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Ujabb kombináczió a gimnázium 
építése ügyében. 

Már két éve mult, hogy vármegyénk 
törvényhatósága a rozzant állapotba ke-
rlilt és modern pedagogia követelményei-
nek ma már alig megfelelő  somlyói fő-
gimnáziumi, linöveldei és internatnsi épü-
letek helyett Csíkszereda városban uj 
épületek létesítése czéljából egy 50 ezer 
forintos  milleniumi ajándékkal a kezde-
ményezést megtette, az eszmét ugy a 
a püspök, mint az erdélyi róm. kalh. 
status igazgató-tanácsa elfogadta,  a mult 
évben a vármegye előbbi ajánlatát ujabbi 
50 ezer korona megszavazásával kibőví-
tette, Szeredaváros közönsége pedig az 
intézetek helyéül szIlkségeB telek biztosí-
tására szintén tetemes áldozatot hozott, 
még is a mint a jelek mutatják ma még 
talán távolabb állunk az eszme megvaló-
sulásától, mint a mennyi a kezdeménye-
zés óta letelt, sőt alig ha az egész terv 
piumdeziderium nem marad. 

Nem lehet a késedelem, esetleg az 
egész terv meghiúsulásának okai felett 
sokáig töprengeni, mert azok kezdet óta 
nyilvánvalók voltak a status igazgatóság-
nak a törvényhatóság által is többször 
hangsúlyozott magatartásából, a mely ál-
landóan arra törekedett, hogy az uj in-
tézmény a status pénztárának lehető 
legcsekélyebb megterheltetésével járjon s 
arra az áldozatot a inásik két faktor:  az 
állam és törvényhatóság hozza meg. 

Ezt a feltevést  látszik igazolni a 
status igazgatótanácsnak ujabbi kísérle-
tezési szándéka, a mely hallomásunk sze-
rint abból áll, hogy miután az elkészített 
terv szerint a gimnáziumi épület, finövclde 
internátus és templom felépítésére  760000 
korona költség igényeltetik, s ennek fe-
dezésére a törvényhatóság által megsza-
vazott 150000 koronán kívül az állam-
tól mintegy 535000 korona adományo-

zása lenne várandó, ennyire azonban 
kilátása nem lehetvén, vármegyénk tör-
vényhatóságát a tervnek olyképpeni mó-
dosításához való hozzájárulás iránt kereste 
meg, hogy az interné tusnak az qj épttletr 
ben való létesítése mellőztessék a e czélra 
tartassék fenn  a most is használt csik-
somlyói épület, mely szerinte az emelendő 
uj gimnázium- és fűtöveidétől  alig 10 
pereznyi távolságban állván, a fiatalság 
innen bejárhat az uj gimnáziumba, mi 
által a 780,000 korona építési költségből 
legalább is 200,000 korona redukálható 
s a hiányzó összeg az államtól is remél-
hető lenne. 

Ebből az ujabbi kombináczióból 
nyilvánvaló, hogy a status igazgató-
tanács előtt az uj gimnázium komoly 
kérdés tárgyát egyáltalán nem képezi, 
mert hiszen a tervszerint szttkségelt 
780000 korona összegből is, a mint szá-
mításaiból látszik, habár elBŐ sorban ér-
dekli mint tulajdonost az intézet ügye, — 
csupán 95000 koronát szándékozott el-
vállalni, tehát 55,000 koronával keve-
sebbet, még a vármegyénél is, melynek 
részére semmi jogot biztosítani nem haj-
landó, és bogy az államtól is legalább 
335000 koronát kieszközölhessen, oly 
építkezésbe is kész belebocsátkozni — de 
ebbe is ugy tetszik, csak a látszat kedvé-
ért — mely a kitűzött czélnttk nemcsak 
hogy meg nem felelhet,  hanem a mostani-
nál is rosszabb helyzetet teremt. 

Mert nem áll az a feltevés,  bogy az 
épitendő iskola a somlyói jelenlegi inter-
nátustól 10 perezni távolságban van, ha-
nem igen is 30 pereznyíre, s minthogy 
a somlyói internátusban lakó fiatalságnak 
az élelmezése is csak itt történhetnék, s 
az előadásra, étkezésre és hálásra azt 
az utat naponta négyszer kellene meg 
tennie, a mi 2 órát venne igénybe, váj-
jon mi maradna a tanulásra s egészségi 
szempontból is megengedhető volna-e, 
hogy különösön télvíz idején 1 .'>0-200 

szegényebb sorsú tanuló kitétessék a meg-
hűlés veszedelmének és az r.bból származó 
betegségeknek ! Ismételjük tehát : az uj 
combinicziót sem komolynak, sem észsze-
rűnek nem tartjuk, s hinni merjük, hogy 
alioz a vármegye közönsége sem fog  a 
ntaga részéről hozzá járulni, mert a mos-
tani állapot kedvezőbb, mint az lenne, 
mely az uj tervvel eléretni czéloztntik. 

= Politikai helyzet és az ex-lex. 
Kormánypárti körökben általános a vélemény, 
hogy a politikai helyzet igen súlyos. Aa ex lei 
kikerülltetlennek látszik a a szabadelvű pártban 
az a felfogás  jut kitejezéare, hogy a ki nein 
megy bele tnoat az ex loxbe, a mikor a kiaebb-
ség erőszakosan oda sodorja az országot, aa a 
magyar parlamuotárizmus csődjét óhajtja, mert 
megrettenni az ex-lextúl moet annyit tesz, mint 
a parlamentária elvet, az alkotmányos többség 
uralmát állaudóan kiszolgáltatni a kiaebhaég tet-
szésének. Ha mOBt meghátrál a többség a ki 
sebbség akarata előtt, akkor ezzel úgyszólván 
állandó a kormányváltaág, mert a kisebbség ak-
kor minduntalan megakasztja a kormány útját, 
a mennyiben bármikor előidézheti a törvényen 
kívüli állapotot. A kormány és a többség el  van 
határozva,  hogy elfogadja  az állapotot,  a 
melyet az obatrulíczió teremt B tovább intéai az 
ország sorBát az ex lexben is. 

= A képviselőház ülései. A húsvéti 
szünet után folyó  hó 10-án tartotta a képviselő-
ház első ülését, melyen ismét hevenyében ki-
tört a háború B a napirend elótt való felszólalá-
sok annyira igénybo vették az időt, hogy ezen 
üléaben a uapireudre kitűzött tárgyat, az indem-
nitás meghosszabbításáról szóló javaalatot csupán 
osBk Neményi  Ambrus előadó ajánlotta a pénz-
ügyi bizottaág nevében elfogadásra,  mert ezt nem 
esak aa állam, han®m a nép érdeke ia kivánja, 
mert a beruházáai iuaég munkákból mindaddig 
nem lesz Bemmi, mig költségvetési törvény nem 
lesz. Kéri, hogy a ház siirgóseu adja meg a 
kormánynak a költségvetési fölhatalmazást.  — A 
másnapi üléaben bét szónok saéiott a felhatalma-
záei javaslathoz, a függetlenségi  párt részérói 
Kossuth  Ferencz és a néppárt részéről Zichy 
Jánoa gróf.  Kossuth  Ferencs azzal argumentált, 
hogy a kormány viaszaélt az ellenzék lojalitásá-
val, melylyel a mult indemnitit meg nem aka-
dályozta s a helyett, hogy a költségvetést tár-
gyalta volna, a katonai javaslatokkal lépett a 
torvényhozás elé. llyeu esetben ne csodálja a 

