, 
hanem ltáina, Itáczország, Halics és Bolgárország 
királyának czimét viselte. E czimekbeu nyert ki-
fejezést  az a tény, hogy a forrongásban  lévő 
Balkánfélazigeteii  állandóan nieagyökeredoctt a 
•niigyar állani, és hogy az Adriáiéi a Feketeten-
gerig az ö befolyása  lett irányadó. A keretek, 
melyek előttünk kibontakoztak, valóban egy nagy 
magyar birodalom keretei. Szeretetlel, mélységes 
tudúasal rajzolja Acsády ezt a hatalmas fejlődést. 
Folyton rá mutat arra ia, hogy a királyság má 
sodik századaban nemcsak határaiban, de belől u 
küzszellemhen és kiizszervezelben is léuyeges 
változáson ment át a tialal Magyarország. Atmeut 
nein csak külső szokásaibau, hadviselése módjá-
ban, liánéin eszejárásában. érzéseiben és gondol 
kozásában is. Magyar maradt a nemzet, de euró-
pai magyar. Ezok a közlélek és közszervezet áta-
lakítására vonatkozó fejtegetések  a magyar kul-
turhistóriáiiak legszebb lapjai közzé tartozuak. 
Nemcsak tartalmuknál, a stílus melegségénél és 
szépségénél fogva,  hanem érdekességünknél fogva 
is. l'gy hatnak az olvasóra, miut valamely len-
dületesen. költólantáziával megírt kulturhistóriaí 
regény legvouóznbb fejezetei. 

— A francziai  forradalmat  megelőző 
uogy Bzelluni mozgalom hazánkba megiut oly 
erősen csapott el, mint a refortnácziö  óla egyet-
len ilyuitnli eszino sem. II. .Józser, a kalapos ki-
rály, a felvilágosult  uralkódi'i lelkében ott zsibong-
tak Voltaire és Rousseau eszméi és történelmünk-
ben nincs érdekesebb kor uz övénél. Salamon 
Kerencz, Krilősi SylveBter Jánosról írva, érdeke-
sen bizunyitgattu, iiogy a történelemben legér-
dekesebbek az Átmeneti korok, a mikor még 
egyik felfogáB  som jegeczesült ki, mindegyik bá-
tortalan és fejletleu.  Ilyen volt a II. József  kora. 
A régi intézmények bomlását élesen látta ó is, 
a nenizel jobbjai is. Azért ez intézmények még 
nem vesztették el hálásukat, szeriulök élet a 
i-sászár éa az állam. Az uj eszmék már átszáll-
tak Magyarország fölött;  lelkünkbe fogadták  a 
császár és a nemzet jobjai, de még nem lehetett 
szerimük élni. A belső és a külső élet küliin tör-
vények utáu igazodott és az egyig megakasztotta 
a másikat. Ennek uz érdekes kornuk miivészi 
rajzát találni a Nagy Képes Világiőrténet X. kö 
tetében Marczali Henrik tollából. E kötetet tömér-
dek szobbnél szebb illusztráczió díszíti, köztük 
sok azines is. A 12 kötetes nugy inuuka szer-
kesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyút-
tal a kötet írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált 
kötet ára díszes félbőrkötésben  1(1 korona; fii-
zoteiikint is kapható 00 fillérjével.  Megjeleli min-
den héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek Irodalmi Intézel Réazvénytáraaság Bu-
dapest, VIII., Üllői-ut 18. sz.) B minden hazai 
kiiiiyvkereskcdéa utján, havi részlefizetésre  is. 

