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Xm. Leó. 
A mult hét utolsó napjain világ-

szerte megkonduló és hosszason zagó ha-
rangok nagy Unepet hirdettek. A katho-
likna egyház tagjainak ajkairól ritka al-
kalomból tört az ima az Ég leié s nz 
Ünnepség előtt tisztelettel hajlott meg nz 
egész mUvelt világ. 

XIII. Leó 6 szentsége, ez a jó Isten 
kegyelméből páratlan tehetségekkel és ki-
váló erényekkel megáldott csodálatos fér-
fiú  Ünnepelte pápaságának huszonötödik 
évfordulóját.  A kalholikun egyház 1900. 
éves fennállása  óla és a pápaság ugyan-
ilyen hosszú történetében még csuk két 
elődjének lett volna módjában megüune-
pelni a huszonöt éves évfordulót.  Az 
egyik Péter apóstól, az első pápa, a má 
sik IX Pius. 

De nem csak azért nevezetes ezen 
alkalom, hanem különösen nevezetes azért is 
mert az ntóbbi huszonöt év alatt, melyre 
XIII. Leó ő szentségének pápasága kiter-
jedt, erősen megváltozott a kntbolikua 
egyház helyzete. Tekintélyben, hatalomban 
gynrapodolt, számban növekedett. És ez 
legfőképp  XIII. Leó pápának érdeme, ki 
mindent elkövetett arra nézve, hogy a 
kntholikus egyház további fejlődését  és 
virágzását előmozdítsa. 

Különösen munkás volt abban, hogy 
a keresztény elvek az életnek minden 
ágozatában, az egyénnél, a családban, a 
társadalomban és az államban egyaránt 
érvényesüljenek. Erre irányultak tanításai, 
melyek híveihez kiadott irataiban elju-
tottak a föld  kerekségének tninden pont-
jára és mindenütt termékeny talajra ta-
láltak. 

És a mint az ő tanításai diadalmas-
kodnak és lépésről-lépésre hódítják és 
foglalják  el a tért az emberek nagy tár-
saságában, olyan arányban apad és csök-
ken a szeretetlenség, az önzés, mérséklő-

dik az élvezetvágy és fényűzés,  elsimul-
nak a viszálykodások nemcsak az egyes 
országok és népek között, hanem a lel-
kekben is. 

A nevezetes alkalomból kifolyólag 
méltán ünnepelik fellát  világszerte XIII. 
Leót, mint egyikét n legbölcsebb pápák-
nak s mint egyikét n legkiválóbb nagy-
embereknek. 

Ebben az Ünneplésben a magyarok 
is a legnagyobb lelkesedéssel, szivvel és 
lélekkel vesznek részt, jeléül annak n 
századok óta tnrtó összeköttetésnek, mely 
Magyarország és a szentszék között fennál-
lott a kereszténység inegvédelinezése és 
oltalmazása czéljóból. 

És a magyarok ünnepe fényben, 
diszlien és magasztosságban kiállja a ver-
senyt bármely nemzetével. 

Magyarország fennállása  óta sok 
szolgálatot tett a szentszék hazánk-
nak, de tagadhatatlan az is, hogy n ma 
gynr nemzet is nagy szolgálatoknt tett n 
kereszténységnek és az emberi miivelő-
désnek, századokon keresztül védelmezve 
a keresztény államokat u keletről újra 
megujra előtörő barbárság ellen. 

Nem indokolatlan tehát az a szeretet, 
melylyel a pápák legtöbbje n közöttük 
XIII Leó is u magyar nemzet felé  for 
dul. Szent István király idejétől fogva 
sokszor éreztük ennek a szeretetnek me-
legét, de volt alkalinnnk azt is tapasztalni, 
hogy némely alkalmakkor ezen szeretetet 
különös hidegség váltotta löF, mely fáj-
dalmasan érintette ezt a nemzetet, mely-
nek népe oly páratlanul sokat áldozott A 
kereszténységért. 

Ujabb időben a szentséges Atya előtt 
van a magyarság tekintélyes részének, a 
görög katholikuaoknak egy kérése, mely 
oda irányul, hogy az ezen hitet követő 
magyarok saját nyelvükön imádhassák az 
Istent. 

Jól tudjuk, hogy milyen nehézsé-

gekbe Ütközik egyházi téren századok ál-
tal szentesített szervezeteket megváltoz-
tatni. de azt is éreztük, hogy a magyar-
ság ezen kérése nem csak méltányos, 
lianetn mindenek felelt  jogos is. Mert, ha 
sznbad horvátnak, oláhnak, szlávnak és 
görögnek az isteni tiszteleteknél saját 
nyelvét használni, miért ne volna szabad 
ez a magyarnak ÍB? 

Az idegen egyházi nyelv használata 
nagy sérelme a görög katholiktisoknnk s 
századokon keresztül szerfelelt  káros volt 
ez az összes magyarságra és sz.'íkelységre 
nézve is, inert az idegen egyházi nyelv 
igen sok magyart és székelyt szakított le 
a nemzet kebléről s változtatott meg nem 
csak nyelvében, hanem érzelmeiben is. 

A most lefolyt  jubiláris évforduló-
nak díszét, fényét  nagyban növelné és 
azt reánk nézve szerfelett  öröniteljessé 
tenné, ha u szent Atya n görög katholi-
kusok kéréssét teljesítené s megengedni 
méltóztatnék, hogy zengzetes magyar nyel-
vünk görög kntholikus véreinknél az egy-
házi szertartások minden ágazatában el 
foglalhassa  a mnga jogos helyét. 

= Választgsi mozgalmak. A dr. 
Györffy  Gyula lemondása folytán  megürese-
dett alcsiki választókerületben linlom számra 
emlegetik a jelölteket, kik a meghízó levélért 
pályáznak. Valaki kihiresztelte, hogy Csedö 
István, a megyei függetlenségi  párt elnöke is 
fellépik,  ezt n hirresztelést átvették az iísz-
szes lapok, pedig egy szó sem igaz belőle. — 
Komolyabb jelölt volt Bartha  Ignácz csík-
szeredai ügyvéd, a ki azonban visszalépett s 
ezen elhatározását a következő levélben hozza 
híveinek tudomására: 

.Mindazoknak, kik a esikszentmártoni 
kerületben jelenleg folyó  országgy. képvi-
selő választáson föllépésemet  óhajtották s 
talán szavazatukkal is megtiszteltek volna, 
tisztelettel tudomására kívánom hozni, hogy 
még jókor megsejtvén, hogy mily kímélet-
len és élethalál hnrezra van kilátás (liár csa-
lódnám \) tehát ebben és általán az országos 
érdekek mellett a csíki érdekeket nem is-
merő s igy számba sem vevőknek egy jobb 

sorsra érdemes székely atyánkfia  tönkreté-
telében segélyére lenni még távolról sem 
óhajtván, kijelentem, hogy ez alkalommal 
milieu sein kívánok részt venni. Az engemet 
netán óhajtóknak rokonszenvét szépen meg-
köszönöm s legjobb belátásuk szerinti cse-
lekvési szabadsagukat visszaadom !* 

Csíkszeredában, 1903. február  23-án. Tisztelettel és kész szolgálattal: Bartha Ignáos, 
Ugy haljuk, hogy Molnár  Józsiás a Kossutli-
párti függetlenségiek  jelöltjekép Rápolty 
Gábor háromszékmegyei földbirtokost  portálja, 
de aligha sikerrel. Mi a Györffy  Gyula meg-
választását biztosra vezessük, bizunk az al-
csiki választókerület polgárainak jó gondol-
kozásában és székely hazafiságában  s hisszük, 
hogy nein fogják  cserben hagyni azt a férfit, 
ki huszonkét év óta lankadatlan szorgalommal és 
fáradliatlan  tevékenységgel küzdött a székely 
ügyekért s kinek a politikai élet teréről való 
leszorítása pótolhatlan veszteség volna az összes 
székelységre nézve. Bizalommal tekintünk te-
llát a választás elé s megvagyunk győződve, 
hogy az urnából Györffy  Gyula neve fog 
fényes  győzelemmel kikerülni. E mellett szó-
lallak azon felhívások  is (lásd lapunk más 
helyén), melyek részint a vármegyéből, részint 
más illetékes tényezők részérói intéztetnek a 
választó kerület polgáraihoz a Györffy  Gyula 
érdekében. 

— A képviselőház ülései. A mult 
héten a függetlenségi  párt be nem vnlott, dc 
annál tüzesebben folytatott  obstukeziója mel-
lett tovább folyt  a katonai javaslatok vitája. 
A javaslat mellett felszólaltak:  Fejérváry 
Géza báró, honvédelmi miniszter. Beszédét 
azzal kezdi, hogy már előbbi felszólalásában 
megvilágította azokat az okokat, melyek a 
javaslat előterjesztését szükségessé tették, 
jelezte azt is, iiogy ezen javaslatok életbe 
léptetése l'JOO-ig húsz millióba kerül, melyből 
nem egészen hét millió esik Magyarországra. 
Ezután részletesen azokat a szemrehányásokat 
czáfolja,  melyekkel őt a vita folyama  alatt 
az ellenzéki szónokok illették. Szerinte csak 
Komjáthy Béla foglalkozott  komolyan ezen 
Ugygyel, s neki annyiban igaza van, hogy 
l'JU2-ig uz ujoncz létszámban a papiroson 
mindig plusz mutatkozott, de nem igy volt az 
a valóságban, mert ott a hiány 13 ezer főben 
konstatáltatott s ennek a hiánynak a pótlására 
kellett 4900 ujonezot évenkiut fölvenni.  Ezután 
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Dankó be t eg . . . Irta: Nádor Sándor. 
Dankó beteg; a holnapot 
Talán már meg sem éri 
8 aa elhaló, azép csillagot 
Részvétlenség kiséri? 

Ma neked ; holnap majd nekem, 
Kélünk ez egyre megy. 
Hazámnak fénylő  csillaga 
Igy pnastul el — nem egy. 

A dalos költőnek segélyt 
Magyar kés hát nem nyújt? 
Eloszlik, mint a buborék. 
Ha lantja el aémult? 

Szegény Piata; lantod hever, 
Ajkad már nem dalol; 
Bősem halod madár dalát 
A lombos fák  alól. 

Éa elfelejt  a drága hoa, 
Miat annyi asent nevet? 
Kl azép dalod aeugi — holnap 
Sírod fölött  nevet. 

De kapss majd fényea  temetést: 
Temetőbe kísérnek 
A léhák. Ott leesnek veled. 
Kik ma feléd  sem néznek. 

Mert eltemetni tadnak itt. 
De éltet adni nem; 

Mikor javulsz már nemzetem r 
Mikor? Ob Istenem. 

Nem, nem lehet. Dankó neve 
A nép szivében él; 
Rut hálátlanság nem lehet 
Szép dalokért a bér I . . . 

Dankó beteg; a holnapot 
Talán már meg sem éri 
8 as elhaló, azép csillagot 
Részvétlenség kiséri! 

Gyermek színház az Oltár egylet 
javára 

Kellemes, érdekes és élvezetes meglepe-
tésben részesítette a helybeli Oltár-egyesület 
városunk és n közel vidék közönségét » folyó 
hó 18-án rendezett és 20-án megismételt gyer-
mek előadás által. 

Az avntottakon kivül igen kevesen tud-
ták, bogy mi van készülőben, a gyermekek jó 
titok tartók s mikor a titok a színlapok és 
helyi újságok közlései révén ki pattant, kis 
társadalmunk minden rétegében élénk izgal-
mat keltett s igen sokan elhatározták, hogy 
okvetlen elmennek az előadásra s szem- éB 
fültanúi  lesznek a kis szereplők rendkívüli 
ügyességének éB páratlan szorgalmának, mely-
lyel a rájuk váró nehéz feladatot  megoldani 
fogják.  As általános érdeklődés abban csúcso-
sodott ki, hogy a Kossuth-szálló nagyterme az 
előadás estélyén zsúfolásig  megtelt közönség-
gel, ember ember mellett szorongva ült és 
állott s mégis szokatlan türelemmel hallgatta 
végig az előadást, a mi legfókép  arról tanús-
kodik, hogy érdemes is volt azt végig hall-
gatni. 

A hallgatóság között igen sok volt a 
gyermek, kik nemcsak élvezettel, hanem bi-

zonyoa irígykedéssel is szemlélték társaik 
ügyes játékát és fényes  sikerét. 

Színre került a «Karácsonyéji álom 
gyermek színmű, melyet Kolb után R. J. (va-
lószínűleg Kiszner .luzsefné)  dolgozott át a 
magyar színpad számára igen ügyesen s kü-
lönösen a nyelvezetben kiváló zamatossággal 

A sziuiuU erkölcsi czélzata abban nyil-
vánul. Iiogy a jó utóvégre is megtalálja ju 
talmát, a rossz büntetését és Iiogy a megtérő 
bűnös sem marad magára, hanem az isteni 
kegyelem folytán  támogatást nyer arra nézve, 
Iiogy jó útra térhessen 

Ezen erkölcsi igazságot igyekszik a da-
rab hat képen keresztül érvényre emelni. 

Az elsiő kép a hóember. Igen kedves 
megragadó jelenet. Egy csomó gyermek élvezi 
dal és játék között a tét ártatlan örömeit. Kö-
zöttük van Jancsika, a mostoha fiu.  Az anyát-
Inn és npátlan árva, kit szelíd modora, aláza-
tossága, kiváló ügyessége kedvelté tesz társai 
előtt, mindenik szereti s nincsen más ellen-
sége, csuk a két mostoha testvér Péter és 
Sándor, kik rosz természetüknek már itt is 
jelét adják az által, hogy társaiknak ártatlan 
örömét megrontani igyekeznek, de meglakol-
nak érte, mert a társak jól elpáholják őket. 

Jánoskát, kinek kezdetben szomorú, de 
később jóra forduló  sorsa képezi a darab tu-
lnjdonképeni tárgyát, Zareczky  Anna szemé-
lyesítette szépen ügyesen, talpra esetten és 
olyan élethiven, hogy az egész közönséget 
magával ragadta. A két békerontó s Jancsi-
kának halálos ellenségei jeles ábrázolókra ta-
láltak Száraid  Mariskában (Pista) és Domo-
kos Ilonkában (Sándor), kik fiu  ruhában öl-
tözve rokonBzenvetlen szerepeiket oly kitűnően 
alakitották, hogy a közönség gonoszságaikat, 
melyekkel Jancsikát számUzötté tették s ké-
sőbb anyjukat megfosztották  életétől, kevésbé 
szigorú szemmel mérlegelte. 

Második kép: A mostoha testvérek.  Fő-

szereplő: Pista és Sándor, kik, hogy a vett 
sérelmet megbosszulják és szegény Jánoskát 
egészen szerencsétlenné tegyék, mindenféle 
alattomosságot elkövetnek s gonoszságaikat 
Jánoskára kenik. Itt ismerkedünk meg a Já-
noska mostohájával, Örzse asszonynyal, kit 
Zakariás  Anna mulatott be nagyon ügyesen 
és elismerésre méltóan. Az egyébiránt, szelid-
lelkti asszony, kinek egyetlen hibája, édes 
gyermekei iránt való tulságoa szeretete, mely-
nek a negyedik képben: n tűzvészben  életé-
vel adja meg az árát, gyermekei fondorkodásai 
alapján Jancsikát elűzi házából s ezt nem 
tudja megakadályozni a jámbor falusi  tanító 
Tisztes (Dávid László) sem, ki egész tekinté-
lyével lép közbe a Jancsika érdekében s előre 
figyelmezteti  az anyát, vak szeretetének szo-
morú következményeire. 