kormány, hogy némely emberben kétely támad, 
hogy mi jobb : háromasái öaazefogódzott  ember-
nek a zsarnoksága e, vagy a törvényen kivűll 
állapot. A valóban alkotmányon országban ilyen-
kor a nemzetre appellál a kormány. A függet-
lenségi párt osak akkor fejt  ki erős ellenállást, 
mikor nenieté érdekről van szó a mikor nemzeti 
szerencsétlenségtől kell megvédelmezni as or-
szágot. Akkor követelnek uj áldozatot, mikor a 
nemzet és oraság a legszegényebb s e tekintet-
ben nem ia a többségnek, hanem egy láthatat-
lan hatalomnak akarata igyekszik érvényesülni. 
A függetlenségi  párt nem nyul erőszakos eaa-
közhöz, ha a kormáuy a törvénybes és indem-
aitás megokolásához hiveo a költségvetést tár-
gyaltatja legelőször a ai iránt határozati javaa-
latot ia nyújt be. Egy máaik határozati javaa-
lalhan podig bizalmatlanaág kimoodáaát indítvá-
nyozza a kormány ellen. A torvényen kívüli 
állapotért a felelúaaéget  a kormányra éa a 
többségre hárítja. — Zichy  Jánoa gróf  a kormány 
iránt bizalmatlan, mert vigyázatlan volt a ka-
tonai javaslatok dolgában, mert ürességet lát a 
kormány és a volt nemzeti párt politikája kö-
zött. Maga részéről kijelentette, hogy a véderő 
kérdésében áljáapoutja megegyezik aszal, a mit 
Szontiványi Árpád követelt, sőt neki ideálja a 
nemzeti hadaereg, noha sokan est közjogi viszo-
nyaink között lehetetlennek tartják. Sürgette a 
két évea katonai szolgálatot ia. Azután kijelen-
tette, hogy a néppárt a kormányt nem akarja 
az cx-lexbe űzni, noha caodálkozott, hogy egy 
szabadelvű kormány a katonai és közjogi kérdé-
sekben oly merev, konzervátiv álláspontot foglal 
el. Azonban az obatrukeziót moBt megokoltnak 
nem tartja, mert aa ellenzék aa indemnitáa meg-
obstruálásával elveszti a törvényen alapot. A 
javaslatot nem fogadja  el. — Aa ápril 16-diki ülés-
bon a napirend előtt felszólallak:  Qál  Sándor, 
Okolicsányi  László éa Pap Zoltán, kik mind-
hárman a pécsi hadapródok ügyével foglalkoa-
tak, kik közül a Ootterhalte nem énekléae miatt 
kettőt as intézetből eltávolítottak többeket pedig 
2—3 napi elzárással büntettek. Felhozták, hogy 
a hadapródokat hazaflatlan  irányban nevelik, meg-
hamisítják a történelmet a mindezekért magyaré* 
zatot és nyilatkozatot kérnek a honvédelmi mi-
uiaztertől. Fejérváry  Géza honvédelmi minias-
ter valótlanságnak állítja mindazt, a mit a lapok 
ezen ügyről közöltek. Nagy Oyulát és Poppel 
Kálmánt azért bocsátották el ai iskolából, mert 
a szellem éa az állás kötelmei tekintetében es a 
két fiatal  ember nem állott azon a magaslaton, 
a melyet a tiszti sarjadéktól követelni kell. Több 
növendéket asért büutettek meg, mert vétettek 
a fegyelem  ellen a egyik a büntetést annyira 
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reggellel köszöntött be. Még javában ragyoglak 
a fellegtelen  égbolton a oaillagok, midén a mi 
mindég saolgálatkész szürkénkkel a pályaudvarhoz 
érkeztünk. Utasé társaságunknak, mely négy fér-
fiből  és'két nőből állott, minden tagja a leg-
nagyobb pontossággal jelent meg a kitűzött 
időben. Indulás előtt mindenik gondoakodott, hogy 
utasé csomagja teljes rendben legyen, valamint 
arról is, hogy a pénseatárcza nehogy honn ma-
radjon, mivel aa utóbbi egyik leglényegeaebb 
tényező az utazásnál. 

Beszállottunk. Egy éles fütty  hangzott 131 
B azntán pillanatnyi caend következett; való-
színűleg mindenikünk mondott magában egy rö-
vid .Miatyánk"-ot, egy-egy buoauazót: latén ve-
led I viszontlátásra I A vonat kirobogott a pálya-
udvarbél a mi aa ablakoknál állottunk, mig a 
vároa azemünk elől el tűnt. Mindenik ntazé társ 
el volt merülve gondolataiban, azért rövid beasél-
getéa ntán mindenki nyughelyet kereaett a ku 
péban, hogy megzavart éjjeli nyugalmát egy kia 
alvással némileg helyre pótolja. 

Uti társaságunk fiatalabb  tagjai azonban 
egy külön  kupéban  vidám csevegéaael, mi 
meg alvással töltöttük ai időt. Igy érkeztünk 
meg reggel 7 éra körül a sepsiszentgyörgyi 
állomásra, hogy onnan rövid tartózkodás után Bras-
sóba induljunk. Brassóba megérkezve, nyomban aa 
iránt tudakozódtank, bogy délelőtt hány érakor in-
dulhatunk Bukarest  illetőleg Sinaia  felé.  Leg-
nagyobb meglepetésünkre aat a válását nyertük, 
hogy a kérdéses irányban délelőtt csak a nyári 
hónapokban vaa késlekedés. Most láttuk be, 
illetőleg láttam be én tévedésemet; valóban nem 
kellett volna éjjeli nyugalmunkat megzavarni, 
hiasen a délelőtti vonattal ia el lehetett volna 
utazni Csíkszeredákéi 

Tévedésemért meg is azenvedtem, mivel a 
táraaaág egyik vagy máaik tagja mindeu pilla-
natban szelídebb vagy gonoazabb élos alakjában 
szememre vetette azt. Hibáa voltam, tehát nem 
volt más mód, mint jó képet vágni, a roasz 
játékhos. 

As állomási vendéglében megreggeliztünk, 
a társaság némely tagjai átöltözködtek a az után 
mindnyájan beaétáltunk a vároaba s megszemlél-
tük az éppen folyó  héti vásárt. Én e közben 
több ismerősömtől, kik már voltak Konstántiná-
polybau, kérdeiésködtem az ottani körülmények-
ről, hogy tapasztalásaiknak az utazásnál hasznát 
vehessem. Ebédre az Európa vendéglőbe mentünk, 
a azzal a jelszóval foglaltunk  helyet az asztal-
nál : ebédeljünk  jól,  mert kitudja, hogy még 
mikor fogunk  jól ebédeloi. 

Az utat az állomásig iámét gyalog tettük 
meg, rendbe hostuk podgyászunkat a a mint a 
budapesti vonat befutott  a pálya udvarba, mind-
nyájan felültüuk,  utazásunkat Bukarest felé  foly-
tatandó. A mint a vonat kiindult asounal elővigyá-
sati intézkedést tettem, azaz felbontottam  az 
üvegeket, melyek Katalin  vissel, borral,  meg 
borseprővel  voltak megtöltve, még pedig azért, 
hogy Predealnál  semmi öaazeütközésem ne le 
gyen a flnánozokkal.  Mi magunk vidámság okáért 
a rizlingből  ittunk, a kalauznak pedig, liogy 
neki ia legyen jó kedve, két boron pohár bor 
seprőt boCBájtottunk rendelkezésére, fájdalom  a 
, Katalinéból aenki sem akart inni. E kőiben 
elrobogtunk Dereatye, a szép alsó éa felső  Tömöa 
mellett, mely igazán igézően szép vidék, s végre 
a aserpentinákon és tuneleken keresztül Pre-
deálhos érkestünk. 