— Rousseau Voltaire és az encyclo-
paediaták voltak azok, a kik szellemben elő-
készítették a franczia  forradalmat.  Ök rajzol-
ták a csatatervet, ők mutAtták meg a hadjárat 
czélját. A tömegre csak az ütközet várt, a ro-
ham, a porfelhő,  az öklözés. Mert az író — 
a mint Carlyle mondta — vezeli szegényes kis 
szobájából a világot, a didergő kezével száutott 
sorok miéinek nemzedékeket és nevéhez nincs 
jussa a halálnak. A mint XVI. Lalosuak mondta 
egy udvari embere Diderotra: „Különös, ezek 
az emberek a IV. emeleten laknak s mindenki 
beszél róluk és egész Páris ő utánuk igazodik." 
Bnu-seau erős meggyőződése és radikális ter-
mészete, D,Alembert mély tudománya, Voltaire 
köllői és humánus lelke, Diderot ragyogó szel-
leme lobbanak össze megvilágítani a jövőt. Gyö-
nyörű kor, a mi szembatárunkon belül az egyet-
len, a mikor uj igazságokat látunk támadni, a 
melyek aztáu átmennek a tömegbe is. Ezzel a 
ragyogó irói gárdával nyitja meg Marczali 
Henrik a franczia  forradalum  történetének kö-
tetét, a mely mint a Nagy Képes Világtörténet 
X. kötete most hagyta el a sajtót. Tömérdek 
illnslráczió disziti a kötelet, a melynek első 
füzete,  mint e nagy vállalat 176. füzete  minden 
minden hazai könyvkereskedésben kapbató éa 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság Budapest, Üllői ut 18. sz.) az 
egész XII. kötetes nagy mű részletfizetésre  is. 
Egy-egy fűzet  ára 60 fillér. 

— Zonofon.  Ez"a csodálatos hangszer, 
mely teljesen életbiveu piodakálja a legszebb 
nép és müdalokat, katona zenét stb. estéakéat 
állandóan nagy közönséget gyűjt egybe a Hell-
vig G. János kávéházában. Majdnem nindes 
héten uj műsor van összeállítva, mert mindig 
ujabb meg ujabb darabokat rendel a hangszer 
tulajdonosa. 

LaptuUjdoDos: 
QYÖRQYJAKAB ÖRÖKÖSE. Árverési hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy Csikkozmás község, területén 
lévő összes vadászati jogát hat egymás 
ntán következő évre folyó  évi már-
ozios hó 4-én d. u. 2 órától kezdő-
dőleg Csikkoztnás községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen as 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 líd 
15-én. 

Lőrincz János. Potyó Antal, 

3—a k. jegyző. k. biró. Sz. 190*2 - 903. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyc felcsiki  járáshoz tartozó 

GyimesbUkk, gyímeafelső  és középlok 
községekből alakitott gyimesi közegész-
ségügyi körbeu, (iyimesbükk község szék-
hely lyel az orvosi állomás lemondás foly-
tán Üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 korona évi 
fizetés,  80 kor. lakbér és mind kineve-
zendő csikgyimesi pályaorvosnak az Aj-
nádtól Gyimesig terjedő 31'3 kim. hosz-
szn vonalszakaszon a pályaorvoai teendők 
végzéséért évi 600 kor. tiszteletdíj jár. 
A községekkel és azok közigazgatási te-
rületen levő fűrésztelepnek  tulajdonosaival 
egyezség utján megállapítandó látogatási 
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivtll körorvos a védhimlő oltásért és uj-
raoltásért az országos érvényfl  dijakat 
felszámithatja  és a bíróságok felhívására 
végzett szakértői működésekért a szabály-
szerű dijakat igényelheti, székhelyén a 
halottkémlést és husszeinlét a szabályszerű 
dijak mellett végezni a községeit havon-
kint kétszer beutazni tartozik. Körközsé-
geinek szegényeit pedig ingyen köteles 
gyógykezelni. A magán látogatásokra 
fuvart  követelhet. Felhívom mindazon 
orvosludorokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 
9 §. értelmében eddigi gyakorlatukat is 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérelmüket 
hozzám 1 9 0 S . f e b r u á r  S S - l g nyújt-
sák be. A választás GyímesbUkkben 1903. 
február  28-án délután 2 órakor fog 
megtartatni 

Csíkszereda, 1903. január 28-án. 

Fejér Sándor, 
2—3 főszolgabíró. 

204 szám. 
1903. Kj. 