Harmadik kép: a karácsonyi  vásár. 
Csinos, mozgalmas jelenet, mely kiválóan tett 
tanúságot a sznreplók ügyességéről. Egy egész 
sereg uj szereplő mutatja be magát ebben a 
képben. A kalácsos asszony (Paskás Klára), a 
játék árus (Klein J.), a gesztenye áras (Zaka-
riás T.), az -Olasz fiu  (Bors J.), az éjjeli őr 
(Aronsohn M.), a lámpagyujtógató (Fodor A.), 
kik mindnyájan ügyesen és talpraesetten ját-
szottak s jól esett hnllanunk, a külömben 
erősen német izü darabban a tősgyökeres 
székely kifejezéseket:  ez aztán a szép  nóta, 
avagy én  es iszom, te es iszol,  éljen  a barát-
ság. Itt ügyeskedtek még a kis László  Ibolyka 
(Malcsika), Vajna  Irén (a nevelőnő). Nagy 
Etel (Szivesiné), Orbán Iluska (Vilma) és a 
kis Csiszér  Juliska (Todorka) a ki igazán 
megenni való alak volt Mikor a vásár leg-
jovában foly  akkor jelenik meg a fáradságtól, 
és hidegtől elgyötört Jascsika, az elkínzott 
gyermek a vásári aokadalomban össze esik s 
erre sorsa forduló  ponthoz ér, a véletlenül 
arra menó orvos (Varga Ferencz) kijelenti, 
hogy gyors segítségre van szükség, és a jó-
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kimutatja a véradó nagygigát százalékokban 
a különböző államok szerint s bebizonyítja, 
hogy az egy Oroszországot kivéve, nálunk 
legcsekélyebb az arány 28 ezrelékkel. Azután 
azon vádakkal foglalkozik,  melyeket az ellen-
zéki szónokok a király ó felsége,  a dinásztia, 
a hadsereg és a honvédség ellen szórtak. 
Rendre veszi ezeket a vádakat s sorra minde-
gyiket megczáfolja.  Nagy vihart keltett a mi-
niszter azáltfü,  hogy Lengyel Zoltán képviselő-
nek azon állítására, hogy egy honvéd tisztet 
Nagyváradon azért, mert magyarul beszélt, meg-
büntettek, háromszor egymásután jelentette ki, 
hogy Lengyel Zoltán hazudott Erre az egész 
ellenzék felzudult  s követelte, hogy az elnök 
utasítsa rendre, a mi meg is történt. Fejérváry 
ezután tisztelettel meghajolván az elnöki ki-
jelentés elótt, tovább folytatta  beszédét B vé-
gül arra kérte az ellenzőket, hogy a fontos 
és sürgős javaslatokkal szemben ne követeljen 
ellenértéket, hanem higgadtan bírálja meg a 
javaslatokat. Ugyancsak a javaslat mellett szó-
lalt fel  Tisza  István gróf  is. Azt a tételt bi-
zonyította, hogy a javaslatok megszavazásával 
járó áldozatot nem idegen czélokra kérik, ha-
nem a nemzetnek saját politikai czéljaiért és 
snját biztonsága érdekében. Elismerte, hogy a 
közös hadsereg mai állapota nem felel  meg a 
magyar nemzet jogos követelményeinek és a 
katonai neveló intézetek szervezetében látja 
annak nz okát, hogy a magyar nemzet és a 
hadsereg körei között nincs meg a kellő ro-
konszenv és a kölcsönös bizalom, de meg van 
győződve arról, bogy mindezt a hajt orvosolni 
lehet a közös hadsereg mostani szervezetében, 
annál inkább, mert n nemzet többsége a had-
sereg közösségét bolygatni nem kívánja. Azu-
tán történelmi alapokon fejtegette,  hogy Ma-
gyarországnak Bziiksége van arra, hogy a rao-
nárkia elsőrangú katonai hatalom legyen. A 
jelenben a magyar nemzet történeti hivatása 
az, hogy a Balkánon az egységes nagy állam 
alakulását megakadályozza, minekutána arról, 
bogy Törökország maradjon a Balkán ura, hu-
manitárius okokból le kell mondanuuk. Azért 
kell fegyverkeznünk,  arra kell a nagy hatalmi 
eró és állás, hogy n Balkán népei tudják, hogy 
szavunk döntó sulyu és biztosítani tudjuk füg-
getlenségünket. Azután azt bizonyította, hogy 
tizennégy év óta nem haladt haderőnk fej-
lesztése a többi [nagy hatalommal és ezért a 
javaslatot emelt fővel  elfogadja.  A javaslat 
ellen beszéltek: Pap Zoltán, ki beszéde ele-
jén kijelentette, hogy a függetlenségi  párt egy 
uap alatt kész letárgyalni a tisztviselők fize-
tésének rendezéséről szóló javaslatot, ha azt 
a kormány, a katonai javaslatok tárgyalásának 
megszakításával, most napirendre tüzi. Azután 
öt óra hosszáig tartó beszédében a hadseregre 
vonatkozó régi törvényhozási intézkedéseket 
ismertette. Végül határozati javaslatot nyúj-
tott be, hogy a katonai zenekarok a Gotter-
halte helyett a Kölcsey himnuszát játszák. 
Mukics  Simon tiltakozik a honvédelmi minisz-
ter azon vádja ellen, hogy az ellenzék csak 
bolondítja a népet, határozati javaslatot nyújt 
be nz iránt, hogy a hadsereg magyar ezredei 
a magyar alkotmányra esküdjenek föl.  Bencs 
László szintéa nem fogadja  el a javaslatot. 
Babó Mihály azt bizonyította régi okiratokból 
hogy a nemzetnek joga van a magyar had-
sereghez Határozati javaslatot nyújt be, hogy 
a kormány a véderó rendszer átalakítása és 
megállapítása tárgyában még ezen évben ter-
jesszen elő határozati javaslutot. Barta 

Ferencz szintén határozati javaslatot nyújt be 
az iránt, bogy a katonai büntetések közül a 
rabláncz és kikötés törültessék. Bizony Akos 
harmadfél  óráig tartó beszédet | mondott a 
Javaslat ellen. — Határozati |avoslatot nyi-
tott be az iránt, hogy- a honvédség tü-
zérséggel láttassák el. — Mnlntinszlm 
Oyörgy szintén határozati javaslatot ny 
be, hogy a közös hadsereg akadémiába 
velő intézeteibe a kvóta arányának mi _ 
lóén vegyenek fól  megynr fiakat.  Várady 
roly a Tisza István beszédével polemizál, 
tán határozati javaslatot nyújt be, hogy a had' 
sereg magyar ezredeiben magyar legyen a 
szolgálati nyelv. A mult hét folytán  interpel-
láczióknt adtak be: Szatmári Mór, ki azért 
interpellálta a miniszterelnököt, hogy a magyar 
csékai kerületben a közigazgatási tisztviselők 
részt vesznek a választási mozgalomban, kor-
teskednek és fenyegetik  az ellenzéki választó 
polgárokat. Széli  Kálmán válaszában kijelen-
tette, hogy n tisztviselőkre nem szabad er-
kölcsi pressziót gyakorolni, ők is polgárai n 
hazának s joguk van hozzá, hogy polttikai 
pártállásukat szabadon választhassák. Ha azon-
ban a tisztviselők törvéuyellenns dolgot tesz-
nek, a megtorlás nem fog  elmaradni. Piehler 
Gyózó azt kérdi a miniszterelnöktől, hogy van-e 
tudomása arról, hogy a fő-  és székváros 13 áu 
tartott közgyűlésében a 25 millió forint  köl-
csön konverziójára vonatkozó határozat a 
törvény nyílt megsértésével hozatott. Széli 
Kálmán miniszterelnök kijelenti, hogy neki a 
sérelmekről tudomása nincs, unnyit azonban 
tud, hogy a főváros  főpolgármestere  és polgár-
mestere a főváros  érdekeit szemelótt tartva 
jártak el. Most n dolognak bírálatába uem megy 
bele, hanem ha az Ugy eléje kerül az igazság 
szerint fog  ítélkezni. Mindig szeme elótt fo$ja 
tartani a főváros  közönségének nagy és egye-
temes érdekeit. A választ tudomásul vették. 
A február  21-én tartott ülésben válaszolt Láng 
Lajos a Krecsiuárik János iuterpellácziójára, 
kijeleutvén, hogy az Adria-Társaság szükség 
esetén qjra megfogja  kezdeni a inoga-
dori hajójáratokat. Szintén ó válaszolt a 
Kaas Ivor iuterpellácziójára ia, kijelentvén, 
bogy utasította az elsőfokú  iparhatósá-
gokat, liogy a vándorló ablakosok ré-
szére .uljannk ki az egész országra szóló 
igazolváuyokats fulszóllitotta  a budapesti rend-
őrfőkapitányságot  is, hogy az ablakosokkal 
addig is, mig az igazolványt megszerzik, kimé 
letesen bánjanak. A febr.  16-diki ülésben az 
elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
közelebbről elhunyt Erzsébet kir. herczegnó-
ről. A febr.  17-diki Ülésben elnök jelentette, 
hogy febr.  20-án a budavári Mátyás templom-
bau a pápa jubileuma alkalmából isteni tisz-
telet lesz. A febr.  20-diki ülésben Neményi 
Ambrus előadó terjesztette be a pénzügyi 
bizottság jelentését az 1903. évi költség-
vetésről. A február  21-diki ülésben Kammerer 
Ernő terjesztette be a pénzügyi bizot'ság 
jelentését az udvartartás költségeit megálla-
pító törvényjavaslatról. Az előterjesztést az 
ellenzék nugy zajjal fogadta,  ugy, hogy azt 
ismét elö kellett terjeszteni. Ugyancsak ezen 
ülésben Zboray  Miklós megokolta azon indit-
váuyát, melyet aziránt adott be a háznak, 
liogy Györffy  Gyula volt képviselőt nyilt leve-
léért birói uton vonják felelősségre.  Plósz  Sán-
dor igazságügy-miniszter kijelentése szerint, a 
ház tekintélyének megóvása czéljáböl nem 

inszlm  A 
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szlvü Szivesiné a Todorka unszolására magá-
hoz viteti. 

A negyedik képben: a tűzvészben  az 
őszinte Borcsa asszony (Petres  Anna) felvilá-
gositjaOrzsét vak szeretetének káros következ 
ményeiról, de már későn, mert rakonczátlan 
gyermekei Pista meg Sándor a katonáktól ka-
pott puskaporral felgyújtják  a kamarában fel-
halmozott kendert s a szerencsétlen anya ál-
dozatul esik gyermekei gonoszságának. 

Az ötödik képben, mely álom  cziiuet vi-
sel ismét feltaláljuk  Jancsit a Szivesi család 
gondos ápolásában. Szivesi (Zareczki Jenó) 
és család tagjai szorongó szívvel lesik a Jan-
csika betegségének lefolyását,  az orvos taná-
csára a jótékony álomba merült gyermeket 
magára hagyják s ekkor ismét egy megragadó 
kép következik. Megjelennek a tündérek, kik 
a szegény Jancsi lelki szemei elé szép jövőt 
varázsolnak. Igen kedves alakok nz Álom tün-
dére (Ostoros Erzsi), a Remény (Csibi  Róza), 
a Jókedv (Szebeni  Eliz), a Gyermekkor tün-
dére (Szokolai  Margit) és a megenni való 
Játék király (Fejér  Erzsike). 

A hatodin kép: a karácsonyfa.  Ebben 
nyer végkifejlódést  a fentebb  hangoztatott er-
kölcsi igazság. 

A kisebb szereplók: Darvas Béla (Miska) 
Jerzsak  M. (Károly), Csomortánr  M. (Rózsi), 
Imets  J. (Évi), Walter  Irén (1. gyermek), 
Antal  Erzsi (2. gyermek). László  Karoly (Kis 
biró) mind igen jól beváltak és nagy részük 
volt a sikerben. De a Bikerból az orosslán-
rész mégis csak azokat illeti meg, kik a be-
tanítás es rendezés fáradságos  mukáját végez-
ték. Ezek : Rlszner Józsefné,  Császár Jolán 
és Darvas Béla, kiknek a közönség nevében 
e helyről is köszönetet mondunk. 

Az oltár-egyesület derék intézóeégének 
SfeS».  ™ T T e l gratulálunk •» elért 

a 
képTiselfiválasztó  kerület vála&tíÉB. 

Tisztelt Polgártársak I 
A .Csiki Lapok* f.  évi 12. számában 

lé tett nyilt levélből olvastuk, hogy dr. 
rffy  Gyula országgyűlési képviselőtök 

pdatumáról lemondott. 
fájdalmasan  érintett minket a lemondás 

irt dr. Györffy  Gyulában a székelység-
nek egyik kimagasló alakját látjuk, ki nem-
csak a ti érdekeiteket hanem az összes szé-
kelység érdekeit szivén hordva: szóval és 
tettel küzdött mindenütt ó's mindenkor és a 
kit nemcsak választó kerülete, hanem az ösz-

tkelység büszkén vall magáénak. — 
Múltját mindnyájan ismerjük. Kerületünket 
két czikluson át képviselte. Egyesek, testüle-
tek, hatóságok, egyik-másik bajaikban hozzá 
fordultak.  És megvalljuk ószintéu, hogy nem 
hiába. Jövőre is reményeket füztünk  hozzá. 
És most egy összcférhetlenségi  ügy miatt 
mandátumáról lemondott. 

Kínosan hat ránk a gondolat, hogy benne 
a küzdtéren a velünk érző székely testvérün-
ket kell elveszítsük. Nem, ez nem lehet 1 — 
Polgártársak ! — ez tőletek függ.  Épen ezért 
hozzátok fordulunk  az alábbi kéréssel. 

Polgártársak I Ügyünk közös. A székely-
ség el van hagyatva. Mostoha gyermeke volt 
ez a mindenkori kormányoknak. Mi volt az 
oka ? Az, hogy önmagunkat se becsültük meg-
ügyeiaket legtöbbnyire idegen sáfárokra  híz-
tuk, saját fiainkat  mellőztük, s igy nyomoraink-
nak elsó sorbun mi voltunk az okai. Csak 
most későre ébredtünk ennek tudatára. De 
fájdalom!  a legjobban és leghátrabban küzdő 
fla  a székelységuek mindnyájunk elótt ismert 
okból lelép a küzdtérról s igy BZÓI hozzátok: 
üldözött.. . vagyok, leteszem a mandátumot 

kezeitekbe, ítéljetek felettem.  Sorompótok elótt 
állok, s emelt fővel  várom az ítéletet*. 

n kiáltás a mi sziveiukben vissz-
hangra lelt és közös érdekeink parancsolóan 
késztetnek, miszerint hozzátok fordulva  min-
den pártkérdéstől eltekintve, a magunk 
számos választó polgártársaink nevében kér-
jünk, hogy dr. Györffy  Gyulát az ujabbi vá-
lasztás alkalmával válaszszátok meg ország-
gyűlési képviselőnek. 

Csikszenttamás, 1903. február  23-án. Hazafiul  tisztelettel a csikszenttamási választók nevében: 
Ágoston Jósaef, jegyző. 
Mark János, bíró. 
Ágoston Gergely, esklldt. 
Tartó István, albiró. 
Ssabó Albert, esküdt. 
Ferenci Jósaef. 
Ágoston Ferencz. 
Imeoa Antal. 

szükséges birói eljárást indítani, erre Zboray 
indítványát visszavonta. 

- - A szentmártoni képviselőválasz-
tás. A vármegye központi választmánya miat már 
jeleztük, folyó  hó 10 iki ülésében a szentmártoni 
időközi képviselőválasztás véghezvitele iránt in-
tézkedett. A válaaztáa megejtésére jövő márczius 
hó második napját tűzte ki s a választási eljárás 
keresztülvitelével a következő egyéneket bizts 
meg. I. Választási elnök less dr. Bocskor Béla 
megyei lissliügyéBi, ki egyúttal as elsó szavazal-
ssedő küldöttség elnöke, jegyző Tompos János. 
2. Szavazatszedő küldöliségi elnök Szántó József, 
jegy só Pálfl  Audrás. 3 Helyettes elnökök : dr. 
Csiszér Miklós, Audrás Lajos; helyettes jegyzők : 
Lőrinci Jáuos, Sianisiló Kálmán, Puskás Lajos 
és ifj.  Bocskor Béla. A községek a következő 
sorrendben fognak  szavasul: Az elsó küldöttség 
elótt: Steutmárton. Bsentgyörgy, Lásárfalva,  Me 
naság, Kászonujfslu  és Kássonfeltiz.  A második 
küldöttségnél: Csekefslva,  Kozmás, Verebes, Tus 
nád, Kússonjakabfalva,  Kászoaimpér és Káazoa 
sitii. A választási elnököt akadályoztatása esetén 
a második szavazatszedő küldöttség elnöke helyet-
tesíti, a kijelölt helyettes elnököket ésjegysököt 
a küldöttségekhez a válasitási elnök osstja be. 
A választási elnök a választási eljárást reggel 8 
órakor nyitja meg. Ha «-.ónban ebben akadályozva 
lesz, a megnyitást egy órával elhalaszthatja. Meny-
nyiben a válasstási eljárás reggel 8 órakor nyit 
tátott meg, aa ajánlás 8 és rél örálg elfogadandó. 
A siavasás 9 óra elótt meg nem keidhető. 
A képviselőjelöltet a kerület 10 válasitójánali 
kell ajánlani, a ml Írásban adandó be aa elnök-
nek. At ajánlattal egyidejűleg miudeu jelölt ré 
síére mindkét ssavasatszedö küldöttséghez egy 
biialmi férfi  jelölendő ; szabadságában áll asonban 
a jelölőknek mindenik küldöttséghez két blaalmi 
férfit  jelülni; esek azonban esak a törvényható-
ság területén lakó egyének kőiül jelölhetők. A 
választók személy azonosságára a községi birák 
vagy helyetteseik éa valamelyik kösségl esküdt 
vannak hivatva, kik e eaélból a választás helyén 
megjelenni és a sáróra alatt is jelen lenni tar-
tóinak. 