Itt megvállottunk szeretett hazánktól és oláh 
területre léptünk, Predeál  csodálatosan azép nyári 
tartózkodási hely, egéasséges, tiszta levegővel és 
gyönyörű villákkal, melyekben nyaranként gasdag 
oláhok ssoktak tartózkodni. A nagy pályaház as 
oláhok tulajdona, a magyar hivatalos helyisége-
kért pedig bért fizetünk. 

A vámházban az oláh hivatalnokok nagyon 
előzékenyen jártak el velüuk Bzomben, látva, 
hogy egy előkelő társaság kéjutazást teáz, bőrön-
deinket aem vizsgálták a szokott szigorral. S 
miután útleveleinket ugy a magyar, miut as 
oláh hivatalnokok megtekintették, átestünk a vizs-
gálattal járó kellemetleuaégeken s átléptünk az 
állomás oláh részére. 

Rövid idő múlva felBiállottunk  a román 
vonatra a ott egy vadonat uj kupéban helyez-
kedtünk el, mire a vonat, mintha caak reánk várt 
volna, mozgáaba jött. Mindnyájunknak feltűnt  B 
mindnyájunkat meglepett azon rendkívüli gyor-
saság, melylyel a vonat tova rohant. Szemeinknek 
nem volt ideje gyönyörködni azon igen ssép éa 
pompás villákban éa nyári lakokban, melyek a 
háttérben mintegy eltűntek. 

Amugától kezdve a határ mellett fekvő 
hegyi kösségekben egész Sinaiaig különböző 
gyárak, nevezetesen sörgyár, üveggyár, posztógyár 
a még mások vannak működéaben, melyek as 
utóbbi időben fellendült  élénk romáu iparról tesz-
nek tanúságot. 

Sinaia  a román királyi család éa a leg-
gazdagabb bojárok nyári tartózkodási helye, a 
fekvése  olyan, hogy a vasúti vonalról vizsgálódó 
asemnek aemmi különöaebb betekintéat nem en-
ged. A helység as örök hóval fedett  Buoses hegy-
ség lábánál a vasút vonal feletti  magaslaton fek-
szik. A uyári tartózkodás ezen a gyönyörű helyeu 
ezerfelelt  kellemes lehet, már osak azon előkelő 
közöuaég miatt is, melynek e hely birtokában 
vau. Mindjártja pályaudvar közelében ia van néhány 
igen azép nyaraló különböző söld fáktól  körül-
véve, melyeken ilyen kora tavaBzi időben öröm-
mel pihentettük szemeinket. 

Nem hagyhatjuk emliiés nélkül, hogy est 
a helyet koronáa fejek,  miniszterek és katonai 
méltóságok, mint a román király vendégei, gyak-
ran felkeresik.  Innen kezdve a vasút vonal egy 
augó patak mellett több alagúton és hldoa át 
meredek sziklatornyok mellett húzódik, mindkét 

oldalon számos fa  által körülvéve, melyek most 
teljes virágzásban vanuak a fehér  éa piroa virá-
gaikkal igen kellemes beuyomást teamek a szemre. 

Kimpolung  mögött egy magaalatoa igen 
sok petróleum kut van, melyekből naponként tObb 
azás waggon nyera petroleumot termelnek a a 
vasúton minden irányban aaétküdik. Igen sokat 
Bzállitanak ebből hazánkba is. Innen kezdve a 
hegyek elmaradnak éa egy termékeny sik föld 
(lapály) terül szét szemeink előtt, mivel azonban 
ai alkony leszállt, annak további asemlélésével 
fel  kellett hagynunk éa a mig Ploestit  elértük, cse-
vegéssel töltöttük as időt. 

Szerfelett  élénk és mozgalmas életet talál-
tunk itt a pályaudvaron, mely rendkívül nagy és 
olyan étterme van, mely, — a mint mondják, — 
a legnagyobb és legszebb egéas Oláhonságban. 

Innen kezdve Bukarest felé  robogott a vo-
nat, a hová a román idő szerint este 0 őrs éa 
10 pereskor érkestünk meg. Megjegysem, hogy 
as ottani órák egy teljes érával előbb járnak a 
mieinknél. 

A pályaház csarnokában itt is aaerfelett  éléak 
forgalom  volt. S ezen mozgalmas élet közepette 
igen jól esett, hogy Posonl Károlyban egy régi 
ismerősre találtam, ki érkezésünkre a perroaon 
várakozott. Ó gondoakodott asámuakra szállásról 
is; a mi részünkre egy .Hotel Oarni"-ban, a 
többiek rászére pedig a .Hotel Carol'-ban. 
Rögtön .Birzsák"-ra ültünk B a magaa bakkon 
ülő selyem kabátos koosisok teljes vágtatva 
hajtottak a népes utosákon keresztül a kijelölt 
hotelekhez. Mivel nagyon rossz étvágyunk volt, a 
vacsorából alig fogyaastottunk  valamit. 

Vaosora ntán barátommal tramwqyon a.Ho-
tel Carol'-hoz mentőnk, hegy utl társaink elhelye-
zéséről is meggyőződjünk. Ezeket már az ágyban 
találtuk, esért a másnapi teendőket röviden meg-
beszélve, jé éjt kívántunk a as utosákon keresztül 
sétálva hotelünkbe mentünk, a hol aa éjasakát nyu-
godt alvással töltöttük a fáradt  tagjainkat ki-
pihentettflk.  (Folyt kov.) 
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••Ivére vette, hogy kljeleotette kilépését s szü-
lői el is vitték sz intézetből. Fejérváry báró, al-
ul , hogy a Ootterhaltéi magyar kir. himnusznak 
neveste; továbbá, hogy idézte s Takács Zoltánra 
snnsk idején csinált nótát, do különösen azon 
állitáaávsl, hogy as ellenzék megmetélye/i sz 
ifjúságot,  annyira felingerelte  az ellenzéket, bogy 
rendre utasítását követelték a nem akarták to-
vább hallgatni, e miatt as ülést feli  kellett füg-
geszteni. Szünet után Pejérváry kijelentette, bogy 
senkit sem akart sérteni 8 igy befejezhette  be-
szédét, melynek végén kérto, hogy az elmondot-
takat, mint választ ia a Pap Zoltán interpellá 
caiólra tudomásul vegyék. De elnök kijelentette, 
hogy a házszabályok értelmében a miniszter vá 
laaiáról határozni nem lehet, ezért a miniszter 
holnap fog  válaszolni az interpellácziókra. Az áp 
ril 17-diki ülésben arra kéri Fejérváry  báró i 
hánt, hogy a Papp Zoltán két iniorpcllácziójára 
tegnap adott válaszát vegyék tudomásul. Papp 
Zoltán a miniszter válaszát hazaflatlsnnak  mondja 
a éppen azért nem fogadja  cl. Rétkay  László 
külön kívánt szavaztatni a honvédelmi miniszter 
nek arra a kijelentésére, hogy a Gotterbalte ma 
gyar kir. hlmnusz-o s egyben a miniszterelnököt 
is felhívta  nyilatkozásra, hogy egyet ért-e mi-
niszter társával. A miniszterelnök kijelentette, 
hogy ó a Ootterhalte magyar szövegében semmi 
sértést nem lát, egyébként a honvédelmi ininisz-
tor a magyar kir. himnusz névvel nem akart valami 
uj nevet atatuálni, hauom caak azt akarta mosdani 
hogy abban a himnuszban a magyar királyról van 
szó. Appooyi Albert házelnök kijelontotte, hogy a 
Kátkay indítványa felesleges,  mert a miniszter 
válaazának tudomásul vétele csak a miniszter 
érdemleges válaazának helyben hagyását tártai-
mszzs és nom terjed ki s meeokolás közben el-
mondottakra. Szavazásra nem került a sor, mert 
névaierinli szavazást kértek s mindkét szavazást 
más napra halasztották. Az ülés végéu Széli 
miniszterelnök válaszolt Harta Ödönnek a zágrábi 
zavargás dolgában tett interpellácziójára. kijelent-
vén, hogy a magyar állam jelvényein történt 
minden aértést megtoroltak. A választ Uarta Ödön 
nem, de a ház tudomásul vette. Az ápril. 18-án 
tartott ülésben névszerinti szavazással tudomásul 
vették a Fejérváry valaszát. As ülés elejéu 
Madarász  József  két törvényjavaslatot nyújtott 
be, egyik a nndorválasztásról, a másik pedig 
magyar nemzetőrség felállításáról  szól. Azután 
tárgyalták a gabona határidő iizletról BZÓIÓ kér 
vényeket, végül Olay Lajos iuterpellalta a miiiisz 
terelnököi a székes főváros  Vlll-ik kerületében 
működő választókat összeíró bizottság által el 
követeti szabálytalanságok miatt; az íuterpellác-ziiit 
kiadták aminiazternek. 

A megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

Csíkszereda, ápril lö. 
A buBVéti Ünnepek közbejötte miatt a köz-

igazgatási bizottság rendes havi úlését két nap-
pal később, tehát ms, Szerdán tartotta meg 
Mikó Bálint főispán  nr elnöklete alstt, melynek 
különösen a pénzügyigazgatóság adott legtöbb 
anyagot elintézésre. Napirend előtt az elnök 
sajnálattal emlékezett meg a bizottság bnzgó 
tagja Nagy Sándor elhunytáról s javasolta, hogy 
emléke a bizottság jegyzökönyvében örökittes-
sék meg, a mi egyhangúlag el is fogadtatott. 

A szakelőadói jelentések különös figyelemre 
méltó mozzanatokat nem tartalmaztak ; azonban 
mint örvendetes jelenséget a főorvos  jebnlésé 
bői fölemlíthetjük,  hogy a mult hónapban az 
általános közegészségi állapot javult, mennyiben 
a fertőző  betegségek száma mintegy 25°/o-kal 
csökkent. 

A napirendre került egyéb ügyekről a kö-
vetkezőket jegyeztük föl: 

Mindenek előtt némely bizottságok nyertek 
kiegészítést választás utján Nagy Sándor halála 
folytán,  nevezetesen : 

1. a fegyelmi  bizottságba rendes tagul 
Molnár József; 

5. a gyámügyi felebbviteli  bizottságba Pál 
Gábor rendes, dr. Tiltscher Ede póttagul; 

3. az erdei kihágási másodfokú  birőságba 
dr. Fodor Antal rendes, dr. Tiltscher Ede pót-
tagul; 

4. az erdészeti bizottságba szavazat több-
séggel dr. Fodor Antal; 

6. a javító intézetekbe küldendő és fel-
tételesen szabadságolandók ügyeinek elbírálá-
sára hivatott bizottságba Bőjtby Endre; 

6. a mezőgazdasági munkások és munka-
adők közötti ügyeket intéző másodfokú  bíró-
ságba dr. Fodor Antal rendes és dr. Tiltscher 
Ede pőttagul választattak meg és a törvény-
hatósági bizottság megkerestetni batároztatott, 
bogy az elhalt Nagy Sándor helyébe a közigaz-
gatási bizottságba egy tagot válaszszon. 

Elfogadtatott  az erdészeti bizottságnak a 
Jenőfslva  kOzség tulajdonát képező „Hosszu-
havasi11 erdő eladására nézve telt azon javas-
lata, hogy miután a közbirtokosság által utóla-
gosan jóváhsgyólag tudomásul vett árverés jog-
erőre emelkedett, a birtokosság és Wender Dá-
vid kőzött létrejött szerződés tudomásvétel és 
további intézkedés végeit az erdészeti bizott-
ságnak visszaadassék. 

Dobráu János tölgyesi g. k. lelkész felebbe. 
zése folytán  odavaló Bencze Józsefnek  a kép-
viselőtestület póttagjai sorából való tőt lése ki-
mondatott. 

Miklós Ágoston csatőszegi lakős mező-

rendőri kibágásos ügye njra felvétele  iránt be-
adott kérésének bely adatott s az njra felvétel 
elrendeltetett. 

Taploczai Imre János tanitó azon kérése, 
hogy Kálmán nevü Da nlán felmerült  éa tőle 
követelt 196 korona betegápolás! költségnek az 
országos betegápolási alapból való kiűzetése 
eszközöltessék, ideghallgattatott. 

Zakariás Lukács alcsiki szolgabíró a ter-
hére kirőtt 18 korona 4B fillér  csendőr tnnuzási 
dij megfizetése  kötelezettsége alul' felmentetett. 

Több szentsimoní lakős által a képviselők 
névjegyzéke ellen bradott felebbezés  folytán  Fa-
zakas János és Szép Imrének a névjegyzékből 
való törlése elrendeltetett. 

Tölgyes község képviselőtestületének szon 
határozata, melylyel Kolomer Herscbkó zsidó 
vallásn romániai alattvalónak a lakhatási en-
gedély megtagadtatott, a bizottság által szintén 
jóváhsgystott. 

György János csomafalvi  anyakönyvvezető 
helyetles tiszteletdíjának 60 koronáról 100 ko-
ronára való felemelése  felsőbb  helyen javaslatba 
hozatott. 

Csiszér Pető és B*rtha István azépvizi ta-
nítók azon kérésének, hogy lak- és kertilletnié-
nyüknek a község által 200 korouára való fel-
emelése elrendeltessék, bely nem adatott. 

Becze Ferencz szépvizi tanitó felebbezése 
folytán  a szépvizi iskolaszék köteleztetett, hogy 
nevezett tsniló lakbér illetménye a már jóvá-
hagyva lévő dljlevél alapján készpénzben szol-
gáltassák hí. 

A csikszépvizi iskolaszék njra alakítása 
egyes tagok megválasztása ellen két oldalról 

is beadott felebbezésuek  bely nem adatott. 
Végül az összes óvó- és tanköteles gyer-

mekeknek sz 1903/1904. tanévre való össze-
írása elrendeltetett. — 

A Székelyföld  a földrajzokban. 
Nagy hibája a földrajzoktatásnak,  bogy 

felületes.  Alig tanít valami lényeget és ngy, 
hogy az az ismeret tartós legyen. Egy csomó 
szokott sablon és frázissal,  a tankönyvíró által 
ismert vidék viszonylag jobb kidomboritásával, 
ugy átsiklik Magyarországon, mint Chináii. Innen 
vau, bogy a földrajzokban  halvány képéi sem 
kapjuk a Székelyföldnek.  Mert, hogy csak erről 
szóljak, a Székelyfölddel  30—40 sorban végez-
nek a tankönyvírók. 