Árverezési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi magyar királyi 

pénzUgyigazgatóság 4181—1903. II. sz. 
rendelete alapján, alulírott községi elöl-
járóság közhírré teszi, hogy a helybeli 
Kissing és Höllmann iakereskedő czég 
őrizete alatt álló Blasberg-féle  fa-rakhelyen 
lefoglalt  50 vasúti kocsi rakomány késs 
Üzleti deszka és lécz 10,000 korona ki-
kiáltási árban 1903. évi febrnár  hó 
28-án, sikertelenség esetén máTOllai 
21-én délelőtt 9 Órakor a helyszínén 
(a gyimesközéploki vasúti állomás mellen) 
megtartandó nyilt árverésen, esetleg becs-
áron alul is a legtöbbet ígérőnek azonnali 
készpénzfizetés  fellétele  mellett el fog 
adatni. 
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A 10,000 korona kikiáltási Árnak 
10%-kn készpénzben előre leteendő. 

A községi elöljáróságtól. 
Qyimesközéplokon, 190J. február  2. 

8iabi János, 

körjegyző. 2— 3 
Antal János, 

községi biró. 

Sz. 107—903. k. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikszoreda r. t. városban nz adóhi-
vatali pénztánioki valamint az ezzel egy-
bekötött és egyidejileg szintén betötendő 
városi házi és árvnxzéki penztárnoki állás 
halál eset folytán  megüresedvén arra ez-
ennel pályázatot hirdetek, s lelliivorn n 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
ez iránti pályázati kérvényüket folyó  évi 
márczius 7-én déli 12 óráig nlmtirt 
polgármesteri hivatalhoz annál is inkább 
adják be, mivel a későbben beérkezett 
pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

A pénztánioki állás javadiilmnzása 
évi 1000 kor. fizetés  és 100 kor. lakbér. 

Az a ki a választás alkalmával a 
pénztárnoki állást elnyeri, köteles egy évi 
fizetésének  kétszeresét kitevő biztosítékot 
letenni akár készpénzben akár óvndék-
képes érték pnpirbnn. Ha jiedig nem ren-
delkeznék megválasztott, lent említett, 
biztosítékkal elfogndtatik  nz is, lin a meg-
felelő  összegig, elfogadható,  kezest állit 
maga helyett. 

Csíkszeredán, 190?. évi febr.  7-én. 
Dr. Ljfalussy  Jenő, 

M 3 jtolpirnu-sler. Fósiolgabiró 6y«rgyósientmikló»on. 

Szám 98—l!)03.ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében a gyergyói járás-

hoz tartozó litnnete, Várhegy és Salamás 
községekből alakult egészségügyi körben 
a körorvosi állás Gyergyóremetc szék-
helyijei Üresedésben lévén, annak betöl-
tése czéljából ezennel pályázatot hirdetek 
ía lelliivom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy törvé-
nyes képesítésüket és eddigi alkalmazá-
sukat igazoló okmányokkal felszerelt  folya-
modványaikat hozzám folyó  évi már-
czius hó 15-ig adják be. 

A körorvos övi fizetése  n látogatási 
dijak váltságávnl együtt 233G korona, 
lakbére 200 koroun, luvarváltsnga évi 104 
korona. 

Gyérgyószentiniklós, 1903. évi febr. 
hó 10-én. 

Dr. Lázár János, 
1 — 3 f'iszolţŢuliiro. 

Szám 141 — 1903. 
mj. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai gazdasági népiskola 

telkén ujjon min épített cstlr fedélszékének 
javítási s nz í'plllet keleti oldalán eme-
lendő 3 darab téglapillér r'pitósi munká-
lataira négyszázhúsz (420) korona 6!) fillér 
engedélyeztetvén, ezen munkálat biztosí-
tása érdekében ezennel versenytárgyalást 
hirdetek a versenyezni óhajtókat lelliivom, 
liogy írásbeli zárt ajánlataikat folyó  évi 
márczius hó 7-ik napjának déli 
12 Órájáig a magánjavak igazgatóságá-
hoz czinizetten annál is inkább adják be, 
mert a későbben érkező ajánlatok nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

A tervek és költségvetések a magán-
javak igazgatóságának irodájában a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Csikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöke. 