Bara János. 
Bara Márton. 
Pereaoa János. 
Bara Ignáoa 
György Imre. 
Ouarany János, 
O sok Ferenoa. 
Biró Imre. A csikjcnófalvi  választók nevében : 

Bálás János, kjző. Szekeres Páter. 
Saopoi Ferenoa, biró. KOVÍOB Lajos. 
Vlsí Hálton. KISB Tamás. 
Antal Péter. Ifj.  Koau Jósaef. 
Kedves Tamás. Koama Gergely. 
Id. Eoaaa Jósaef.  Saentes György. 
Bara Hihály. Márton Gergely. 
Biró Ignáoa. Bzopoa Karoly. 

Korda István. A karczfalvi  választók nevében: 
Mihály Mátyás, jző. Mihály látván. 
Koaaa látván, biró. BartaUa Jóasef. 
Kossá András, lu biró. Mihály Gergely. 
Ferenoa Jóasef.  Háos Béla. 
Gldró Ferenos. Sller János. 
Hankó Antal. Ifj.  Boltress István 

Cslkmadaras község választói nevében : 
Id. Antal Albert. 

Árpa Lajos, körjegyző. 
Sándor Joakim, biró. 
Bárosy Dénes, s. jző. 
Biró Márton, oskudt. 
Biró Imre. Cslkszentdomokos nevében: 
Dániel Jósaef. 
Böjté Lajos. 
Györpál Árpád, s. jegyző. 
Karda MlhŰy. 
Barabás János. 
Albert Dániel 

Iţ|. Antal Albert. 
Ifj.  Antal János. 
Pál Lajos. 
Ifj.  Biró Márton. 

kdzség összes polgársága Saabó JAaoe. 
Márton Ágoston. 
Kurkó 
Sándor AntaL 
Kedves DánleL 
Kedve* Léaér. 

Fajunk iránti mélységes szeretetünk ; itt as 
orsiág és a politikai élet központjában szerzett 
bőséges tapa-italalnk Késztetnek, hogy fontos 
lépésetek elótt hozzátok kiáltsunk. 

Testvéreink! Jusson eszetekbe, hogy vá-
láaitások alkalmával a különböiő jelöltektől sok-
sok igérelet, talán egy kis anyagi hasznot ÍB kap-
tok : de az ígéret elrepül éa legott elfeledtetik: 
a péns elkel B ti esetleg ross sáfárra  biztátok 
érdekeitek képviseletét. 

fis  íme most követkeiik az ok, amiért hoi-
zátok ssólunk : 

Van nektek kipróbált, a székelység érdeké-
ben folytatott  küsdelmekben megedzelt, elöhar-
ciosotok, aki nem osak a tiétek, hanem as egéss 
székelységé, aki 22 év óta minden erejéből, hű-
ségesen Biolgálja a székelység érdekelt a abban 
külön a tieiteket. Ei ai ember a ti volt képvi-
selőtők Györffy  Gyula,  a ki mint a jó család-
apa örömét-báuatát mindig megoastotta székely 
véreivel a most ia, midőn ai áldatlau pártkiis 
delem és sietnélyes gyűlölködések bántalmak nem 
képes már tovább tűrni: közétek — övéi közé — 
meut, érzelmeit elpanaszolni és titeket hiv fel 
birákul, kik 22 éve bíztok beuue rendületlenül, 
kik kösött taláu nem egy akad, ki látta as ő 
bölcsőjét ringanl a kinek szemeláttára fejlődött  a 
gyermek nagygyá — a székely nép erós tá-
maszává. 

ítéljetek háti 
Mondjátok meg az igaiságot I Ez ai igazság 

azonban csak egy lehet: bogy a azékely  nép 
bizalmát  nálánál  érdemesebb  ember még 
nem viselte. 

Sok mindtnt mondott már a rágalom. Fog 
mondani még többet a választások idejében, de 
mi hiszasük, Bőt meg vagyuuk róla győződve, 
hogy oly hosszú idó tapasztalataié alapuló bizal-
matokat aljas rágalmak a hangzatos igeretek nem 
fogják  megingatni. Ti nem látjátok, legfeljobb 
csak hatásában érzitek az ó munkálkodását. Mi 
a kiket a sors idedobolt a nagyváros zajába, 
uaponkiut látjuk as 3 muukáját, nebés küzdel-
meit, melyeket fajunk  érdekében viv. Ö a mi 
édes apáuk a fővárosban;  segít ha tud után-
járással, ha kell a saját osaládjától elvout keser-
ves keresetével és ha egyikkel sem aegithet, 
legalább segít egymást vigasztalni I 

Testvéreink I Ne feledjétek,  hogy bármit 
mondjon ia a kiisjog. nekünk székelyeknek uem 
országos képviselőre, banem faji,  helyi  érde-
keink képviselőjére van szükségünk. 

És ilyen volt eddig Györffy  Qyula. Azon 
kevesek kőié tartozott ő és tartoiik most ia, kik 
sutba dobják ai országos elvet a azt kérdesik : 
mi kell  az én  népemnek  ? Előbb ai én meg-
bízóim — azután a többi. 

Ne engedjétek tehát magatokat megtévesi-
teni nagy ígéretekkel: biteteket ne ingassa meg 

rágalom; tartsatok ki, a már két évtiied óla 
lobogtatott sá&cló most is olyan tiszta, mint 
amilyen volt két évtizeden át, a foltja  most ÍB 
az, ami volt I a bűnösségig  menő  fajszeretet. 
Siavanatok belátásotok sierlat, d<* mi — itt a 
fővárosban  élő véreltek alivünkre tett kézzel 
mondjuk nektek, hogy ha Györffy  Gyula elesett, 
erős, ssiute pótolhatatlan támasza dől ki a szé-
kely faji  politikának. A válssztáB már magában 
nemes jog és kötelesség: kétszeresen nemes most 
a ti feladatotok,  mert nemcsak választotok, lia-
uem egyszersmind ítéltek isi 

Bizunk a székely nép becsületében és igaz-
ságszeretetében. 

Eme bizalommal eressiük útnak levelünket 
és hiszszük, hogy as ebbeu foglaltak  nem talál-
nak költetek siket fülekre. 

MI rajongó szeretettel és biaalommal bocsá-
tottuk ót közétek : ajándékozzátok meg ti is sze-
retettel és bizalommal. 

Isten áldása legyen rajtatok és édea Székely-
földünkön. 

Budapest, 1U03. február  20-án. 
A bpesti székely kör és székely társaság 

nevében: 
Dr. Balázs  Sándor,  Dr. Fábián  László, a székely kör titkára. a székely kSr elnöke. 

Kacsó  Gyula, a Bzékely társaság olnOke. 

AMapestiSíékelí-kör és Székelf-TWc 
a csíkszenMM választóm popaM 

A fővárosban  élő székelyek tömörítésére és 
a székely ügyek támogatására köselebbről alakult 
két egyesület vesetősége lelkes siósatot intézett 
a cslkssentmártoni kerület válasitó polgáraihoz. 
A ssósat következőleg bsngeik: 

Testvéreink I 
Ai Igai szeretet hangján sióldnk Ilonátok. 

Nagy feladat  előtt állotok. Legaiebb polgári jo-
gaitokat gyakoroljátok mostan. Készültök meg-
bírni valakit, hogy a ti legszentebb polgáli jo 
gsitokst éveken keresztül nevetekben gyako-
rolja. És es a választás oly nehéz, oly messze 
kiható következményekkel jár, hogy nekünk Is, 
tőletek távol élő testvéreiteknek, megdobban 
aaivünk : hátha nem választotok helyesen í 1 

Flllér-estély Gslksomlyón Bár voltak tdók, mikor a csiksomlyól, ma már két évtizedet meghaladó múlttal biró jótékony nő-egyesület tagjai sorában az egyesület humanisztikus ezéljutnak előmozdítása iráut lobogó lángot csak nem kialunul véltük némely helytelen társadalmi felfogások  miatt, mégis időről-időre akadtak oly lel-kes nők és férfiak,  kik nem engedték a lingot ki-aludni és törekedtek a megkezdett uton tovább Itá-ladul, mely többféle  nemes czél kivitelére és több szegány özvegy árva könnyeinek fel  szárítására ve-zetett. Hogy működése a szükkörben sem volt meddő, aut eléggé Igazolja az a tény, hogy fennállása  óta 2000 koronát meghaladó Összeget volt képes kultu-rális és segélyezési csélokra forditanl,  a ml teklu-tettel a tagok c9ekély számára jelentékeny áldozat-nak mondható, de igazolja még az Is, hogy jelenleg is rendelkezik 1000 korona tőkével, bárha a köze-lebbi időben a tőke gyarapítás végett alig terjesztette kl akczióját társas összejövetelek rendezésére. Most közelebbről az egyesület ivi közgyűlé-sének megtartása s sz eddigi tisztviselőknek alap-szabályaiéra lemondása alkalmával az az Örvendetes jelenség adta magit elő, hogy többen jelentkeztek a tagok Boriba való felvételre,  sőt Ksss&y Lajos eddigi alelnök, a község derék plébánossá, valamint Pál Gábor Igasgmtó a taggyttytée további folytatására  la 
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A* egész gyarapodás 4568 drb tárgy. 
Hálás elismeréssel adózunk mindazoknak, 

kik ajándékaikkal muzeumunkat gazdagították. 
A Székely Nemzet szerkeiztíjének szivességM.ől 
az adominyukat egyenként felsorolva  részletes 
kimutatást tetlflnk  közzé nevezett lap 1902. 
évi 75., 76 , 166., 167. éa 1903. évi 4. számi 
ban. De kötelességOnkni-k ismerjük a szíves 
adományozóknak e jelentés kapcsán ia Sszinte, 
bálás köszönetlnket nyílvánitaui. 

Mnzenmnuk belső életének többi mozza 
untairól a következőket jelen' jűk : 

örvendetes körülmény gyanánt jegyezzük 
fel,  bogy Mu'.euinnnk az elmúlt év folyamán 
nem egy társmu'eumuial volt érintkezésben s 
az általánosabb mu'eumi és könyvtári mozga-
makban ia részt vett. A legtsbb társmnzeum-
mal cserevjszonyban van Muzeumunk s az el-
múlt év folyamán  az EL M. K. E. és E. K. E. 
egyletekkel léptünk csereviszonyb* — Az Or-
szágos Muzeum és Könyvtár Bizottságban való 
képviselettel Igazgató-Választmányunk ifj.  Gödri 
Ferencz elnököt, Gyáifás  Győző ig. vál. tagot 
és dr. László Ferencz ig. vál. tag, muzeum-
ört bízta meg. Mátyás király szobrának lel>-p 
lezési s az ezzel egy -időben Kolozsvárit meg-
nyitott E. K. E. Néprajzi Muzeumának meg-
nyitási Ünnepélyén Muzeumunkat ifj.  Gödri Fe-
rencz ig. vál. elnök, dr. Daday Vilinos orvos 
és Málik Loránd szerkesztő képviselte. 

A Magyar Nemzeti Muz> um százéves fenn-
állásának november 9(i-án tartott örömünnepén 
Igazgató-Választmányunk innen a távolból csak 
üdvözlő távirat álial fejezhette  ki hódidatát a 
nagy alapító emléke s a nemzetünk büszkesé-
gére méliö intézmény előtt. 

A szabadkai Közkönyvtár- és Muzeum 
egyesületnek egy muzeumi magytr s/akközlöny 
megindítására vonatkozó eszméjét Igazgató-Vá-
lasztmányunk örömmel logadja, pái tolja s 
minél előbbi megvalósulását öbajlja. szüksé 
gét érezvén egy ilyen hézagpótló szakközlöny-
nek, mely egyszersmind az országban egymás 
tói jelenleg elszigetelve álló muzeumoknak ál-
landó nyilvános érintkezési eszköze is lenne. 
Hasonló örömmel vettük tudomásul, hogy meg-
alakult a Magyar Numizmatikai Társulat, mely 
közművelődésünkben, tudományos életünkben 
szintén nagy feladatra  van hivatva s melynek 
sikerea munkálkodása a muzeumok feladatának 
teljesítését is elSsegiti. 

A Muzeum gyűiteményei tavasztól Sszig 
lehetőleg minden vasárnap délelőtt és inás na-
pokon, ba valaki kívánta, bármikor nyitva ál-
lottak a nagy kö/öuség szántára s az érdeklő-
dés, melynek a látogatási könyvbe való bejegy-
zések (412 bejegyzé>) csak nagyon hiányos 
képét adják, nem volt kisebb ez előző évekénél. 

Junius 11 -én dr. Horváth Géza országos 
lelttgyelő ur, a Magyar Nemzeti Museurn Állat-
tani Osztályának igazgatója látogatta meg mu-
zeumunkat főleg  > bból a czéltiól, bogy a köz-
oktatásügyi Miniszter úrtól uyert lepkegyüjte-
mény elbelye/'sére vonatkozólag a szükséges 
utasításokat megadja. 

Az Országos Polgáriskolai Tanár-Egyesü-
letnek a brassói közgyűlésen megjelent tagjai 
s a Székely-Kongresszusnak Háromszékvárm«-
gyén átntazó tagjai szintén meglátogatták mu-
zeumunkat. Tudományos czélból szemlélték meg 
gyűjteményeinket: Dr. Szátlíczky Lajos egye-
temi tanár (Kolozsvár), dr. Sebestyén Gyula 
mnzenmőr (Budapest), dr. Hermann Antal ta 
nár (Budapest), Istvánffy  Gyula igazgató (Brez-
nóbánya), Cslky La)os theol. tanár (Uebreczen), 
Rosner Armând hivatalnok (Budapest) és 
Stripszky Hiador muzenmi asszisteus (Kolozsvár). * 

Ez volt muzenmunk mnlt évi állapotának 
a képe. A meg nem szakadó fejlődés  minden 
irányban kimutatható. De még mindig vannak 
hiányok, szükségletek, melyek miatt muzenm-
unk nemzeti hivatását teljes mértékben betöl 
teni nem tndja. Ezek minél előbbi megszűnte-
tése lesz Igazgató-Választtnáuynuk feladata.  — 
Midőn mindazoknak, kik nemes munkánkban 
segítségünkre voltak, ismételten is hálás kő-
szönelünkel fejezzük  ki, kérjük továbbra is 
szíves érdeklődésűket és hathatós támogatásukat. 

Ifj.  Gödri Terenoa, 
potgB., Igaigatf  Tituil. nlsak. 

Dr. Lánló Peronos, Zayaon Ferenoa, 
SlgtBa. uaAr, MieiiaOr. raglan. bair, nueunOr 

Utmesteri iskolák felállítása. 
Azon fontos  közgazdasági szempont által 

vezéreltetve, bogy a kisebb műszaki képzett-
séget igénylő nt- és hídépítési munkák ue az 
állam mérnöki kar munka idejét kösse le, ha-
nem meg felelőleg  képzett segédszrniélyzet által 
legyenek végezhetők a hogy ezen elméletileg 
és gyakorlatilag képzett segéd-személyzet a ma, 
nagyrészben szakértő vezetés nélkül álló köz-
ségi, közlekedési és kSzdűlő ntak építése és 
fenntartásánál  is sikerrel legyen alkalmazható, 
az ország 10 vidéki városában m. kir. utmes-
teri iskola felállítását  vette tervbe a kereske-
delmi miniszter. 

Eme terv szerint a tanfolyam  két évben 
s a tanítási időtartam évenkint 4 bónapbau álla-
píttatott Mg. 

As első tanfolyam  1908. deczember l-re 
van tervezve. A kikép/ts uiért.'ke az, hogy a 
vizsgázott tanulók kisebb nt >'* hídépítési mun-
kákat őnállólag tervezni, költ-égelni és végre-
hajtani s nagyobb ut- és hídépítési munkálatok-
nál mérnöki vzeléa mellett sikerrel segédkezni 
képesek legyeuek. 