Háromszék megyéből három helységet 
(Sepsi-Szentgyörgy, Kézdi Vásárhely, Kovászna.) 
Csík megyéből liánnal Csik-S/.ereda, Borszék, 
Tusnád,) Maros-Tordából hármat (Maros-Vásár-
hely, Szováta, Szász Régen) és Udvarhely me-
gyéből is hármat (Székely-Udvarhely, Sz.-Ke-
resztúr, Parajd,) emlitetnek löl, szük szavakban. 
A hol alkalom van rá, mijtha szándékosan 
lennék, egyetlen egyszer sem mulasztják el meg-
említeni, hogy inely „szoros" vezet innen, vagy 
onnan Romániába. Azt pedig, ba más nem, jól 
ID Íja a székely. 

A szűkmarkú, fennt  részletezett ismerte-
tésre semmi sem czáfol  rá jobban, mint az a 
lény, liogy a Székelyföldnek  496 községe, 
Ő80.3Ő7 Inkósa és aránylag tenger sok neve-
zetessége van ; hogy a Székelyföld  olt iekszik, 

keleti határon, hol az oláh tenger hullámai 
mossák alá a magyar partokat B minden ma-
gyar embernek kél életet kellene sdni, hogy a 
haza védelmében hintós szolgálatokat várako-
zás szeriot teljesíthesse. 

Ám, nem törődnek ezzel a földrajzírók. 
Csak ugy átfutólag,  szembeötlő dolgokkal fog-
lalkoznak. S igy megtörténik, bogy ha áttanulta 
is az ÖBBzes iskolákat az ember, gondolkodva 
áll meg, a mikor példánl tőle Kovászna felől 
tudakozódik valaki, jóllehet ez a csodás ritks-
ságokksl, kitűnő gyógy- és ásványvizekkel kén-
és szénsavas „gőzlö"-vel biró helység hivatva 
van természetadta előnyeivel fogva  a szenvedő 
emberiség boldogitásárs. 

Csak magában a helységben 18 különféle 
összetételű, lényegesen eltérő ásványvíz forrása 
van. melyek mindenike uemcssk kitűnő élvezeti 
czikk, de gyógyerejénél fogva  is fölötte  becses. 
Olt van a Pokolsár, olt vsnnak a gözlők po-
dagrás emberek szabaditói Ha be megy az em-
ber az udvarokra csaknem minden gémes kút-
ból ásványvizet vehet, melyei a benezülőll 
egészséges faj  légi szokás szsrint még ms is 
lüzesitett kövekkel melegit s használ a maga 
számára föl  családi fürdőjében. 

Nos, ezzel a helységgel melynek a többek 
közt: „Horgász" vize a gyomorbajosok csodás 
hatású, biztos gyógyszere, melynek egy ország-
rész» szóló gyapjú és turó termelése van, négy 
szóban végez a Földrajz, irván: „Kovászua 
Pokolsár nevű fürdőjével"  t. i. említendő. 

Pedig, ba tovább vizsgáljuk kincseit, ott 
van Erdély legnsgyobb faipari  telepe, mely 
több ezer munkást, foglalkoztat  éa tart fenn 
állandóan a melynek ipsr vasútja siklója már 
több millió koronát emésztett löl, B melynek 
végül — hogy többet ne említsek e faipari  vál-
lalat nyújtotta foglalkozás  révén négy leiepe 
alakult már: Komandó, Gyulafalva,  Musa éa 
Karajos. 

Vehettem volna más helyiséget is példánl, 
mert a Székelj földön  uem ritkaságok a nagy 
kőzöuség előtt ismeretlen nevezetességek. Pél-
dának gondolom, ez is elég élénken illusztráljs, 
hogy Földrajzaink mennyire felületesek  • föld-
rajzi oktatásunk mennyire haszontalan. 

Semmivel sem lehet a főid  imádását, az 
iránta való tántorithatlan ragaszkodást jobban 
felkölteni,  mint értékének megismertetése állal, 
mi közgazdasági szempontból is rendkívül fontos. 

A Székelyföldön  ma vak tynk módjára 
bukkanunk buzaszemre, azaz csak véletlen foly-
tán tudjnk meg szélesebb körben, bogy a Ma-
ros völgyében, ott ahol a székely körvssntnak 
kell elhaladnia gazdag szénbányát lehet nyitni, 
vagy hogy égés; Gyergyó tele van márvánnyal, 
mely a küllöldinél tartósabb, szebb s ma caak 
arra jó, hogy utal kavicsozzauak vele. 

Borszék a világ legjobb ásványvizeinek 
hazája ngy van felemlítve,  mint a melynek 
„savanyuvize messzeföldön  ismeretes." Arról 
azonban jótállok, hogy a tisztelt tankönyvíró 
nem tndja, bogy ez a messzeföld  csak Ameri-
káig terjed, s hogy Borszék egyúttal hazánk 
legegészségesebb csodás fekvésű  fürdőhelye, 
melynek üveggyára és feltárásra  váró nagy kő-
széntelepe van és mégis csak 200 kilóméter-
nyire fekszik  a legközelebbi vasnti állomáshoz. 

Marosi orda megyében „Szováta gazdag 
sólelepekkel és sós fürdőkkel"  biró helységnek 
mondatik. 

Ám azt alig tndja a tankönyvíró s s nagy 
közönség is, hogy ezek a gazdag sótelepek ra-
gyogószépaégü naptól csilámló csupasz sóbegyek ! 
a sós fürdők  pedig országszerte páratlan nsgy-
ságn BŐS tavak, melyek közölt a medvetó ed-
dig megmagyarázballan módon rejt magában 
1 — 1 */a méteren alul oly melegséget, bogy a to-
jás benne meg lő, s azon slnl mégis jég hideg. 
Ami még különösebb e vidéknek a BŐ daczára 
gazdag flórája  van. Udvarhely megye gazdag 
vas és szén telepeiről nincs is emiilés. Hát bi-
zony ostorozni való felületesség  ez. 

Hátha még felemlítem,  bogy lépten-nyo-
mon kincsről-kincsre járvs, nyomorog e főidőn 
s nép: mnnka és kereset nélkül, hogy s ben-
szülöttek áltsl sem ismert rejtek helyeken ba-
lomban hevernek drágaságok, minden zeg-zugá-
ban jobbnál-jobb források  ; hogy történelmi múlt-
jának emlékei elmosódnak; e nép ismeretlen, 
ezponált helyzete vergődése a magyarság ző. 
mére közönyös ? 

Én Istenem, skkor még inkább kell hi 
báztatnom a földrajz  Írókat, akik tollat lógnak 
anélkül, hogy isméi nék a megismertetendő he-
lyeket s tudnák, minő nagy feladatra  vállalkoz-
tak. Egyenesen ennek a hívatlan beavatkozás-
nak tulajdonítom, bogy a magyar ifjúság  felnő 
e főid  ismerete és e föld  szeretete nélkül; hogy 
alakul ipari és kereskedelmi érdekeltség, mely-
nek sejtelme sincs, hová kellene pénzét fek-
tetni, liogy abból haszon származzék rájuk és 
általuk a föld  népére; bogy eljár iskolák kö-
zönsége — mint s napokban is: Kolozsvárig 
s nélkül, hogy tndná, mennyi látnivaló van a 
Székelyföldön,  s mily nsgy mulasztást követett 
el, bogy ezt elkerülte. 