Csikszeredában, 1903. évi február 
hó 12-én. 

Becze Antal, 

alispán. ÍB<iy.g. tanács elnök. 

„ A r a a y m " nevü legelő területen lé-
tező 41-78 k. hold kiterjedésen található 
és a szépvizi in. kir. járási erdőgondnok-
ság állal Összesen 5408 ma és 16303 ko-
rona értékűnek becsült fenyőhaszonfa 
f o l y ó  « v i m á r m l u s h ó 7 - é n d . 
«•. 9 ó r a k o r Csikszentmiklóson a papi-
lakon nyílt szóbeli árverésen elfog  adatni 
(Engedélyezve 637—902 ai. sz. a.) Ki-
kiáltási ár : 16303 korona azaz Tizen-
hatezeriiároinszázhárom korona. 

Árverezni kívánók kötelesek a ki-
kiáltási í r 10°/o-át az árverés megkezdése 
előtt az árverési bizottság elnökének ke-
zébe letenni készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírokban. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, 
melyekhez a kikiáltási ár lO'/o-n kész-
pénzben, vagy ovadékképes érték papí-
rokban csatolandó. A részletes árt erczési 
és azerződési feltételek  betekintlietők Csik-
szentmiklóson a plébánián és Csíkszeredán 
a kir. erdőgondnokság irodáján. 

Csikszentmiklóson, 1903. évi február 
Itó 14 éo-
Kóródy Mihály a. k„ Deák Elek s. k , 

r. kalli. lelkész. nz egyház-község 
2 pondookn. 

Sz. 15446 902. 
tlkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hngy itlfls 
Sánta István r.sikpáilalvi Iskós végrehajtatőnak 
Itl. Kánya József  végrehajtást szenvedő elleni 
1800 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajlási ilgyében a csíkszeredai kir tör-
vényszék területén lévő Osikszentniiltály község 
határán fekvő  a csikszentmiliályi 1060 sz. tjkv.-
beti A f  1. rend 10256. 10257., Iirsz. kaszálóra 
'.'04 korona, a csikdánfalvi  község határán tekvő 
a csikdánfalvi  222. sz. likben A f  1. rend 410. 
Iirsz. belsőségre 2. rend 1420. hrsz. alalli 
szántóra. 3. rend 5190. hisz. szántóra és í> 
rend 12338. hrsz. kaszálóra 348 korona kikiál 
lási árban, csilszépvizi község határán fekvő 
a Csikszépvizi 2600. sz. tjkvben A f  I. rend 
617. hrsz. belsőségnek a végrehajtást szenvedő 
nevén álló egyharmad részére 533 korona 34 
fillér  kikiáltási árban elrendelte és liogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1903. évimárciius 
hó 23-ik napján d. e. 8 órakor Csikszépviz, 
d. e. 11 órakor Csikszentinihály, délután 3 
órakor Csikdánfalva  község házánál megtar 
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának is 10"/a-át. készpénzben 
vsgy az 1881. LX. t.-cz,42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az l8bl. évi november 
hó l-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
ögyininiszl.eri rendelet 8 § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a. kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. I. cz. 170.§-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir.törvényszék mint telkvi. hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. deczember lió 31-én. 

Oecző Béla, 
kir. Iszki biró. 

Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kóból épült üzlethelyiség, 
raktárral, 3 szobából és 1 kony-
hából állo lakoszt&lylyal együtt 
b é r b e adó. — Értekezhetni 
Mihá ly I s t v á n birtokosnál 
Csikkarczfalván.  , _ 

Ingyen és bérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, 

bárki képes 
melybö. 

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

Z  aromáimmal előállítani. -

W4TTERICH A. „_10 
Budapest, v n . , Dohány-utoza 6. sza. 

Sz. 103—903. 
pleb. 

Faeladási hirdetmény. 
A caikszentimklósi-szépvizi róni. kath. 

egyház-község tulajdonát képező a csik-
szentmiklósí Il-ík határrészben fekvő 

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

jutányos árban eladó. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. 

1884-béli Kiskükiillő menti bor 
20 hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában a-io 

flgy  jékarban levő 
eladd. Hol megnoadja • lap kiadóhivatala. 