Hogy megfelelő  szániu képzelt útmester 
álljon rendelkezésre, a miniszter súlyt helyez 
arra is, hngy nz ntmesleri iskolában ne csak a" 
jelenlegi létszámban évenkint előálló fogyaték 
pótlására szolgáló uj személyzet nyerjen kikép-
zést, hanem az iskolák végzésére a jelenleg al-
kalmazva lévő Qimeslerek közül mindazok kö-
teleztessenek, kik koruk és képességeiknél fogva 
a kiképzésre alkalmasok. A sikeres kiképzés 
előfeltételével  biró ulmeslerek Iskoláztatása ak-
ként terveztelik, hogy egy-egy tanfolyamra  ezen 
személyzetnek egy harmad része lesz bei endelve. 

A tanfolyamot  hallgató személyzet knrli-
tolt anyagi viszonyai folytán  aa iskolákba be-
rendelt és ott jó előmenetelt tanusitó állami öt-
mestert ket 270 korona díjazásban szándékozott 
a miniszter részesíteni s szándéka nz. bogy a 
megyei utalapokat e czélra éveukint 630 korona 
összegig vegye igénybe. 

Az utmesteri Ukolak Ballasagyarmaton, 
Kassán, Kolozsvárt, Lngo-on, Mármarosszigelen, 
Nagyváradon, Pécseit, Pozsonyban, Brassóban, 
Szombathelyt és Zágrábban fognak  felállíttat  ni. 

A felvételi  feltételi  k nagyjában ezek : 
1. Első soi bau a jelenleg alkalmazásban 

lévő állami ul mesterek s az építészeti hivatalhoz 
beosztott hivatal tisztek s törvényhatósági ut-
mesterek tarthatnak a felvételre  igényt. 

2. Felvétetnek továbbá a viczinális nti-
hizoltságok állal a községi közlekedési utakon 
alkalmazott ud iztosok. úgyszintén a császári és 
királyi közős, valamint a m. kir. honvédséguek 
és csendőrségnek azon altisztjei, kik igazolvá-
nyaik alapján az ulbiztosi álU-ra igényjogosult-
sággal bírnak, 

3. A mennyiben a f.'iinl  írlak felvél-le  után 
az iskolákban még hely áll rendelkezésre, fel-
vételnek oly polgári jelentkezők is, kik a 20-ik 
évüket betöltötték és a 30-ik évüket lul nem 
baladták, egészséges, erős testalkatúak, kifogás-
talan erkölcsi előéletilek s a közép, vagy polgári 
iskola 4 osztályát, vagy ipari szakiskolát sikerrel 
végezlek és a magyar nyelvel szóban és írásban 
bírják. 

A felvétel  iránli folyamodványuk  a keres-
kedelemügyi miniszterit iz iniézendők. 

A felvétel  díjmentes. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A pápa uralkodásának 35 éves 

évfordulóját  városuukban is lelkesen meg 
ünnepelték. Folyt hó 20 án az évforduló  nap-
ján az állami elemi, a polgári leány éa gazda-
sági felső  uépÍBkolában a helybeli plébános kez 
detnényezése folytán  a kir. tanfelügyelő  bele-
egyezésével nz Igazgatók szünnapot adtuk. Folyó 
hó 22 én délutáu egy óra hosszáig tartó liariin-
gozás hirdette a tuásnap tartandó jubileumi ün-
nepélyt Folyó hó 22 én délelőtt 10 órától kez-
dódéleg a róni. knih. templomban üiinepélyi s 
isteni tisztelet volt, melyen Mikó  bólint főispán. 
Becze Antal alispán és Mihály  Fere icz főjegyző 
vezetése mellett részt vettek a kiilőinbözö híva 
lalok tisztviselői. Képviselve volt n honvéd tiszti 
kar, az iskolák tanító teslületei, a csendőrség és 
péuzügyőrség. Szigethy  Gyula plébános az is-
teni tisztelet kezdetén a szószókböl felolvasta 
Mniláth  grnf  erdélyi püspök ez ulkaloinból irt 
tanulságos kőrlevolót a felhívta  a hívőket, hogy 
a szentséges Atyának Péler filléreikkel  udakoz-
zanak, azután ünnepélyes szentmise volt, melyet 
szintén Szigethy  Gyula plébános szolgáltatolt. 

— Változás a lelkészi karban. Gagyi 
György gyergyószentmiklési segédlelkész kine 
veztetett Kidére plébánosnak, helyébe segéd-
lelkészül Bíró Kálmán áldozópapot nevezték ki 
a szatmári egj házmegyéból. 

— Flllérestély. A helybeli Iparos ifjú-
sági Önképzőkör f.  hó 22 én a Kosauth-szálló 
nagytermében flllérestély  t rendezett. Különösen a 
polgári osztályból nagy számban összegyűlt kö-
zönség először az iiityes monologoknt és szava-
latokat hallgatta végig a a/után annak ifjabb 
tagjai táuczra perdültek a inegszakitás nélkül jó 
kedvvel rakták a tánezol egész éjfél  után 2 óráig. 

— Az idei sorozás késese. Bár a 
monárkhia másik felében  a bécsi képviselőház 
már elfogadta  a véderő és ujonezozási javalla-
tokat, a magyar képviselőházban az ellen ui*g 
miudig foly  a késhegyig menő obHrukczios vita, 
melynek megszü'ié^ére a közelben alig vau ki-
látás. A dolgok ilyetén állása tehát a honvé-
delmi kormáuyt arra indította, bogy a törvény-
hatóságokhoz leiratot iutézzeu, melyben a más-
kor m rczins, ápril. könapokbau lezajlott soro-
zásnak bizonytalan időre való elhalasztását 
Indatta a törvényhatóságukkal; pedig a későbbi 
sorozásnak meglesz az a hátránya, bogy éppen 
a legnagyobb munkaidőben fognak  a munkás 
kezek elvouatni a gazdaságban való segítéstől. 

— Karhatalom kirendelés a szent-
már ton i választáshoz. Minthogy előrelátha-
tólag a esikszentmártoni képviselőválasztás alkal-
mával politikai éles pártharozok fejlődhetnek  ki 
s igy a személy biztouaág veszélyeztetése kizárt-
nak nem tartható, a vármegye alispánja egy szá-

zad lovasságnak kirendelése iránt a belügymi-
niszterhez fordult,  a szeredal caendórszárny pa-
rancsnokságot pedig 50 főből  álló csendőrség ki-
küldésére kérte föl. 

— Segédjegyzö választás. A Csik tus 
n id, Verebes községekből álló körjegyzői csoport-
ban megüresedett segédjegyzői állás betöltésére 
a választás folyó  hó 13 án történt meg. Négy 
pjlyázati kérés adatott bo uz állásért éa pedig 
inirem H irom-tzék megyéből éa I KiskükUllő me-
gyéből. Ezek közül három jelöltetett, de azavazáB 
nem történt, hanem egyhangúlag háromszéki ZBÖ-
aön Jen* válosztatolt meg, ki jegyzői oklevél-
lel is hír. 

— Iskolai megáldás „Baráton" te-
lepen. A csiksoinlyói Szent Péter egyház-
község tulajdonát képező „Barátos* fatelep 
bérlő urai a Kissing és Möhlinann róm. kath. 
czég nevezett fatelepen  egy róni. kath. eletni 
népiskolát létesített s a tanító illetve nőtanitó 
fizetését  is sajátjukból fedezni  kötelezték 
magukat. Ezen önmagát dicsérő nemes ál-
dozatkészség uz erdélyi l'ü9pök ur magas 
elismerésével találkozott. Egyben pedig kéré-
süknek engedve egy kitűnő oklevéllel biró 
tanítónőt nevezett ki Ma.ver Iréu személyében. 
Nevezett tanítónő folyó  hó 8-án foglalta  el 
ünnepélyesen állását s ekkor szentelte fel  a 
kegyelmes* Főpásztor magas megbízásából az 
iskolát főtiszt.  Murányi Kálmán a felcsiki  ke-
rület érdemes fóesperese  egy emelkedett hangú 
beszéd kíséretében, melyben a vallásos és ha-
zafias  nevelés és tBilitás szükségességét, a 
tőle megszokott ékes szólás erejével fejtegette. 
Ugyancsak a telepen szent misét végzett s a 
gyári tisztviselők és munkások közül mintegy 
ötvenet részesített két paptársával a bűn-
bánat szentségében. Legyen ezen iskola eme 
vadonban a szelídség elveinek tenyésztője, az 
érdemes urak bőkezűségének hirdetője. 

— Jótékonyczálu t i uo j e j t á ly Csik-
taploczán. A c-iktaplucza: ifjUs.ig,  a mely 
lársada'mi eleiünkben is oly jelentékeny szerepel 
lőll be. a vallásos érzülettől veztltrtve, élén 
h'örö.-y Géza lelkészszel ugy anyagi, mint er-
kölcsi lekiiiti-tlieii fényesen  sikeiült jótékony-
czélu tánczestélyl rendezett f.  bó 14 én a tem-
plom javára. Olt lehet. II látni a vidék színe-
javát s a közeli községek intelligeucziáját, sőt 
a központból is tömegesen vetlek részi. E mu-
latság valóban elismerést vivőit ki minden 
tekintetben a rendezőségnek. Hiven domboro-
dott ki nz egyes társadalmi kapcsoknak az 
egyesülése, akkor, midiin a merev torlaszt al-
kotó f,lak  leomlottak és minden lén betöltött 
a jó érzés hirnioiiiája, midőn az eke melleit 
napbaiuilott békés tisztes polgár lelke derű-
jével szemlélhette azokat, kik soraibői n tudni 
vágyás folytán  kiemelkedtek, de idővel vissza-
térnek hozzá, mert felfogják  anyagi és különö 
sen erkölcsi értékét. Az estély anyagi oldalával 
a kővetkezőkben számol el a rendezőség, ösz-
szes bevétel 331 korona 70 llllér, kiadás 261 
korona, maradt lis/.la jövedelem 70 korona 70 
fillér.  K-lülfl/.fllek  : Köröxy Géza 12 korona, 
Dziatkievicz JánosnéG kor., Mihály Mátyás kör-
jegyző 5 kor., Ka.-say Lajos plébános, Holló 
András lelkész 3—3 kor., Frank Nándorné 2 
kor. 60 flll.,  dr. Kolonics Dénes orvos, N. N. 
tanár, Szász István, Antal Doniokos, Deák Elek, 
Száva Kristóf,  Zakariás Izsák, Zakariás I. An-
tal, dr. Zakariás Manó ügyvéd, Kádár Mátyás 
lelkész, Gyönüs Gyula, Székelyhidy Sándor 2—2 
koronát, László Ignácz, Balló Imre, Mihály Ist-
ván, Csedö Doniokos, Tompos Károly, Pal János 
erdész, dr. Kercea Demelerué, Bartha Fereucz 
lelkész, Simon Ede, Jakab Béla, Péter János, 
Ábrahám Márton. Fejér Miklós, Csiszér Pető, 
Tlieil Fiigyes, Fáraó Simon, Meskó Jakab, Dij-
bukát Jakab, Lux Sándor, Kleiu Lajos I —1 
koronát, Pap János 60 fillért.  Fogadják ezért 
a uemessz'ivfi  adakozók a nyilvánosság előtt is 
a rendezőség hálás köszönetét. Egy jelenvolt. 

— Műkedvelői előadás és bál Lá-
zárfalván.  A kis Lázárfalvában  február  14-én 
turtotta mag a már Bzokáaosaá vált műkedvelői 
előadását és tánczmnlatságát as ottani füldiníves-
székelyek miikedvelő-társasága, melyen a hely-
beliek közül igen sokan, a közel vidékiek közül 
pedig többo.i megjelentek. A „betyár kendője" 
uzi mii népszínmű elóadáaa általában igen jól si-
kerültnek mondható. Az egyszerű műkedvelők, 
kiknek egy része tán 9ohse látott színdarabot, 
mindnyájan kielégítően játszottak; de mógis ki-
váltak és dicsérelet érdemelitek Kulcsárué ifj. 
Török Józsefné,  Bálint Jáuosné (Ferenczné) Bo-
ris asszony, Ábrahám Anna Örzsi, és Ursznly 
Boriska Zsófi  Bzurepében, utóbbi ügyesen és 
szépen énekelt. Elismerést érdemel a vezető- és 
rendező a egyúttal Bandi nehéz azerepét játszó 
Péterffy  Árpád tanító, ki ismételten bebizonyí-
totta, hogy még félreeső  kis községekben is mi-
ként lehet valódi néptanító éa vezetője a nép-
nek az iskolán kivül is a tanító. Itt meggyőződ-
tünk, hogy mily szép, midőn ur és egyszerű 
földmívea  azékely egy kalap alatt megférnek,  mi 
a népre is jó hatással van és sok mindenféle 
elónynyel jár. A azini előadás éa az utána kö-
vetkezett tánczmulalság igen jól aikerült, a jö-
vedelem aiouban nem felelt  meg a várakozáá-

nak, mert a sord idő miatt igen sokan elmarad-
tak. Az ösaaea bevétel 70 korona, melyből kiadás 
volt 60 kor. a igy esak 10 kor. esett as ujonnâa 
adományozott oépkön) vtár javára. Félülfizettek: 
Miklósy Jóssef  ny. lörv. biró ur éa családja 7 
kor. 00 flll.,  Márkos Jáuos ny. tanító 1 kor., 
Laozkó Ferencz fóvigyázó.  Bálint Ignácz éa Blé-
nesi József  pénzügyőrök 40—40 fillért.  Fogad-
ják a jelen voltak éa különöaen a felülfizetők  a 
rendezőség hálás köszönetét es uton ia . . . Egy 
jelen volt. 

— - A nagybeteg Dankó Pis ta lapunk 
utján is felkért  jóakaróit, hogy a szomorú 
helyzetére való tekintettel dalgyűjteményét 
minél többen szíveskedjenek megrendelni. Kö-
vetendő példát mutatott erre Fejérváry Géza 
báró, honvédelmi miniszter, ki a beteg dal-
költő legújabb müvét a napokban szintén meg-
rendelte. A mú megrendelhető Nádor Kálmán 
zenemű kiadónál (Budapest, IX. Károly-körnt 
8. sz.) 4 koronáért. 

— Mindenki tud ja , hogy a Ma'nthner-
téle impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
terinési a><ja, hogy konyhakerti magvaiból a leg-
jobb főzelék  és zöldség terem és hogy virág-
magvaibél fakad  a legszebb virág, — Ssóvsl a 
Maulhner féle  magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók. 

— Országos jellegű bika- és üaző-
kiállitás es vásár . Az Udvarhelyi Gazgasági 
Egyesül-1 Székelj kereazturon folyó  évi február 
28-án é< márczius 1-én. a Nagyméltósága m. 
kir. Földnuvelésügyi Minisztérium, az E G. E. 
és az O. M G. E. támogatásával, országos 
jellegű bika- és üsző kiállítást és vásárt rendez. 
E kiállításon az ország összes tenyésztői ver-
senyezhetnek magyar-erdélyi fajta  Baját nevelési 
2 ével betöltött, tenyészbikáikkal és 1—8 éves 
tenyeszűszöikkel. Ezen országos jellegű tenyész-
bika vásári Udvai hely, Nagykükülló, Maroatorda 
stb. vármegyék, sót a Királyhágón tnl lakó 
elsőrendű tenyésztők is felkeresik  tenyészbikáik-
kal, e szerint ugy egyesek, mint községeknek 
a legkiváló ib alkalmuk van arra, hogy ott te-
nyészbika szükségleteiket beszerezhessék. Az 
erdélyi-magyar fajta  szarvasmarha munkabírása, 
járványos betegségekkel szemben való elleotálló 
képessége nagyobb, mini bármely más fajtáé.  E 
jeles lu'ajdonságai Gazgasági Egyesületünk kez-
deményezésére megyénk területen lakó szakte-
uyészlöknek miutegy 3 évtized óta folytatott 
czéltudatoB tenyésztése mellett oly magas fokra 
emelteitek, a minél fogva  a világ legelső-
rendű igás marhájának tekintendő, melyért a 
nyugati államok nagy gazdái évről-évre felke-
resik vásáraiukat, igás marha szükségleteiket 
kiegészítendő. Éppen azért felbivjnk  a keleti 
államok B hazánk azon vármegyéi községeinek 
figyelmét  kiállításunkra, melyeknek ily marhára 
vau szükségük, melyek jutányos árban akarnak 
elsőrangn magyar-erdélyi fajta  tenyészállatok-
hoz jutni, hogy ebbeli szükségleteik kiegészítése 
végeit vásárunkat felkeresni  saját érdekükheu 
is el ne mulasszák. A bejelentések Gálffy',Kál-
mán székelykereszluri főszolgabírónál  eszkűzlen-
dők, ki mint a "helyi rendező bizottság elnöke, 
ugy a kiállításra jövő vendégek elszállásolásá-
tól, mint a felhajtott  tenyészállatok elhelyezésé-
ről és ellátásáról gondoskodik, s aki minden 
tudakozódásra készséggel szolgál felvilágosítás-
sal. Székelyudverhelyt, 1903. évi február  hő 
4-én. Az Udvarhelyvárm. Gazd. Eegyesület 
elnöksége. 