Ezen a bajon akar segíteni s maroBvásár-
'.elyi Székely Társsság midőn kiinondotts. bogy 

1. megkeresi az összes székelyföldi  szé-
kely társaságokat, hogy e föld  nevezetességeit: 
helyiségeit, ipartelepeit, ipari feldolgozásra  váró 
kincseit, fürdőit  ásvány- és gyógyvíz  forrásait 
stb. stb. földrajzi  feldolgozásra  alkalmasan Ír-
ják össze és bocsássák rendelkezésére ; 

2. annak közlésével megkeresi: 
a) a kultuszminisztert, hogy a Székely 

föld  behatóbb, részletesebb földrajzi  megismer-
telését a taukönyv-irók figyelmébe  ajánlja, azt 
saját hatáskörében elősegítse. 

b) a Magyar Földrajz-Társsságot, Közok-
tatási Tanácsot és ismertebb tankönyvirokat 
ez országrész és népe javára akczióba hívja és 
munkájnkat a szükséges anyag átkőlcsönzésével 
megkönnyíti. 

AZ indítványt egybangn lelkesedéssel fo-
gadta el és siet megvalősitani a Székely Tár-
saság. Ebez a buzgólkodáslioz nem kell kom 
mentár. Olyan irányt követ, sielynek hsszna 
nem maradhat el, de várva várandó is. 

Máthé József. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. M.-tól. 
A székelyek tehát nem románokkal, 

hanem pásztorkodással foglalkozó  bolgárokkal 
vegyültek össze, kik közé már előbb egy kis 
török-tatár töredék olvadl vala be. A mit külön-
sen igazolnak a székelyek nyelvében előforduló 
specziális déli ugor eredetű tőrök szók u. m. 
feketeügy,  ajang, ester, körmözni, kuvad, lenge, 
sarval, gyalu, szilánk, szilony, tők, tőkeszt, 
akad, akaszt, szupujkó, zavar, zsámbálódik stb. 

Ezek iBinét csak arra mutatnak, hogy & 
székelyek a magyarokkal külön, önállóan a 
török-taláros, vagy bolgáros, főleg  utószót sgn 
hangsúlyozással fejlődtek  Bigén Bókban eltérnek. 

Hunfslvy  Pállal szemben Nsgy Géza a 
mások bileleB adatokkal bebizonyítván a hunok 
és magyarok közti kapcsolstot valódiságát a 
ezzel a székelynek is a hagyományon slspulé 
huneredítét a székelyek, a székelyeket sabar-
hunok és ugor-magyarok  összevegyűléaéből 
még a délkelet-oroszországi pusztákon elő állolt 
magyarnép egyik csapatának mondják, mely 
nyelv és vérszerint csak olyan volt, mint a többi 
s csak annyiban különbözőit a magyarság egyik 
ágától, bogy ez a mesés Mogortól,  a székely, 
ség pedig a magyarság másik ágával Hnnortól, 
vagy » hasonló eredetű s Hunornak megfelelő 
Csabától  származtatta magát. 

Tierry Amadé s mások Csabát költői alak-
nak tartják s főleg  Tierry kimutatja, bogy Attila 
Hunorral soha sem találkozván, nem nemzbette 
vele — mint a monda tartja — Csabát. Azon-
ban ez nagyon valószínű Is, bogy Csaba inkább 
bely név Saba. vagy Szaóa-tól az Oroszország-
délkeleti részén fekvő  pusztaságról, melyről már 
s szentiratokból, a három királyokról, a nap-
keleti bölcsekről ludjuk, hogy Jézus születése-
kor a CBilag vezérletére Betlehembe a kis Jézus 
imádására siettek. Olt van: Omnes de Saba 
ven/unt (mindnyájan Szabából. Szaba tarto-
mányból jövének, aranyat és tömjént hozván) 
és Reges Arabnm et Saba dono addinent 
(Arabia és Saba királyai adományokat hoznak.) 

Igy. a mint luár Jézns születésekor a 
Szaba, vagy Ssbs tartományairól a Jézus imá-
dására jövő királyokat Szaba királyainak neve-
zék, ngy nevezék az ott lakó s onnan később 
Magyarországba bejövő Attila hunjait s az ö 
bslála ntán Erdélyben maradt, majd Görög-
ország és sz általnk előbb birt tartományokba 
visszahúzódott hunokat Saba, vagy későbbi ki-
ejtés szerint Csaba népének,  Csaba emberei-
nek, mi kitűnik ezekből is: 

Anonymns szerint Hüir.k fia,  Zusrd volt 
az, ki népével, mely — mint Névtelenünk 
mondja — egész a mai napig Saba-tnogernek 
hivatik, Görögországba költözött. Ugyanezt 
mondja, csak hogy más slakban a Hun-Krónika 
is. Hülek itt már teljesen azonosittatik Attilá-
val s „Csaba", mely a Névtelennél még szép 
név, a Hnn-Kronikában Hűlek fiának  nevévé 
lesz. Attila fia,  Csaba vezette a hunok egy ré-
széi Görögországbs — mondja a krónika ; a 
hagyomány különböző változatainak egybe ha-
sonlítása nlán szonbsn ennek eredetileg igy 
kellett bangzania: Cbele  6a vezette  a hunok 
egy részét  a Csaba népet  Görögországba. 

A hunok egy része e szerint „Csaba nép-
nek", „Csaba magyarnak" bivatoll. A hagyo-
mány szerint a „Csaba nép'-bez tartoztak mint 
ilyenek, s hun voltak a székelyek is. A ma-
gyar bagyotnáuy e nép nevében azonban köny-
nyeu felismerhetjük  Jornandes .Savir"-ját s a 
Koustántin császár „Szobor"-ját, melynek végső 
szótagja megfelel  az ugor „ér" török-talár „er" 
szónak, mely annyit leszen : ember, nép.  Sav-ir, 
Saba-r, azaz Saba-er, e szeriül aunyi, mint Szav-
nép, Szaba-nép, Anonymusuál Saba-moger s a 
Hun Krónikában Csalta népe. 

A hun-székely-magyarok Saba, Savir 
nevére nézve itt még nn-g kell jegyezni felvi-
lágosítás gyanánt, hogy Konstánlin szerint a 
magyarok, midőn Lebediában laktak „valami 
okból" — a mint mondja — Sobartviasphalvi 
nevet viseltek. „A tnrkok nemzete — írja 
Koustáulin — régen Khazari&hoz közel szerzett 
magának lakást azon helyen, mely Lebediának 
neveztetett. S nem nevezék őket az akkori idő-
ben turkoknak,  hanem valami okon Sobart-
viásphalvi  vala nevök." Alább pedig : „Háború 
ütvén ki a tnrkok és az akkor Kangarnak 
nevezett Palzinakiták kőzött, a lurkók serege 
meggyőzetett és két részre szakadt; s egyré-
szök keletre Persis felé  leiepedett meg, kik a 
tul kok régi nevén mai napig is Sobartviasphalvi 
néven neveztetnek." 

A Sabartviasphalvi  vagy összetett szó 
a Sabar, Szapart és Aspliol szókból, vagy rosszul 
irt szó, melybeu a név és görög magyarázata 
sabarrietvi-aspbalvi-szsharok, az az erősek, 
biztosak,  állhatatosak, korlátlanok — össze-
van írva. 