ÍQOOOOOQOOOOOOIOOOOOOBOOI 

. ^ . S E B T A P A S Z . 
Még eddig semmiféle  tapasa nem érte el 

ennek a jó hatását! 
Forti László eredeti gyártmánya. 

Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ha-
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal csillapítja a fáj-
dalmat, oszlatja a daganatot éa rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni 
kellene. A nöi emlögyulladásnál biztos ered-
ménynyel alkalmaztatik. Ára 2 kor., kisebb 
I kor. és a legkisebb 70 fill.  Kapható a gyár-
ban Forti László Budapest, II. ker., Is-
kola-ulcza 24. szám és s főraktárban  Buda-
pesten. Törőklóziaf  gyógy-
tárában, Király-utcza 12., 
valamint Budapesten min 
den és vidéken a nevezete-

sebb gyógytárakban. 
Az eredeti dr. Forli-féle 
sebtapasz külső csomago-
lásán. mely F. L. 
betűvel van le. 
pecsételve, az itt I v 
is látható véd-
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

sz. végzésével megerősítette. 
A számtalan értéktelen és ártalmas után-
zatok arra inditotlak, miszerint az utánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, ju-
talomban részesül, mert a tapaszhamisitó-
kal folytonosan  törvényileg üldözöm. 9 - ° 

Figyelemre méltó! 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevőkőzOnséget, miszerint 
BZ őszi és téli szezonra újonnan és dnsan 
fölszereltem  raktáromat kész férfi  és gye-
rek öltönyökkel, — a legfinomabb  téli 
kabátokkal éa köpönyekkel — férfi 
és fiu  illetve gyerekek részére, valamint 
férfiak  részére rövid bőrös kabátok is 
nagy választékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraozok — ágy éa asztalterítők, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, ozfortok  és 
tarka takáca — női köntös kelmék; 
vsn továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor , mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindeuféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

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

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

u—20 
Szól l f i l ty  Ztt. 

Brassó, Kapu-utom 52. 

F e x e n c z p á i l i a n . l s : s L I 
(SÓSBORSZESZ) io-o 

Y é r t e s g y ó g y s z e r é s z - f é l e 

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenekelőtt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage). Kitűnő sikerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladásokés  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonákuak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak 
s általán sokat gyalogotoknak nélközhetetlen. — Valódi csak a 
mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér..  1 és 2 korona. Kap-
ható Csikszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 
Veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
nos urnái; Csikszépvizen : Fe jé r Hiklós urnái, általában 
olt, hol plakátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

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

diszkereszttel és díszoklevéllel kitüntetve. 

• X K 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  lelbivni a placz-ntczában, 

SZOPOS BÉNI házában levő minden igényeket kielégilőleg berendezett 

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

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  ruganyos divánokat , mélyen leszállí tott 

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

Végűi a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  ajánlva, maradtam 
Kiváló tisztelettel B á j e r F e r e n C Z , nyerges éa kárpitos 

«-io Csikszereda, piacz-utczában. 
T. Bájer Ferencz urnák Csíkszereda. A mi az öntől vásárolt kocsit illeti, arról 

ezúttal adok véleményt ÓB pedig olyat, a mely székely hazai iparunknak valóban dicső-
ségére Válik. — Mindössze neliáuy hete. liogy öntől a kocsit megvettem, de e néhány 
hét alatt oly erős és mondhatni kritikus czenzurának volt kitéve a mely azonos egy 
egész évi folytonos  használatul, mert ezen néhány hét alatt számtalan rósz, de nagyon 
rósz, rogos. köves erdei éB mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi 
Bérülése nem tortént, pedig, ha történt volna, sem lenne csoda. — Továbbá eltekiutve 
a kocsi ezen jó tulajdonságaitól, czélszerü és helyes beosztásától; mondhatom, bogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden szakember elismeréssel volt a szolid 
és ctlno* munka iránt, mely ugy a vas, mint a fa  és nyerges muukát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 

Nyomatott Csíkszeredában, Savoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1B08 