— Magyarország gazdasági állapota 
a XVIII. század végén aem volt valami fényes. 
Közjogi kérdésekkel foglalta  el a kormány a 
nemzetet, s ezalatt Bécsben kizsákmányoltak 
gazdaságilag. Olyan nyersterményt, a melyre 
osztrák gyáraknak szükségük lehetett, nem volt 
sqibad kivinni külföldre.  Hires borunkat is csak 
ugy szállíthattuk ki, ba ugyanannyi osztrák 
bort. vittünk vele. Magyar kereskedőnek minden 
küllöldi árul bécsi kereskedőtől kellett vennie; 
igy is háromféle  vámot kellett fizetnie:  az oszt-
rák beviteli és átmeneti vámot, meg a magyar 
harminczadot, de ez mind kevesebb, mint a ma-
gyar behozatali vám maga. A bécsi kereakedOk 
azonban vámmentesen szállították áraikat Ma-
gyarországon át Erdélybe és Galicziába ; ba pe-
dig magyar kereskedő valamely nem tetsző árat 
visszaküld Bécsbe, kénytelen megfizetni  a ma-
gas osztrák behozatali vámot. S mégis megélt 
ez az ország, oly csodálatos volt a magyar Üld 
lermö ereje, s oly kevés aránylag az idegen 
áruk fogyasztása,  hogy a kivitel értéke jelenté-
kenyen megbaldta a behozatalét. Ezekről az 
állapotokról rajzol igaz és szines képet Marczali 
Henrik kitűnő tudósunk, a Nagy képes világ-
történet most megjelent 178. füzetében  Egy fi-
zet ára 60 fillér,  egy kötetes diszes lélbőrkö-
tésben 8 frt.  Kapható minden hazai könyvke-
reskedésben, B részleflzetesre  is a kiadóhivatal-
ban : Bévai Testvérek irodalmi intézet, Bnda-
pest, VIIL, Ollői-ut 18 

Laptulajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

80—1D03. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a esikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak 1901. évi Sp. 409/3. száma végzése 
következtében dr. Bocskor Béla csíkszeredai 
ügyvéd által képviselt Csikmegye árvaazéke ja-
vára kászonaltizi Balázs Lajos éa András Imre 
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ajánlkoztak, minek meg Is lin i kellő eredménye a Igy a egyesület további sikeresebb működésének la meglett sz alapja vetve. A rekonstruált cgyesOlet ekkor megtartotta tiaztajttó közgyűlését s megválasztotta a viaszalé-pettek helyébe elnOkUl Pál Cábornét, alelnökül Kis-say Lajost, jegyzóknl: dr. Ballá Istvánnét és férjét, pénitárnokul Rtssner Odönnét és a választmány tag-jait s egyattal elhatározta, hogy az egyesület érde-kében flllérestélyek és társas összejövetelek rende-zésével fokozottabb  tevékenységet fog  kifejteni. Ezen elhatározást nyomban a tett Is követte, mert Balló Istvánné és Szlávik Fcrenczné urnftk  már a mait szombat estére fillércstélyt rendeztek a gim-náziumnak e czélra átengedett rajztermében, melyen az egyesület tisztviselői és a tagok kevés kivétellel megjelentek s az eredmény a várakozásnak teljesen meg Is felelt. As estély programmja rfivid,  dc tartalmában érdekes, tanulságos és mulattató volt. Kassay Lajos alelnök szép beszéddel nyitotta meg az estélyt, visszapillantást vetvén az egyesület múltjára, az abban szerepelt főbb  személyek tevé-kenységére és ennek kihatására. Elénk színekkel ós találó vonásokkal ecsetelte a hason czólu, valamint a vallásos egyesületek szük-ségességét, melyek különösen Angliában és az  ame-rikai egyesült államokban mindinkább szaporodnak a magasztos ciéljaik kivitelére aprólékos filléreikből óriási tőkékkel rendelkelnek, mely törekvés nálunk is, főként  az ország fővárosában  s a vidéken is fo-kozódó mérvben kezdett nyilvánulni. Szépen fejte-gette továbbá a nőknek a közéletben, a társadalomban és a csalódban való szerepkörét, teljes objektivitással mutatván rá a ferde  helyzetre, melybo a nők jelen-tékeny részét u emanczipácziónnlls törekvések jut-tatták. A felolvasott  szép beszédért felolvasót  a kö-zönség zajos tapsokban részesítette. Dományáncs Péter képezdei tanár szólóban adott elő egy zenedarabot. Mondanunk sem kell, hogy a nála megszokott precziz előadás ti-ljes hatást ért cl. Majd Wéger Tinka kisasszony szerzett derfllt perczeket monológjával, melyben a férjek  hibáit aposztrofálta;  Bocskor Irma kisasszony pedig nép-dalai szabatosságával és eróteljességével mutatta be képességét, melyet közkívánatra ismételni kellett. Azután a Közönség nagy része még sokáig együtt maradt, társas játékok folytatása  mellett, inely alatt a rendező két uruö előzékenyen szolgált fel tlicával, süteménynyel és büsitőwl, ltiszncr Ödönné urnő pedig szép liartnouiuui játékuivAl gyönyörköd-tette a jclcnvoltakat. 
Esküdtszéki tárgyalások. 

Első nap. Február la. 
A csíkszeredai kir. törvényszék esküdt-

birósága az őszi utolsó mQkőilé.e után felme-
• fiit  és hozzá utalt bűnesetek feletti  tárgyalásait 
a mult héttőn kezdette meg a megyeház nagy-
termében, minden nagyobb klllső érdeklődés 
nélkül. 

A bíróság elnöke dr. Perjéssi Mihály 
törvényszéki elnök, tagjai Csipkés és Antalfy 
törvényszéki birak, jegyzője Veress Árpád vol-
tak. A vállal Wellmann Samu ki', alügyész, a 
védelmet dr. Csiky József  ügyvéd képviselte. 

EskBdlekul kisorsolt, tak : Csikt Dén>-s 
fliyvéd,  dr. Koloiiics Dénes körmvos, Barabás 
Béla tanár, Balázs Dénes nyug. jegyző, Miniét 
Albert birtokos, Potoczky Pál kereskedő, Sántlia 
István, Becze Barts, búzás .lőzsef,  Bod.,r Já-
nos földmivesek. 

A vádlottak padján egy gyergyóhollói 
Bnzási Jézsef  nevü, gyámoltalan kinézésű nap-
számos fél  fi  ttlt, ki azért került oda, mert a 
mult évi augusztus bó 22-én Holló községben 
Puskás Amáliára gyilkossági szándékból rá 
lövöldözött A vádlott ugyanis az említett leány-
nyal egy ideig vadházasságban élt; időközben 
azonban a leány megtudva, hogy liuzasinak neje 
és gyermekei is vaunak, a viszonyt megszakí-
totta vele, a miért Uozási teltette magában, 
bogy a búllen nőt meglövi. 

Szándékát végrehajtandó augusztus 19-én 
revolvert vásáioll s Ieste az alkalmat a/, ölési 
szándék véghez vitelére. AngUszlns 22-23 kö-
zötti éjjel a lá»yék udvarára lopózott, meg-
figyelte  az ablakun át, hogy otthon van-e, de a 
leány a háztól távol lévén az ndvaiou egy szín 
alá félre  húzódott s haza jövetelére váit. Este 
9 órakor Puskás Amália baza tért s midőn u 
azin •lóit haladt tolna el, Bu/ási kiújult és 
közvetlen közelből rálőtt. A lövés azonban nem 
találván, a leány rémülten kiugrott a kapu 
között, de a más is n'ánna szaladt, meglógta 
s mellbe lőtte. 6 

A golyó a leány egyik bordáját találván 
lágy részekbe nem hatolt hanem csak könnyebb 
testi sértést okozott. A merénylőt ekkor a jaj-
gatásra oda sietett egyének megfékezték  s igy 
magában kárt lenni nem tudott, pedig eltfik-'lt 
szándéka volt, bogy a leány után magát is 
meglövi. 

Vádlott ezen cselekményét a vizsgálat 
rendén Uredeluiesen beismerte, azonban most 
a főtárgyalás  során lagadu azt, hogy a leányra 
megölési szándékból IStt volna. Ez azonban 
tekintve további beismerését és a tannk vallo-
mását valótlannak bizonyait ; a mit Wellmann 

vád beszéde során kézzel 
fogbatólag  kimatatotL 
. . Dr. Osiky József  védó támaszkodva a 

és a sérelem jelen-
védeaezét a neki tulajdonított 

gyilkossági szándék vádja alnl felmenteni  a leg-

Az esküdtszék is ez utóbbi értelembe ta-
lált bűnösséget a ennél fogva  a bíróság Bazásit 
9 bavi börtönre ítélte, a mit vizsgálati fogsá-
gába betudván, azonnal szabadlábra helyette. 

Második és harmadik nap. 
Komolyabb és szövevényesebb bűntény 

foglalkoztatta  az eskfidtbiróságot  másnap azaz 
kedden a mi abból is kitetszik, bogy ez a nap 
csupán a tanúkihallgatásra is alig volt elég 
ségea azok nagyszáma miatt s csak eote.9 óra-
kor ért véget. 

Elnök és bírósági személyek ugyan azok 
voltak mjnt a megelőző napon, de közvádlóul 
Sztupjár Samn kir. ügyész szerepelt. 

Az esküdtbíróság tagjaibau is voltak vál-
tozások a sorshúzás eredményéhez képest. . 

A vádat halált okozó súlyos testisértés 
bűntette képezte, melyet Csikszentgyörgyön 
mnlt évi október hó 19-én odavaló Péter György 
és Tóbi .Sándor követtek el Pongrácz György 
25. éves legényen, kit a nevezett nap éijelén 
kaióikal az ut-n megtámadva oly Súlyosan 
bántalmaztak, hogy koponyája megrepedt, az 
agyra véröm'eny tolult s pár óra alatt meghalt. 

A bűnös cselekedet állítólagos oka Péter 
György vádlott előadása szerint az lelt volna, 
mert Pongrácz György a liáznk falát  bepisz-
kolta, a miért őt feleletre  vonla, de ezt is esak 
a Tóbi Sándor biztatása folytán  a akkor is 
teljes részegség hatása alatt. Tehát ennek a 
bűutéuynek is, mint a legtöbbnek, a pálinka 
volt a főbb  ingója, a ml a székelynépnek anyagi 
romlását és erkölcsi i-űlyedését hovatovább mind 
nagyobb mértékben fogja  maga utáu vonni, ha 
akár törvényhozási, akár valamelyes társadalmi 
intézménynyel a szertelen pálinka ivásnak gát 
nem vettetik. , 

E szerint a vád két részre volt osztva, 
Péter György mint a balált okozó súlyos testi 
sértés tettese, Tóbi Sándor pedig mint bűnse-
géd lett lelelmv vonva és vádolva. Az előbbi 
l és/.éről a védelmet Dr. Szántó Samu, az utóbbi 
részéről' Ballba Ignacz ügyvédek vállaltak el 
és teljesítették. 

Péter Gjii'sy ugy a viz.gálat során, mint 
a végtáigyalás alkalmával következetesen beis-
merte a bántalmazást, de tagadta azt, hogy az 
általa okozóit -értések idézték volna elé a ha 
Iáit és szetn-'bn mondotta vádlott társának, 
Itosry ö a bántalmazásra nemcsak felbiztatta, 
hanem abban segédkezett is, miket azonban 
Tóbi Sándor ugy a vizsgálatkor, mint a mostani 
lötáigyaláson tagadott, daczára annak, hogy 
tanuk által I tt igazulva a sötétség daczára is 
két embernek a működése s nz hogy a inikor 
Péter Gjöigy egjik udvarról Pongrácz György 
nek egy nyit fadarabbal  neki rontott, uţyanak 
kor a inásik tilsa a kö/.»Ibeu lévő keltről egy 
karót tön le. 

Elég volt különben a Tóbi Sándor bűn-
részességének megállapítására a cselekmény el-
követése után egyik háznál kijelentett azon 
ügyetlen fecsegése  is, mikor azzal kérkedett, 
bogy .rosszat csinálánk,  egy embert ji<l 
elvertünk  s tudom,  hogy mért  megbüntet-
nek, de  guzember legyek,  ha én  hozzá 
nyúltam." 

Vádlói tak egyikének bi i>ni>rés* s a má-
siknak ostoba fecsegése  tehát neiu hagyott 
fi-nn  kétséget az iránt, hogy a lettesek ők vol-
tak dactára annak, hogy a lu—50 kihallgatott 
tanú vallomása alig szolgáltatott táuipoutot a 
bűnösség megállapítására. 

Másnap szerdán reggel a tárgyalás tovább 
folyván,  az orvos szakértőkre, Dr. Veress Sán-
dor megyei főorvos  és Dr. Filep Sándor kór-
házi orvosra került a sor, kik egyértelmüleg 
állapították meg a halál okát, mely csak idegen 
kéz állal súlyos tompa eszközzel szándékosan 
eszközölt ütéseknek lehetett a folyaniánya  a a 
séilés fellétlenül  halált okozó volt. 

Azután sz esküdtekbe/, intézendő kérdé-
sek állapíttattak meg, melyek közzé a védők 
kívánságához enybitö pontok is vétettek fel  s 
már délután 4-re járt az óra, midöu S/.tupjár 
Samn kir. ügyész vádbeszédét megkezdette. 

Az ttgvé*z vádbeszédét egy kijelentéssel 
vezette be. örömmel konstatálta ugyanis, hogy 
a jelen hez hasonló bűnesetek száma mióta az 
esküdtszéki intézmény életbe lépett igén jelen-
tékeny csökkenést mutat, mert míg ugyanis az 
1900. évi első tárgyalásnak akkora anyaga volt, 
bogy az 21 napig tartott, ma már 4 -6 nap 
elégséges a felmerülő  esetek elintézése, a mi 
nţrn csak az intézmény helyes volta mellett ta-
núskodik, hanem az nj bűnvádi eljárási törvény 
áltsl inaugurált nyomozási rendszer czélszerübb 
és gyot sabb volta mellett is. Érdemet tnlajdo 
nitott ebben az esküdteknek, kik elhivattatá-
suknak mindig a képpen feleltek  meg, hogy s 
valódi bűnöst cselekménye következményei elől 
nem engedték kibújni s az által a büntető igaz-
ságnak eleget .'ehetett tenni, a mi minden esetre 
hozzá járult a nép azon védelmének fokozásá-
hoz, hogy a modern intézmény sem buny sze-
met a bűn felett. 

Áttért azután a vádlottak bűnösségének 
kimutatására, hangsúlyozván, hogy bár vádját 
szigornbb formulában  is lehette volna meg, de 
erre. az elsó vizsgálat elég támpontot nem 
nyújtván, azért csak a halált okozó súlyos tes-
tisértés bűntényéért kívánja vádlottak elmarasz-
talását. meglévén teljesen gyóződve mindkettő-
nek bűnösségéről agy a tettességet, mint a ré-
szessége illetőleg. Dr. Szántó Samu elsőrendű 
vádlott Péter György érdekében nyomós érvek-
kel igyekezett kimutatni ai enyhítő kfti  filmé-
nyékei, melyek alkalmasok arra, hogy a tet-

tesség egyedfii  nem őt, hanem mindkettőt egy-
formán  terheltetik, sőt védeaezét még annyira 
sem, mint bűnrészes társát, kinek felbujtása  és 
biztatása vitte amazt a szerencsétlenül végződött 
cselen<nény elkövetésére, melyben egyébként 
sem volt ölési szándék és a mit a részegség 
miatti beszámithatlan állapot Is elősegített, s 
ennek figyelembe  vételével legrosszabb esetben 
csak a súlyos testisérlés vétségéért kérte az 
esküdtektől a bűnösség megállapítását. 

Bartha Ignácz ügyvéd a nála megszokott 
jártassággal és éles elműséggel szállott síkra 
védencze teljes ártatlanságának igazolása mel-
lett, kimutatni igyekezvén azt, bogy egyetlen 
tanú vallomása sem nyújthat támpontot a bű-
nösség megállapítására. 