Bármily magyarázat álljon is, annyi vilá-
gos, hogy a magyarok egyszer Sobor  név alatt 
is szerepeltek, vagyis Fornandes Savir,  vagy is 
hungur népe, mely a hunok egyik ágát tette éa 
Konstánlin császár Turknsk nevezett magyarjai 
alatt egy nemzetet kell érteni. De hogy ezen 
hun-székely-msgyarnép nem csak a honfoglalás, 
hanem Attila s hunjai bejövetele, tehát az V. 
század elölt, sőt már az i. század reggeléo 
a megváltó Jézus születésekor Saba, Sava tar-
tomány vagy pusztáról Saba-Sava s később 
Attila bejövetelekor és halála után Csaba nép-
nek neveztetett: világosan kitűnik Saba ki-
rályairól, kik Jézns imádására sietve, neki 
ajándékokat vivének. Tebát a bagyománynyal 
teljesen megegyező s igen kOnnyen megenged-
hető, hogy a székelyek a hnubirodalom meg-
bomlása után Erdélyben maradt és itt letele-
pedett Sabar-bnn, vagy Csaba-hun népnek 
maradványai, kiknek egyrţsze s netadmelléki 
csata után a délkeleti oroszországi pusztaságra 
visszavonulván, később Árpád s a magyarok 
neve alatt ide viszajOttek. 

(Folyt, kov.) 

Székely Endre 
1886—1908. 

Pókakereszturi Székely  Endrévé:  vár-
megyénknek ismét egy jelese, sőt IritUnósége 
dóit sírjába a hagyott maga után sokáig be-
tölthetleu tirt. 

Jeles, Bót kitllnó volt a megboldogult 
minden tekintetben. Ennek biztositékát már 
szülőiben bírta. Édes atyja pókakereszturi 
Székely  Károly  régi primőr csalid tagja, 
Csikseék egykori, egyik királybirája, a férfl 
szépség, jellem és derékség mintaképe ; é d e B 

anyja Bziiletett Fejér  minden női erényekkel 
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tündöklő, legritkább asszonyok egyike, a férj-
nek minden tekintetben méltó párja volt. A 
szülök kitűnő tulajdonságait a most megbol-
dogult is tefjes,  sót fokozott  mértékben örö-
kélte, fokozta  ezeket a nem közönséges mű-
veltség, mit a csiksomlyói, majd a kolozsvári 
és nagyszebeni gimnázium és jogi tanintézetek 
látogatása, azok tanfolyamainak  jeles ered-
ményű elvégzése, majd meg önképzés által 
szerzett meg. Az ismereteknek egyetlen ága 
Bem volt, a melyben kellő tájékozással ne 
birt volna. 

Mindezen jeleB tulajdonságok, — melyek 
között nem közönséges sziv jóság, lelki ne-
messég és észbell tehetség voltak mindig a 
vezetők, — benne a jövő nsgyobb embe-
rét engedték sejteni és reményleni. A 
kifejlést  azonban a kedvezőtlen korszak és 
körülmények igen-igen nagy mértékben gátol-
ták és korlátozták. Kert a midőn épen érvé-
nyesülnie kellett volna, a 48—49. évi fé-
nyes álmokat követő, B egész 18G0-ig tartó 
kietlen korazak őt is a család és magán gaz-
dálkodás Bzük körébe, az úgynevezett pnszi vi-
tásba szorította vissza. Csak 1860—61-ben 
lépett, ki jeles tehetségei és tulajdonságainak 
érvényesülhetési terére, midőn Csikszék ideig-
lenes törvényszékénél birói állást vállalt. Rövid 
bírói pályája az általános birói s különösen a 
vizsgálóbírói fényes  sikerek egész sorozatától 
tündökölt a legnehezebb és legbonyodalmasabb 
bűnügyeknél is. 

Az újra ébredés első rövid korszakának 
ismét elborulása újból a magán életbe, a csa-
ládi körbe visszavonulásra kényszeritotte, hol 
már elaggodt szülői, serdülő testvérei körében, 
ezek támogatása s vezetésével, valamint igen 
szép mezőgazdaságuk intézésével töltötte nap-
jait A hová kezét és lábát tette, a siker e 
téren is hü kisérője volt. 

A 70-es években Kászon fiókszék  dulé 
biztosa, 1898. évet megelőző időben hosszabb 
időn át Csikvármegye takarékpénztári pénz-
tárnoka, mqjd a csikszentmártoni járás fő-
szolgabírója, a törvényhatóságnak és többféle 
bizottságainak pedig folytonosan  hnsznos tevé-
kenységű tagja volt Mint főszolgabíró  1898-
ban nyugalomba vonult s azóta leginkább ter-
jedelmes gazdaságának, egyházának s az iskolá-
nak szentelte tevékenységét. 

Ugyancsak a 70-es évek elején a kászoni 
patrimoniumot a csikszentimrei terjedelmesebb 
birtok megszerzésével cserélte föl,  miközben 
áldott szivtt és nemes lelkű felesége  szül. 
Babolcs Adél  úrnővel lépett házassági frigyre, 
a mely több kedves és nagy reményű gyer-
mekkel áldotta meg. Sajnos, hogy ezekből csu 
pán kettőt, — Jenőt és Adélt — nem siratott 
el, hanem most ezek keseregnek a nagy köz-
és még nagyobb Bqját veszteségük fölött. 

A megboldogultat — röviden és hézago-
san vázolt élete pályáján — a tántorithatlan 
becsületesség, tükörtiszta jellem, nagy sziv és 
lélek nemesség, embertársai önzetlen nagy 
szeretete s igazi megbecsülése, lángoló hon-
szerelme, családja és hazája javára s boldo-
gitására irányult folytonos  és lankadatlan, — 
hasznos munkásság, valódi és önzetlen barát-
ság jellemezték. 

Ezek teszik őt igen-Igen hosszú időn át 
feledhetlenné,  helyét betölthetienné, emlékét 
áldásossá, nyugalmát csendessé és szeliddé. 

Legyen könnyű a hant fölötte  és ne há-
borítsa álmát semmi, semmi 1 

.A ezivben hordott jóság- és szeretetért, 
közhasznú munkásságáért vegye el az Egek 
Urától méltó jutalmát I* 

Annyit azonban most is tudtodra adha-
tunk, hogy az előkészületek rég éta folynak 

egy mielObb Összehívandó értekezleten az el-
határozó lépéseket mulhatlanol megtesszük. Ad-
dig is türelem éa kitartás 1 

Kartársai üdvözlettel: 
Bardoea Gyula dr. 
Harmat Leó dr. Jtannuok. 

Nyílt válasz. 
István dr. kfaorvoa  ornak Gafknépvlaen. 

Nyilt leveledre a következőkben van sze-
rencsénk válaszolni. 

Bár érzékenyen sajt benflnket  is a kiér-
demOlt csíkszeredai kir. tOrvényazéki elnök ur 
aktív elnöksége idejében megszületett s az éta 
viruló egészségnek Örvendi orvos-bi-6i funkcziők 
monopoliuma, mely as sl- és felesiki  községek 
területén működő Összes kOr- és járásorvosokst 
a törvényszéki orvosi működésekből teljesen ki-
zárja: jogtalan mellőztetésünk, jobbsn mondva 
ügyes taktikával keresztül vitt czéltodatos el-
kertltetésüsk miatt elszenvedett erkölcsi s rész-
ben anyagi kársakat ez ideig szótlanul türtük, 
mert a mala Bde-t  törvényes érvekkel nem dönt-
hettük volna neg s másrészt azért, mert az 
érdekelt kartársak memoraadumsnk Összeál-
lításához szükséges adatokat még nem adták 
kezeinkbe. 