A rövid visszaválaszok ntán az esküdtszék 
tanácskozásra vonult vissza s rövid idő múlva 
bemutatta verdiktjét, mely vádlottak részére 
kedvezően hangzott, mennyiben a súlyos te.-ti-
sértés vétségében állapította meg a bűnösséget, 
mihez képest a bíróság Péter Györgyöt 2 évi 
és bűntársát Tóbi Sándort '.0 bavi f-gság  liüu-
tetéssel sújtotta. 

A osikszeredai takarékpénztár 
20 éve*) 

(Folytatás). 
Néhány év múlva beláttuk, hogy egy fiók-

pénztárral nem tudjuk a pénztár érdekeit kel-
lően védelmezni, ügyeit az óhajtott körültekin-
téssel vezetni s ez indított arra, bogy Csikszép-
vizen is egy flokpénztárt  létesítettünk, a mely 
1897. május 10-én megnyittatván, e»nek keze-
lésével megbíztuk Zakariás L. Antalt, mint 
pénztárnokot., ifj.  Dájbukát I. Antalt, mintkönyve 
lőt. Száva Kristóf,  Fejér János, Id. Dájbukát 
Antal, Szebeni Péter, Potoczky Alajos és Száva 
Antal le'kéazt, mint napi biztosokat. 

Ezek közül elhalt ifj.  Dájbukát I. Antal 
és Száva Antal és lemondott id. Dájbukát Antal 

Ezen idő-óta tehát pénztárunknak a fen 
nebbi két fiók  segédkezik s miután ngy a fő-
mint a flókinlézetekbez  a község-k he vannak 
osztva, teljes joggal mondjnk, hngy a fiókok  lii 
vatásuknak megfelelnek,  a melyet az évről-évre 
kiadott zárszámadások adatai legjobban bizo 
nyitanak. 

Takarékpénztárunk az elmúlt 90 év alatt 
a mellett, hogy a megyei pénzügyi, közgazda 
sági és ipari érdekeket is szolgálta, érdemeket 
szerzeit magának a kultuta és segélyezés terén 
is s ennyiben jogot tart arra, hogy legalább 
részben a humánus intézetek mellé soioztassék 
s hs tiltja is szerénységünk tételenként felso-
rolni azon eseteke', melyekben a segélyezése-
ket, adományokat készséggel és örömmel tel 
jesiteltük és altuk, egyet nem hallgathattunk 
el sőt ezt büszkén hirdetjük, hogy a csíkszere-
dai városi kisded-óvoda alap javára a mai na-
pig a 8804 korona 77 fillér  adományozásával 
egy oly marandó emléket és soha el nem muló 
érdemet állított és szerzett magának a csiksze-
re.lai takarékpénztár, melyre az utókor hálás 
kegyelettel fog  visszaemlékezni. 

A 20 éves történet megrajzolásánál nem 
lehetett emiilés nélkül hsgyni azon lényt sem, 
hogy hitelüok emelése czéljából annak idején 
ujabb I000 darab 25 Irtos részvényt bocsátot-
tunk ki, ugy, bogy jelenleg 2000 darab rész-
vényünk van a részvéuyesek birtokában, melyek 
még e hó folyamán  egészen nj és 100 koronás 
névértékű részvényekkel fognak  kicseréltetni. 
Ezen 100 koronás részvéuyek az eredetileg 
b- fizetett  25 forintos  — vagy 50 koronás — 
részvényekből, a részvényesek minden további 
befizetése  nélkül, a tartalék tökéből emelkedtek 
mai értékükre. 

Pusztán a krónika kedveért nem tartjuk 
érdektelennek felemlíteni  nagyjában, hogy a le-
folyt  liu-z év alatt pénztárunk összforgalma 
58418,793 kor. 62 fillért  tett mely forgalom 
nHleit. jnlenlegí belét állományunk figyelembe 
vételével, felemlítjük,  bogy a busz év alatt 
összesen 3 675.404 kor 04 fill.  belét összeget 
fizettünk  ki. a lorgalou.ban volt betétekre pedig 
312,485 korona 28 fillér  kamatot fizettünk  és 
tőkésítettünk a betevőknek. — Ezen kívül 
kifizettünk  osztalékra a részvényeseknek 292,808 
korona üti fillért,  az intézet állal használt 
idegen tőkék ntán 106,125 knr. 64 fillér  kama-
tot, állami adókba és illetékekbe 111,919 kor. 
78 fillért.  Jótékony czélra adtnuk 9858 kor. 
48 fillért. 

A fennehhiek  alapján tehát könnyen ki-
számítható adat képen rámutathatunk arra, hogy 
intézetünk a lefolyt  busz év alatt a közvagyo-
nosodás — caak a fenn  elősorolt czimeken — 
833,198 kor. 34 fillér  közvetlen szerzett és ki 
fl/.etett  összeggel mozdította elő. 

Az eredetileg 50 koronával befizetett  min-
den egyes részvényre busz év alatt kifizetett 
146 kor. 40 fillér.  Ha ebez hozza adjuk a rész-
vény értékének 50 koronával való emelkedését 
s minden egyes részvénynek a tartalék tőkéhez 
való aránylagos részjogát, a mi 96 kor. 08 Alii. 
tesz, kitűnik, hogy az 50 koronás eredeti rész-
vény busz év alatt 222 kor. 48 fillérre  szapo-
rodott, vagyis 179 korona 48 fillér  hasznot 
hozott, a mi átlag l7.24°/o-nak felel  meg. 

A pénztár mult 1902-ik évi működéséről 
az alábbiakban számolunk he. 

A pénztár figyelt  igazgatóságunk a lefolyt 
évben 14 igazgatósági ülésben intézte el. 

•) Felolvasta Dr. Eejér Antal titkár Csíksze-redában az 1908-tk év február  báva 8-án az Intézet saját- helyiségeiben megtartott XX-Ik évi rendes köz-gyűlésben. 

Ezek közül megemlitendőnek tartjak : 
1-ör. Hogy Gábor Áron síremlékére 30 

korona a mait éri jótékony czélra esS összeg-
ből kifizetve  lett. 

S-or. Igazgatóságunk az 1902. márcziis 
I tői kezdődő joghatálylyal tekintettel arra, 
bogy a viszleazámitolásl kamatláb az év folya-
mán szintén alább szállíttatott, a kitekintések-
nél az eddigi kamatlábat l°/(-al alább szállí-
totta ugy a fő,  mint fiók  intézeteknél. 

3-szor. As a'| alapszabályok elkészíttetlek 
a kir. törvényszékhez beterjesztettek, mely azo-
kat jóváhagyván és elfogadván,  300 példányban 
kinyomattok s az érdekelt feleknek  azétkflldOttflk. 

4. Hodor Jakab csíkszeutgyőrgyi lakosnak 
megengedtetett, hogy a kettős könyvvitel gya-
korlati elsajátítása végett az intézetbe bejár-
hasson. 

5. Igazgatóságunk a lefolyt  évben a 
karczfalvi  és szépvizi fiókintézeteket  a föiuté-
zettől kiküldOU igazgatósági tagok által rész-
letesen és alaposan megvizsgáltatta s az ügy-
menetet mihdkél helyen rendben találta. 

6. Tekintettel arra, bogy a napi biztos a 
könyvek vezetése mellett nem rendelkezik annyi 
idővel, hogy a kifektetésekre  vonatkozó bírá-
latokat egyedül és a kellő szigorral végezze, 
igazgatóságunk az 1902. juuius 24-én tartott, 
ülésében elhatározta, hogy minden üzlet na|Min 
még egy igazgatósági tag köteles d. e. II —12 
óráig az intézetbe megjelenni s az ezen időben 
megejteudő bírálatokban részt venni, mely meg-
jelenéséért napi 2 korona díjban részesül. Üzen 
segítség azonban csak a uagyobb torgalmu na-
pokon vétetik igénybe. 

7. mintán a bírálatok eddig azon szobában 
végeztettek, a melyben az írnok dolgozott s 
mintán a különben is szűkös írnoki szoba foly-
lou tömve volt, részint kölcaön-vevők, részint 
kölcsőnt-ieudező egyénekkel, a mely miatl a 
nagy figyelmet  igédylő s folyton  számokkal és 
számításokkal foglalkozó  irnok nyugodtan nem 
dolgozhatott s másfelől  a bírálatokat sem lehe-
tett zavartalanul végezni ; igazgatóságunk a 
pénztári helyiséget még egy szobával a bírála-
tok zavartalan eszközlése czéljából megnagyi-
tatta s mintán az intézeti s/.olga és családja 
részére egy pincze helyiségre is feltétlen  szük-
ség volt, mindezekkért az 1000 koronát tevő 
vállalati árat, miután az építkezést kilogástalau-
nak találta, vállalkozónak kifizette. 

8. Mintán a viszleszámitolási kamatláb 
az év folytán  fokozatosan  szállott igazgatósá-
gunk azon határozatot hozta, bogy az 1902. 
decz. 27-től eszkOzlendő nj betétek után, tekin-
tet nélkül az Összegre 4'/, kamatot fizet. 

9. A takarékpénztár tulajdonát képező 
"'pületes belsőségen az építkezések végleges 
befejezést  nyerlek, az épület a mi igényeink-
nek megfelel  s az elhelyezkedés a zavartalan 
munka- és foglalkozásra  kellő kényelmet bizto-
sit. Az egész épület s belső telek intézetünk-
nek 19.095. kor. 80 fillér  Összegébe került, a 
melyre vonatkozó okmányok betekintése és át-
vizsgálása bármely részvényesnek módjában áll. 
Mielőtt a zárszámadás egyes főbb  tételeinek 
tárgyalásába mennénk, kötelességünknek tartjuk 
előadni azon indokokat, melyek eredményekép-
pen jelentkezik aiou állapot, hogy a mig az 
1901-ik évi üzleti eiedmény szerint a tiszta 
nyereségből részvényenként 12 korona osztalék 
jutott, addig a most beszámolt évben csak 10 
koronát fizethetünk. (Folyt, kav.) 

Jelentés a Székely Nemzeti 
Muzeum 1902. évi állapotáról. 

v. 
A következő táblázatos kimutatás a be-

szerzés módját is feltüntetve,  csoportonként az 
egyes osztályok 1902. évi egész gyarapodásá-
ról nyújt felvilágosítást. 

I.  Érem és  régiségtár. 
Ajándék Vétel OHMH* 

őskori tárgyak . . . 166 130 295 
Fegyverek és más fel-

szerelési tárgyak 26 6 32 
Más régiségek . II — — 
Érmek 164 144 998 
Papírpénzek . 43 — 43 

Összesen . 399 280 679 
II.  Ipar  és  néprajzi  osztály. 

Szőttesek, varotlasok 264 — 904 
Fonás, szövés szerszáma . 1 6 3 19 
Népies fazekasság  termékei 33 — 33 
ősfoglalkozások  szerszámai 21 5 26 
FOldmivelés és baromte-

nyésztés szerszámai 5 2 7 
Kűlömböző házieszközök . 3 3 4 37 
Egyéb tárgyak . . 14 67 81 

összesen . 386 81 467 
III.  Földrajzi  éa  természetrajzi  osztály. 

Térképek 98 10 108 
Allatok . 1354 _ 1354 
NOvények 163 — 163 
Ásványok, kőzetek, kövü-

letek . . H - n 
Egyéb tárgyak . — 90 90 

Összesen . 1632 30 ÎWM" 
IV.  Könyv-  éa  levéltár. 

Könyvek, füzetek  . . 1318 139 185? 
Kisebb nyomtatványok 979 — >72 
Oklevelek, kézíratok . 196 l I97 
Egyéb tárgyak — 97 »7 

összesen 1686 Í07 Í85S~~ 
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ellen 604 kor. »0 flll.  • jár. erejéig 1902. «vi 
október hó 4 én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás nlján le- éa felfllfoglalt  éa 706 korona 
40 fillérre  becsült kővetkező ingóságok, n. m.: 
bátorok, gabonr, széna nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a esikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1901 ik évi V. 660/6. számú vég-
zése folytán  Kászonaltizben alperesek lakásán 
leendő eszközlésére 1803. évi mftrozius  hó 
4-ik napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingéságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 
108 §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, s 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsáron alnl 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Caikszeotmártonon, 1903. évi febr. 
bó 17 ik napján. 

Zőldy Lajos, 

kir. Iiir. végrehajtó. Sz. 1267 - ! 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csiksz'redai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóságközhirré teszi, Iiogy csík 
somlyói róm. kath. iskolák pénzalapja végrehaj-
talónak Talár Gyö gy és Tatár András csik-
szen<mibályi lakós végrehajtást szenvedők elleni 
8U korona 70 fillér  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő, C-iksz>nlmiliály község 
határán lekvö a csikszentmibályi 1993. sz. Ijkv-
ben A f  1. rendszám 4976., 4977/1. brszám 
szántóra 10 korona kikiáltási árban és pedig 
az 1881. évi LX. t.-cz. 166. §a él telmében 
nem csak végrehajtást szenvedő Tatár András, 
hanem a Ladó Anna társtulajdonos nevén álló 
járandóságra is s igy az ingatlan egészére, a 
caikszeutmihályi 2015 sz. Ijkvhen A f  I. rend 
6891., 6892/1. brsz. a szántóra 48 korona, a 
csikszentmibályi 2691. szljkvhen A f  1. rend 
szám 5468. brsz. szántóra 9 korona, 2. rend 
6916. Iirsz. szántóra 32 korona, a csikszent-
inikályi 2014. sz. tjkvben A •(• 1. rendszám 
6514., 5616., 661«. brszám a szantóra 9 korona, 
2. rendszám 4158. brsz. szántóra 4 korona, 3 
rendsz. 4564/2. 4566. brsz. szántóra 5 korona, 
4. rendsz. 4669. hrsz. szántóra 9 korona, 5. 
éendsz. 5143. hraz. szántóra 4 korona, 6. rend 
szám 6270.. 6271. hrsz. szántóra 26 korona, 
7. rendsz. 6688. brsz. a szántóra 188 korona, 
8. rendsz. 7159. hisz. szántóra 7 korona, II. 
rendsz. 5799. hrsz. szántóra 3 korona, ^rend-
szám 6817. brsz. szántóra 27 korona, 14 rend 
szám 45243/1. brsz. kaszálóra 109 korona, 13. 
rendszám 13949/2. hrszám kaszálóra 14 korona, 
15. rendsz. 46660/1. hrsz. szántóra 121 kor., 
valamint a jelenleg Száva Simon nevén álló 
csikszentmibályi 2936. sz. tjkvben A f  I rend. 
szánt 10049. hrsz. kaizálóra 16 korona, 2. rend, 
10051. hrsz. kaszálóra 33 korona kikiáltási ár 
ban elrendelte éa bogy a fennebb  megjelölt in 
gatlanok az 1903. évi április hó 21-lk napján 
d. e. 9 Arakor Csikszentmihály község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának is 10°/0 át, készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42. §-ában jelzett ár-
folyammal  s:-ámitolt és az 1861. évi november 
bó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság, 
ügyminiszteri rendelet 8 § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapirban a. kiküldött kezéhez ic 
tenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a értei-
mében a bánatpénznek a biróaágnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telkvi. hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. január hé 31-éu. 

Geoző Béla, 

kir. tszkl biró. Arlejtési hirdetmény. 
A csikszentlamási templomban a 

kórus átalakítása, illetve második kórus 
építése, valamint egyéb előforduló  mun-
kálatok az eredeti és pllspökileg jóvá-
hagyott tervek éa költségvetések szerint 
f o l y ó  é v i m á r e i l u i b é 8 2 - é n 
d . u . 9 ó r a k o r a község házánál tar-
tandó írás- és szóbeli árlejtésen kiadatnak. 

Kikiáltási ár : 4068 kor. 12 fillér, 
melynek 10%-a az árlejtés megkezdése 
előtt készpénzben vagy óvadékképes ér-
tékpapírban elnök kezéhez bánatpénzül 
leteendő. 

A munkálatra vonatkozó terv, költ-
ségvetések és árlejtési feltételek  alólirott 
lelkésznél bármikor megtekinthetők. 

Caikszenttamáson, 1903. február  hó 
23 án. 

Tompos Mátyás, 

1-2 lelkész. 

Sz. 50—903. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
Gsikdánfalva  község 1903. é v már -

ozius hó 10-án d. e. 9 órakor nyilt 
szóbeli árverésen eladja a tulajdonát ké-
pező Csikmadaras Il-ik rész Nagysorok 
Ilin patak nevtt erdőrészben 10,15 kat. 
hold vágásban található 852 köbméterre 
becsUlt fenyőfa  tömeget. 

Kikiáltási ár: 1704 kor. 
Ái verezni szándékozók kötelei 

kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz gy 
letenni az árverést megelőzőleg az árve-
rési biztos kezéhez 

Utó ajánlatok nem fogadlatnak  el. 
A részletes árverési feltételek  meg-

tekinthetők Csik dán Falva község házánál. 
A községi elöljáróság. 

Csikdánfalván,  1903 év február  hó 
10 én. 
Árpa Lajos, 

körjegyző. 

Sz. 103—903. 
pleb. 

Ambrus Péter, 

bír A. tiz. 50. kj. 903. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikdánfalva  község közbirtokossága 

1903. év márczius hó 16-ik nap-
ján d. 6. 9 Órakor nyilt szóbeli ár-
verésen eladja n tulajdonát képező Csik-
madaras Il ik rész „Hamvas-sarok Farkas 
halló" nevll erdő részben 15 kat. hold 
vágásban található 2190 köbméterre be-
csült fenyőfa  tömeget. 

Kikiáltási ár 4380 korona. 
Árverezni kívánók kötelesek a kiki-

áltási ár 10°'»-át bánatpénz gyanánt le-
tenni az árverést megelőzőleg az árverési 
bizt03 kezéhez 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el 
A részletes árverési és Hzerződési fel-

tételek megtekinthetők Csikdánfnlva  köz-
ség házánál. 

Kelt Csikdánfalván,  1903. év február 
hó 17-én. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi-szépvizi róm. katb. 

egyház-község talajdonát képező a csik-
S ^ M A I Ó S Í Il-ik határrészben fekvő 

»" nevU legelő terUleten lé-
k. hold kiterjedésen található 

vizi iu. kir. járási erdőgondnok-
állaí összesen 5408 m, és 16303 ko. 

na értékűnek becsült fenyőhaszonfa 
f a l y é J v l  m á r e x l u a h ó 7 - é n d . 
e. ® W i s r Csikszentmiklóson a papi-
lakon nJSfcszóbeli  árverésen elfog  adatni 
(Engedélyezve 637—902 ai. sz. a.) Ki-
kiáltási ár: 16303 korona azaz Tizen-
hatezerliároinszázhárom korona. 

Árverezni kivánók kötelesek a ki-
kiáltási ár 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-a kész-
pénzben, vagy ovadékképes értékpapi 
rokban csatolandó. A részletes árverezési 
és szerződési feltételek  betekinthetők Csik-
szentmiklóson a plébánián és Csíkszeredán 
a kir. erdőgonduokság irodáján. 

Csikszentmiklóson, 1903. évi február 
hó 14-én. 
Kóródy Mihály s. k„ Deák Elek s.k, r. katli. lelkész. az  egyház-község 2—2 gondnoka. 

a gyimeaközéploki 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-kr. készpénzben előre leteendő. 

A községi elöljáróságtól. 
Gyimesközéplokon, 1903. február  2. 

Antal Gergely, 

U. hirtokosságl elnök. 
Arpa Lajos, 

jegyző. 

Sz. 1902-903. 
ki. 

Árverési hirdetés. 
A csikmadarasi róm. kath. templom 

tulajdonát képező „Térkő* havas 1903 ik 
évi haszna árverése a kitűzött napról el-
maradván, n „Csíki Lapok' 1903-ik évi 
6-ik számában hirdetett feltételek  mellett, 
uj árverési napul, 1903. márczius hó 
15-ike azon feltétellel  tflzetik  ki, hogy 
akkor az árverezők hiányában, szabad 
kézből is kifog  adatni. 

Csikmadaras, 1903. febr.  16. 

Balló János, 

plébános elnök 
Id. Antal Albert, 

sz. gondnok. Pályázati hirdetmény. 
A Kölcsönpénztár mint szövetkezet-

nél Békáson 4 évi időtartamra 1400 kor. 
évi fizetéssel  javadalmazott vezérigazgató 
könyvelői és 640 korona évi fizetéssel 
javadalmazott pénztárnoki állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázni óhajtók kötelesek beigazolni, 
hogy a felső  kereskedelmi iskolát sikere-
sen végezték s ezen téren kellő gyakor-
lat és járlaaággal bírnak, vagy pedig, 
hogy hason minőségben valamely más 
pénzintézetnél alkalmazva voltak. 

Pályázók köztll előnyben részesülnek 
azok, kik a magyar nyelven kivlll n ro 
mán nyelvet szóban és írásban bírják. 

Megválasztandó vezérigazgató-köny-
velő és pénztárnok kötelesek 1000 - JOOO 
korona biztosítékot folyó  év márczius hó 
26-áig — meddig az állások is okvetlenül 
elfoglalnndók  - pénzintézetünk pénztá 
ránál letéteményezni, vngy ezen összeg 
erejéig ingatlanok zálogjogilag a pénztárra 
leendő bekebelezését ttlzni avagy 2 — 2 
elfogadható  kezest állitani. 

Felhivjnk pályázni óhajtókat, hogy 
a fentemiitett  képesítésükről szóló okmá-
nyokkal felszerelt  kérvényeiket f.  év 
márczius hó 10-éig alattirt igazgató-
sághoz nyújtsák be. 

Gyergyó-Békás, 1903. íebr. 12-én. 
KWisilsp tatár ntot szivettszst 

Békéset, l«aifatósá|a 

Pályázati hirdetmény. 
Csikinegye felcsiki  járáshoz tartozó 

Gyimesbilkk, gyimesfelső  és középlok 
községekből alakított gyimesi közegész-
ségügyi körben, (iyitnesbUkk község szék-
ltelylyel az orvosi állomás lemondás foly 
tán üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 korona évi 
fizetés,  80 kor. lnkbér és mind kineve-
zendő csikgyimesi pályaorvosnak az Aj-
nádtól Gyiűiesig terjedő 31*3 kim. hosz-
szii vonalszakaszon a pályaorvosi teendők 
végzéseért évi 600 kor. tiszteletdíj jár. 
A községekkel és azok közigazgatási te-
rületen levő lUrésztelepnek tulajdonosaival 
egyezség utján megállapítandó látogatási 
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivül körorvos a védhimlő oltásért és uj-
raoltásért az országos érvényű dijaknt 
felszámíthatja  és a bíróságok felhívására 
végzett szakértői működésekért a szabály-
szerű dijakat igényelheti, székhelyén a 
halottkémlést és husszeinlét a szabályszerű 
dijak mellett végezni s községeit liavon-
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 nz 1883. évi I. t-cz. 
9 §. értelmében eddigi gyakorlatukat is 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérelmüket 
hozzám 1 9 0 3 . f e b r u á r  2 3 - i g nyújt-
sák be. A választásGyirr.esbükkben 1903. 
február  28-án délután 2 órakor fog 
megtartatni. 

Csíkszereda, 1903. január 28-án. 

Fejér Sándor, 

3—3 főszolgabíró. 

Szabó János, 

körjegyző. 3-3 
Antal János, 

községi biró. Főszolgabíró BysrgyészentnMézen. 

Szám 98—1903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvánnegyében a gyergyói járás-

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

A körorvos évi fizetése  a látogatási 
dijak vállságával együtt 2336 korona, 
lakbére 200 korona, fuvarváltsága  évi 104 
korona. 

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

2-3 
Dr. Lázár János, 

főszolgabíró. Szám 141 -1903. 

204 szám. 
1903. Kj. 

Árverezési hirdetmény. 
A székely udvarhelyi magyar királyi 

pénzügyignzgatóság 4181 —1903. II. sz. 
rendelete alapján, alulírott községi elöl-
járóság közhírré teszi, hogy a helybeli 
Kissing és Möllmsnn fakereskedő  czég 
őrizete alatt álló Blasberg-féle  fa-rakhelyen 
lefoglalt  60 vasúti kocsi rakomány kész 
Üzleti deszka és lécz 10,000 korona ki-
kiáltási árban 1903. évi február  hó 
28-án, sikertelenség esetén márOSlUS 
21-én délelőtt 9 órakor a helyszínén 

mi-

Hirdetmény. 
A csíkszeredai gazdasági népiskola 

telkén ujjonnan épített csűr fedélszékének 
javítási s az épület keleti oldalán eme-
lendő 3 darab téglapillér épitési munká-
lataira négyszázhúsz (420) korona 69 fillér 
engedélyeztetvén, ezen munkálat biztoaí-
tása érdekében ezennel versenytárgyalást 
hirdetek s versenyezni óhajtókat felhívom, 
hogy írásbeli zárt ajánlataikat folyó  évi 
márczius hó 7-ik napjának déli 
12 Órájáig a magánjavak igazgatóságá-
hoz czimzetten 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. 

Csíkszeredában, 1903. évi február 
hó 12-én. 

Becze Antal, 

alispán, igazg. tanács elnök. Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy köböl épült üzlethelyiség, 
raktárral, 3 szobából és 1 kony-
hából álló lakosztálylyal együtt 
b é r b e adó. — Értekezhetni 
Mihá ly I s t v á n birtokosnál 
Csikkarczfalván.  2-8 

Ingyen és bérmentvekap 
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 A T T J S R I C H A. 10-ie 

Budapest, VTL, Dohány-utoza 6. sza. 
Egy 2 szoba, konyha, pincze 

és kamarából álló lak&s nyári 
konyha, fáskamara  és baromfi-
óllal, külön udvarral s befásitott 
kerttel együtt 

jutányos árban elad. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. &_g 
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ellen 604 kor. 90 011. § jár. erejéig 1902. évi 
október hó 4 én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás ntján le- éa felfllfoglslt  éa 706 korona 
40 fillérre  lieeslllt következő ingéságok, n. m.: 
bátorok, gabonr, széna nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1901 ik évi V. 560/6. számú vég-
zése folytán  Kászonaltizben alperesek lakásán 
leendő eszközlésére 1803. évi márczins hó 
4-ik napjának délelőtti 10 órája batár-
időéi kilttzelik és abboz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érin-
tett ingtságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 
108 §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szfikség  esetén, becsáron alnl 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt CaikszeatmárIonon, 1903. évi febr. 
bő 17 ik napján. 

Zöldy Lajos, 

kir. Iiir. végrehajtó. Sz. 1257 - 903. 
tikvT 

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

lekkönyvi batóságközliirré teszi, bogy csík 
somlyói lóm. knlh. iskolák pénzalapja végreknj-
latónak Talár Gyö jry és Tatár András csik-
szeu'mikályi lakós végrehajtást szenvedők elleni 
8U korona 70 fillér  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyélien a csíkszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő, C-iksz> nlmihály község 
határáu tekvő acsikszentmihályi 1993. sz. tjkv-
ben A f  1. rendszám 4976., 4977/1. Iirszám 
szántóra 10 korona -kikiáltási árban és pedig 
az 1881. évi LX. t.-cz. 15G. §n érteiméhen 
nem csak végrehajtást szenvedő Tatár András, 
hanem a Ladó Anna társtulajdonos nevén álló 
jársndóságra is s igy az ingatlan egészére, a 
csikszentmihályi 2016 sz. tjkvben A f  1. rend 
5s9l., 6892/1. hrsz. a szántóra 48 korona, a 
csikszentmihályi 2691. sztjkvben A f  1. rend-
szám 6468. brsz. szánlóra 9 korona, 2. rend 
5916. hrsz. szántóra 32 korona, a csikszent-
mihályi 2014. sz. tjkvben A -j- 1. rendszám 
5614., 5515., 5516. hrszám a szantóra 9 korona, 
2. rendszám 4158. hrsz. szántóra 4 korona, 3 
rendsz. 4554/2. 4555. brsz. szántóra 5 korona, 
4. rendsz. 4569. brsz. szántóra 9 korona, 5. 
éendsz. 5143. hrsz. szántóra 4 korona. 6. rend 
szám 6270.. 6271. hrsz. szántóra 26 korona, 
7. rendsz. 6688. hrsz. a szántóra 188 korona, 
8. rendsz. 7159. hisz. szántóra 7 korona, 11. 
rendsz. 5799. brsz. szántóra U korona, 12 rend-
szám 5817. brsz. szántóra 27 korona, 14 rend-
szám 45243/1. hrsz. kaszálóra 109 kurona, 13. 
resdszám 13949,2. hrszám kaszálóra 14 korona, 
15. rendsz. 46660/1. hrsz. szántóra 121 kor., 
valamiut a jelenleg Száva Simon nevén álló 
csikszentmihályi 2936. sz. tjkvben A f  1 rend. 
szám 10049. hrsz. kaszálóra 15 korona, 2. rend. 
luOól. brsz. kaszálóra 33 korona kikiáltási ár 
ban elrendelte és bogy a fennebb  megjelölt in 
gatlanok az 1903. évi április hó 21-Ht napján 
d. e. 9 érakor Csikszentinibály község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók lartoznak az in-
gatlanok becsárának is 10°/0-át, készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számítolt és az 1881. évi november 
bó l-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
ügyminiszteri rendelet 8 § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a. kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. I. cz. 170.§-a értei-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telkvi. hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. január hé 31-én. 

Gecaő Béla, 
kir. tszki biró. 

Arlejtési hirdetmény. 
A csikszentlamáai templomban a 

kórus átalakítása, illetve második kórus 
épitése, valamint egyéb előforduló  mun-
kálatok az eredeti és püspökileg jóvá-
hagyott tervek és költségvetések szerint 
f o l y «  « v i a A r a l u h ó S S - t f n 
d . o . 38 ó r a b o r a község házánál tar-
tandó írás- és szóbeli árlejtésen kiadatnak. 

Kikiáltási ár : 4068 kor. 12 fillér, 
melynek lü'/.-a az árlejtés megkezdése 
előtt készpénzben vagy  ővadékképes ér-
tékpapírban elnök kezéhez bánatpénzül 
leteendő. 

A munkálatra vonatkozó terv, költ-
ségvetések éa árlejtés! feltételek  alólirott 

I lelkésznél bármikor megtekinthetők. 
Csikszenttamáson, 1903. február  hó 

23 án. 
Tompos Mátyás, 

1-2 lelkész. 

Bz. 50—903. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikdánfalva  község 1903. é v már -

czius hó 16-án d. e. 9 órakor nyílt 
szóbeli árverésen eladja a tulajdonát ké-
pező Csikmadaras Il-ik rész Nagysorok 
Ilin patak nevtt erdőrészben 10,15 kat. 
hold vágásban található 852 köbméterre 
becsillt fenyőfa  tömeget. 

Kikiáltási ár: 1704 kor. 
Árverezni szándékozók kötelei 

kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz gy 
letenni az árverést megelőzőleg az árve-
rési biztos kezéhez 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A részletes árverési feltételek  meg-

tekinthetők Csikdánfalva  község házánál. 
A községi elöljáróság. 

Csikdánfalván,  1903 év február  hó 
10 én. 

Sz. 103—903. 
pleb. 

Árpa Lajos, 

körjegyző. 
Ambrus Péter, 

biró. fiz.  50. kj. 903. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikdánfalva  község közbirtokossága 

1903. év márczius hó 16-ik nap-
ján d. e. 9 Órakor nyilt szóbeli ár-
verésen eladja n tulajdonát képező Csik-
madaras Il ik rész „Hamvas-sarok Farkas 
halló" nevll erdő részben 15 kat. hold 
vágásban található 2190 köbméterre be-
csült fenyőin  tömeget. 

Kikiáltási ár 4380 korona. 
Árverezni kivánók kötelesek a kiki-

áltási ár 10"/».át bánatpénz gyanánt le-
tenni az árverést megelőzőleg az árverési 
biztos kezéhez 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el 
A részletes árverési én szerződési tel-

tételek megtekinthetők Csikdánlnlva köz-
ség házánál. 

Kelt Csikdánfalván,  1903. év február 
hó 17-én. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi-szépvizi róoi. kath. 

egyház-község tulajdonát képező a csik-
s/AÉlwlósi Il-ik határrészben fekvő 

nevll legelő terflleten  lé-
k. hold kiterjedésen található 

vizi in. kir. járási erdőgondnok-
állal Összesen 54C8 m, cs 16303 ko-

értékllnek becsillt fenyőhuszonla 
folyó^vl  márczluw hó 7-én d. 

O K k o r Csikszentmiklóson a papi-
lakon njB* szóbeli árverésen elfog  adatni 
(Engedélyezve 637—902 ai. sz. a.) Ki-
kiáltási ár: 16303 korona azaz Tizen-
hatezerliáromszázhárom korona. 

Árverezni kivánók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10"«-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 n kikiáltási ár lO'/o-a kész-
pénzben, vagy ővadékképes értékpapí-
rokban csatolandó. A részletes árverezési 
és szerződési teltételek betekintlietők Csik-
szenluiiklóson a plébánián és Csíkszeredán 
a kir. ei-ilőgondnokság irodáján. 

Csikszentmiklóson, 1903. évi február 
hó 14-én. 
Kóródy Mihály s. k„ Deák Elek s. k , r. katii. lelkész. nz egyház-község 2 — 2 gondnoka. 

(a gyimesközéploki vasúti állomás mellett) 
megtartandó njili árverésen, esetleg becs-
áron alul is a legtöbbet Ígérőnek azonnali 
készpénzfizetés  fellétele  mellett el fog 
adatni. 

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

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

Antal Gergely, 

iJ. birloLoMsáffi  clnöL. 
Arpa Lajos, 

jegyző. Árverési hirdetés. 
A csikmadarasi róm. katli. templom 

tulajdonát képező „Térkő" havas 1903 ik 
évi haszna árverése a kitűzött napról el-
maradván, a „Csiki Lapok' 1903-ik évi 
6-ik számában hirdetett feltételek  mellett, 
uj árverési napul, 1903. márczius hó 
16-ike azon feltétellel  tűzetik ki, hogy 
akkor az árverezők hiányában, szabad 
kézből is kifog  adatni. 

Csikmadaras, 1903. febr.  16. 

Balló János, 
plébános elnök 

Id. Antal Albert, 
sz. gondnok. 

Pályázati hirdetmény. 
A Kölcsönpénztár mint szövetkezet-

nél Békáson 4 évi időtartamra 1400 kor. 
évi fizetéssel  javadalmazott vezérigazgató 
könyvelői és 640 korona évi fizetéssel 
javadalmazott pénztárnoki állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázni óhajtók kötelesek beigazolni, 
liogy a felső  kereskedelmi iskolát sikere-
sen végezték s ezen téren kellő gyakor-
lat és jártasággal birnak, vagy pedig, 
hogy hason minőségben valamely más 
pénzintézetnél alkalmazva voltak. 

Pályázók közfll  előnyben részesülnek 
azok, kik a magyar nyelven kívül a ro 
mán nyelvet szóban és írásban birják. 

Megválasztandó vezérigazgató-köny-
velő és pénztárnok kötelesek 1000 - 1000 
koronn biztosítékot folyó  év márczius hó 
26-áig — meddig az állások is okvetlenül 
elfoglalandók  - pénzintézetünk pénztá 
ránál letéteményezni, vagy ezen összeg 
erejéig ingatlanok zálogjogilag a pénztárra 
leendő bekebelezését tűzni avagy 2 — 2 
elfogadható  kezest állitaui. 

Felhivjnk pályázni óhajtókat, liogy 
a fentemiitett  képesítésükről szóló okmá-
nyokkal felszerelt  kérvényeiket f.  év 
márczius hó 10-éig alattirt igazgató-
sághoz nyújtsák be. 

Gyergyó-Békás, 1903. febr.  12-én. 
Kölcsflapéaztár  mint szívetkezet 

Békásat, Ifaigatisága. 

Szabi János, 

körjegyző. 3—3 
Antal János, 

községi biró. Főszolgabíró 6yergyógtentmlkló»on. 
Száin 98—1903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében a gyergyói járás-

hoz tartozó Remete, Várhegy és Salamáa 
községekből alakult egészségügyi körben 
a körorvoBÍ állás Gyergyóreoiete szék-
helyijei üresedésben lévén, annak betöl-
tése czéljából ezennel pályázatot hirdetek 
és felhívom  mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, liogy törvé-
nyes képesítésüket és eddigi alkalmazá-
sukat igazoló okmányokkal felszerelt  folya-
modványaikat hozzám folyó  évi már-
czius hó 15-ig adják be. 

A körorvos évi fizetése  a látogatási 
dijak váltságávnl együtt 2336 koronn, 
Inkbére 200 korona, fuvarváltaága  évi 104 
korona. 

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

«Sz. 1902-903. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó 

Gyimesbilkk, gyimesfelső  és középlok 
községekből alakított gyimesi közegész-
ségtlgyi körben, (iyimesbükk község szék-
helylyel nz 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 csikgyiinesi pályaorvosnak a-/. Aj-
nádtól Gyimesig terjedő 31-3 kim. Iiosz-
szú vonalszakaszon a pályaorvosi teendők 
végzéséért évi G00 kor. tiszteletdíj jár. 
A községekkel és nzok közigazgatási te-
rületen levő fűrésztelepnek  tulajdonosnival 
egyezség utján megállapítandó látogatási 
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivill körorvos a védhiinlő oltásért és uj-
raoltásért nz országos érvényű dijakat 
felszámíthatja  és a bíróságok felhívására 
végzett szakéi-tői működésekért a szabály-
szerű dijakat igényelheti, székhelyén a 
halottkémlést és husszeinlét a szabályszerű 
dijak mellett végezni n községeit hnvon-
kint kétszer beutazni tartozik. Körközsé-
geinek szegényeit pedig ingyen köteles 
gyógykezelni. A magán látogatásokra 
fuvart  követelhet. Felhivoin mindazon 
orvostudorokat, 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 3 . f e b r u á r  8 3 > l g nyújt-
sák be. A választás Qyiir.esbükkben 1903. 
február  28-án délután 2 órakor fog 
megtartatni 

Csíkszereda, 1903. január 28-án. 

Fejér Sándor, 
íl—3 főszolgabíró. 

204 szám. 
1903. Kj. 

Árverezési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi magyar királyi 

pénzügy igazgatóság 4181 — 1903. II. sz. 
rendelete alapján, alulírott községi elöl-
járóság közhírré teszi, hogy a helybeli 
Kissing és Möllmann iakereskedő czég 
őrizete alatt álló Blaaberg-féle  fa-raklielyen 
lefoglalt  f>0  vasúti kocsi rakomány kész 
üzleti deszka és lécz 10,000 korona ki-
kiáltási árban 1903. évi február  hó 
28-án, sikertelenség esetén márczius 
21-én délelőtt 9 órakor a helyszínén 

2-3 
Dr. Lázár JánoB, 

főszolgabíró. 
Szám 141 -1903. 

ni|. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai gazdasági népiakola 

telkén ujjonnan épített csűr fedélszékének 
javítási a az épület keleti oldalán eme-
lendő 3 darab téglapillér építési munká-
lataira négyszázhúsz (420) korona 69 fillér 
engedélyeztetvén, ezen munkálat biztosí-
tása érdekében ezennel versenytárgyalást 
hirdetek s versenyezni óhajtókat felhivom, 
hogy írásbeli zárt ajánlataikat folyó  évi 
márczius hó 7-ik napjának déli 
12 Órájáig a magánjavak igazgatóságá-
hoz czimzetten 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, 
alisp&n, igazg. tanács elnök. 

Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kőből épült üzlethelyiség, 
raktárral, 3 szobából és 1 kony-
hából álló lakosztálylyal együtt 
b é r b e adó. — Értekezhetni 
Mihá ly I s t v á n birtokosnál 
Csikkarczfalván.  2-3 

Ingyen és bérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melybő. 

bárki képes 

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

— arómáimmal előállítani. ~ 

VATTEBICH A. iu-10 
Budapest, VII., Dohány-utoaa 6. zza. 

Egy 2 szoba, konyha, pincze 
és kamarából illó lakás nyári 
konyha, fáskamara  és baromfl-
óllal, külön udvarral a befásitott 
kerttel együtt 

jutányos árban elad. 
Ezen lakás egészségi szempontból is 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. 
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M E G H Í V Ó . 

A kölcsönpénztár mint szövetkezet Békáson 
VI-ik évi 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1 9 0 3 . évi márczíus hó 12-én d. e. 1 0 órától kezdve — «uját ti|vatalo.s 

helyiségében — tartja inog, melyre a tagok tiszteleltei meghívatnak,^ 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kijelölése. 
2. Az 1902. évről szerkesztett zárszámadások beterjesztése. 
3. Az igazgatóság és felügyelő  bizottság jelentése. 
4. A mérleg elfogadása  és IVlmentvi'iiy megadása. 
5. Az alapszabályok 27. §a értelmében 3 igazgatósági s netán a közgyű-

lésig lemondandó avagy hivatalának viselésére másként lehetetlenné válandó más 
igazgatósági tagok választása. 

6. Vezérigazgató, könyvelő, pénztárnok és ügyész választása. 
Az 1902. évi zárszámadások a mai naptól az intézet hivatalos helyiségében 

közszemlére ki vannak téve. 
1902. évi deczember 31-én a szövetkezetnek 423 tagja volt G48 a'aprészszel. 
Gyergyóbékás, 1D03. évi február  hó 12 én. 

I | ;H igRM<if t | ; . 
Kivonat az alapszabályokból. 

7. §. Á közgyűléseken a tagok szavazata a következőleg van raeaállapitva : 
1—3 alnprészszel egy, 4 — 11) alaprészszel kettő, 10 en felüli  alaprésznél liArom szavazat. 
37. §. A közgyűléseken a Bzavazntok szótöbbségnél hozatnak. 
A szavazás rendszerint nyilván történik, de választásoknál és személyt illető kérdésekben 

a személyesen jelen lévő szövetkezeti tagok negyedrészének írásbeli kívánatára titkos Bzavuzásnak 
van helye. 

Minden tag szavazati joggal bir s ezt meghatalmazott állal is gyakorolhatja. A meghatal 
mázolták saját szavazatukon kivül annyit szavazhatnak, a hány szavazattal megbízójuk bir, azonban 
mindenki ceak 3 tng megbízását fogadhatja  el. 

1884-béli Kiskükiillő menti bor 
20 hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál • síkszeredában 4 m 

Hői gallérok, liabatoh ég dlszkalapnk! 

Van szerveséin a n. é. közönség szí-
ves tudomására hozni, hogy üzletemet az 

őszi és té'i szezonra 
újonnan rendeztem be és ezentnl is ép 
ugy, mint eddií, a legszolidabb árakon 
1'ogom áruezikkeimet ái alítani. inert fő-
elvem : kevés haszon mellet t nagy-
forgalmat  elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulata pártfogásukba  ajánlva, maradok 

kész szolgiiluttal 

Szt 'ke lybidy Sándor 
női és ÍI'TÜ ilivutüzlete (Csik^zercJu). -IS - .'i2 

Üzletem a Huttor szallodaval szemben ! 

dr. Forti-féle  SEBTAPASZ. Még eddig Bemmiféle  tapass nem érte el ennek a jó hatását! 
Fort i László eredeti gyártmánya. 

Rrnilkivüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ha-
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal csillapítja a táj-
dalmát, oszlatja a daganatot és 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 BM. Kapható a gyár-
ban Forti László Budapest, II. ker.,° Is-
kola-nlcza 24. szám és a főraktárban  Buda-
pesten, Tőrök József  gyógy-
tárában, Kirily-nlcza 12., 
valamint Budapesten min 
den és vidéken a nevezete-

sebb gyógytárakban. 
Az eredeti dr. Korti-léle 
sebtapasz külső csomago-
lásán. mely F. L 
betűvel van le.'—'C^ x-j 

jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

az. végzésével megerősítette. 
A számtalan értéktelen és ártalmas után-
zatok arra indítottak, miszerint az utánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt bebflld,  amely fönti 

k aláírással éa védjegygyei ellátva nincs, ju-
talomban részesül, mert a tapaszbamisitó-
kat folytonosan  törvényileg üldözöm. 10-0 

B B a f i a a f i f l s a e s e o o o j e s o o i 

Köhögés és rekedteég ellen ninca jobb a 
1 , 1 1 0 RÉTHY-fele 

p e m e t e f ű  c z u k o r k á n á l , 
de vásárlásánál vigyázzunk 

és határozottan BÉTHY-félét  kérjünk, mivel 
eok haszontalan utánzata van. 

B C - I doboz ára 60 fillér,  « ^ a 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 

Figyelemre méltó! 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevókiizön-éget, miszerint 
»z őszi és téli szezonra újonnan és dúsan 
fölszereltem  raktáromat kész féifi  és gye-
rek öltönyökkel, — a legfinomabb  téli 
kabátokkal és köpönyekkel — léi fi 
és Hu illetve gyerekek részére, valamint 
férfiak  részére röv'd bőrös kabá tok is 
nagy választékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraezok — ágy és asztal teri tök, 
,különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
ta rka takács — női köntöB ke lmék ; 
van továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbutor . mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember'részére, valamint családi használatra. 

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

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

7-20 Hi<IISK)r Zm. 
Brasaó, Kapu-ntoia 62. 

H O O O C P O O O O O O C O O i O I O W D O O ^ 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  lelhivni a placzHitczában, 
SZOPOS BÉNI bázában le?5 minden igényeket kielégilSIeg berendezett 

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

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlőm. 
Raktáron tartok mindenféle  rnganyos d ivánokat , melyen leszáll í tot t 

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

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felbivom  azon körülményre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javitását elvállalom. 

Magainat a n. é. közönség jóindulatn pártfogásába  ajánlva, maradtam 

Kiváló tisztelettel 

1 0 - 1 0 

B á j e r F e r e n c z , nyerges és kárpitos 
Csíkszereda, piacz-utczában. 

T. Bájer Ferenci urnák Csíkszereda. A mi az Óntól vásárolt kocsit illeti, arról 
ezúttal adok véleményt és pedig olyat, a mely székely hazai iparunknak valóban dicső-
ségére válik. — Mindössze néhány hete, hogy Óntól a kocsit megvettem, de e néhány 
hét alatt oly erfis  és mondhatni kritikus czenzurának volt kitéve, a mely azouos egy 
egész évi folytonos  használattal, mert ezen néhány hét alatt számtalan rósz, de nagyon 
rósz, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi 
sérülése nem történt, pedig, ha történt volna, sem lenne csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocsi ezen jó tulajdonságaitól, czélszerü és helyes beosztásától; mondhatom, hogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden szakember elismeréssel volt a szolid 
és csinos munka iránt, mely ugy a vas, miut a fa  és nyerges munkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 

raoocKxü 

x 
X 

^ • l l l l H f f l i f f l m Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát I 

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

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felhívni 

p i 
Több éven át szerzett tapasztalatom éa szakmámban való gyakoria-

tommnál fogva  azon helyzetben vagyok, hogy jutányos árak mellett 
is CSin és ízlés tekintetében a külfölddel  a versenyt felveszem.  Készítek 
a legjobb bőrökből mérték szerint: 

G —10 

u r i - , n ő i - é s g y e r m e k - c z i p ő k e t 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javításokat olcson vállalok. 

rw 

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

B u d a p e s t i r a k t á r a i t : 
Főüzlet: 

V I I . , K á r o l y - k ö r u t 19 . s z á m . 
Király-utoca sarkán. 

Fióküzletek : 
IV., Keoskeméti-ntoga 8. 

VII., Kerepea!-nt 32. 

F é r f i  czipf lk: 
Jó és olcsó fajta,  c/ngos 
Jó és olcsó fajta,  füzSs 
a legjobb fajta,  Mpla talpn, 

téli béléssel, tüzSs vagy 
ezuzos . . . . 

Vízmentes orosz lakk, téli 
béléssel, dnpla talpú, czn-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes proszlakk, víz-
mentes . . . 

lakk füzös,  elegáns . . 
amerikai bozbSr.czngosvagy 

fűzős,  téli béléssel . . 
Valódi Chevreaux minden 

kivitelben 

Irt 3.50 kr. 
„ 4 — 

5. 

5.50 

5.50 
5.50 

5.50 

VIII., József-kórat  73. 
A R A K : 

NSI c z i p A k : 
Jó és olcsó fajts,  czngos 
Jó és olcsó fajta,  füzös 
a legjobb fajta  Mz5g vagy 

gombos, téli béléssel 
Vízmentes orosz lakk, füzös 

vagy gombos, téli béléssel 
Posztó oroszlakk, dnplatalpn 
lakk fűzős  vagy gombos 
Amerikai boxbör, füzSs  vagy 

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

fi  t 3.50 ki. 
„ 3.50 

. 4 -

„ 4.50 
„ 4 . -
n 4 . -

Ó r Í "v idék i r e n S ^ g y e í ^ e k - a z i P ö k b e n a legolcsóbb árak mellett. Vidéki rendelesek a főttalet  utján pontosra eszközöltetnek. 
Meg nem felelő  árok kémégge l kicseréltetnek. 

Nyomatott Csikaioredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában?!^ 