Csíkszeredai műkedvelők elő-
adása. 

Egyhangn társadalmi életünket kellemesen za-
varja meg néha, néha egy-egy műkedvelői előadás, 
mely évenként egyszer-kétszer rendesen a polgári 
osztály néhány lelkes tagjának buzgolkodása íolytán 
jön létre a IlycDkor van alkalinuuk gyönyörködni 
vállalkozóbb szellemű dilettánsaink szinpadl alakítá-
saiban. Mert valóban van uohány igen tehetséges mű-
kedvelőnk, kik közül némelyük mégmost is megcsillog-
tatják olykor-olykor szép tehetségüket, a többiek 
podig teljesen visszavonulva pihennek babóraikon s 
igy a mllkcdvolés ügye, mely évekkel ezelőtt oly 
szépen virágzott, majdnem teljesen lekerült a napl-
rcndről. 

Pedig hát részint élénkebb társadalmi élet lé-
tesítésére, részint szorakozás kedvéért, részint pedig 
egyes humánus intézmények és nemes czélok fel-
segélésére igazán szűkség volna egy jól szervezett 
műkedvelő társulatra, ezért vagy a régi társulatot 
kellene halottulból feltámasztani,  vagy pedig egy 
ujat szervezni. 

Es ez nem is háládatlan dolog, mert a közön-
ség mindig szívesen támogatta a műkedvelőket, a 
mint ezt a folyó  hó 14-én turtott előadás alkalmával 
is tapasztaltuk. 

Ugyanis a közönség szorongásig megtöltötte 
a Kossuth-szálló nagytermét akkorra, luidón meg-
csendült a rendezői csengettyű s kezdetét vette az 
Oltár-egyesület javára előadott .Mi Atyánk Isten 
vagy A lalu árvája" czimü darab. 

Már hetekkel czolőtt hallottuk, hogy valami 
előadás vau készülőben, később a darab cziinc és a 
szereplők névBora is köztudomásra jutván, nagy lett 
az érdeklődés s abban a reményben mentünk el i 
azinliázha, hogy ogy jól sikerült előadást lógunk él-
vezni, mert a szerepek egytől egyig oly kezekben 
voltak, hogy ezen reményünk jogosult lehetett. 

Reményeiukben nem is csalatkoztunk, mert 
ugy az egész előadás menete, mint a szereplők egyen-
kint és összevéve is meggyőztek arról, hogy váro-
sunkban a műkedvelők régi és mostani működése 
között különbség nincs a hogy műkedvelőink képe-
sek mindig egy-egy élvezetes estét szerezni a kö-
zönségnek. Az egész előadáson meglátszott az ügyes 
rendezés, a lelkiismeretes tanulás s a szereplők buz-
gósága, tehetsége és odaadása. Bár voltak közöttük 
olyanok is, kik most léptek először a világot jelentő 
deszkákra, azonban ezek la igyekeztek jól megállani 
helyüket a tapasztaltabbak és gyakorlottabbak mel-
lett és oz teljesen sikerült is. 

Klára a darab legnagyobb női szerepe Pap 
Györgyné kezében volt, kl azt a tőle megszokott 
preczizltással, művészies raténnal alakította s nehéz 
szerepének minden mozzanatát kidomborította és 
teljesen érvényre juttatta. 

Jól és szintén művésziesen játszotta szerepét 
Murgit — O r b á n Irénke is, ki ugy játéka, mint 
Bzép énekei által megérdemelte azokat a zajos tet-
szés nyllváoításokat, melyekben őt a közönség ré-
szesítette. 

Böske — P a p Livlka bátor fellépése,  ter-
mészetes éa ügyes játéka által szintén kiérdcmultc 
a közönség osztatlan dicséretét és tetszését s külö-
nösen a 4-ik képben, midőn atyját a gyilkosság el-
követésétől visszatartja, félálomban  elmondott „Mi-
atyánkjávttl", sokak szemében könnyet fakasztott. 

Zsuzsi — O r b á n VUma és Rózsi — F e j é r 
Ida szorepeikbea derekasan megállották helyüket. 

A fala  árváját, mély tanulmányozásra és nagy 
azcrgalomra valló módon M á r t o n Oábor azcinélye-
altetto, igazán ritka ügyességgel és elevenséggel. 

Dudáa Mihály nehéz szerepét J a k a b János 
a legnagyobb preczizltással és teljesen élethlven ol-
dotta meg. 

Pergősl — D a r v a s Bélavolt,sokat mókázott 
a állandóan derültségben tartá a közönséget, külöu-
ben elég, ha azt mondjuk, hogy most Is éppen olyan 
ügyesen játszott, mint azt tőle már régen megszok-
tuk. övé az a nagy kitartást, türelmot és kiváló buz-
góságot igénylő ügyes rendezés érdeme ia. 

Józan hadnagyot — Ifj.  Nagy látván alakí-
totta Igen talpraesetten és ügyesen a első szereplé-
sével la elkötelezte a kSzönaégot. 

Kurta korcsmároa nehéz szerepét D ó c z y Já-
nos Igen jól játszotta. Egy Idegen ur — O r b á n 
Mihály semmiben sem maradt társat mögött. Almos 
bakter — L a j o a Jgnácz, Lelkész — I m r e Béla, 
ügyes játékukkal Bókban hozzájárultak az előadás 
azinvonalának cmeléaéhez. János —Szőke, Mátyás 
— F ü 1 e k I, megállották helyűket. 

Az előadás ugy erkölcsileg, mint anyagilag 
szépen aikerűlt s a szereplők a jól végzett munka 
tudatával, a közönség pedig egy élvezetes est emlé-
kével távozott. Előadás ntán táncz volt, mely emel-
kedett bangalatban és kitűnő kedvben a hajnali órákig 
tartott. Jókuas. 

zolta már Is a valóság, mennyiben Csikszent-
imre és Szeatsimon községében a járvány fel-
lépése hivatalosait konstatáltatott és annak 
már kellemetlen következései Is mutatkoznak. 
Érről alcsiki levelezőnktől a következő érte-
Bitést vettük: 

A csikszentgyörgyi, húsvét előtti orszá-
gos baromvásáron a jámbor gazdák több drb 
ökröt adtak el. A felhajtásnál  a kirendelt állat-
orvos szemfűlessége  nem konstatált», hogy a 
felhajtott  barmok között vannak száj- és kö-
römfájásban  szenvedők s e miatt történt, hogy 
a vasúti felrakodásnál  nzokat nem fogadták 
el, a verő visszaadta az állatokat és az el-
adók hibájuk ellenére a vételért leolvasták. 

A vevő kártérítést követel, pedig az el-
adókat mulasztás, hiba nem terheli, sót ök is 
károsítottak. Kifizeti  meg a költséget, kárté-
rítést? Kit terhel a mulasztás? Ki köteles a 
költségeket és kártérítést hordozni? 

Ismeretem szerint a kirendelt állatorvos 
a hibás, mert őt mint szakembert a törvény 
azért küldi ki, hogy a laikusok által jóhisze-
mlileg árusított állatoknál a fennforgó  beteg-
séget állapítsa meg, azokat különittesse el s 
a továbbiak iránt intézkedjék; de ne engedje 
meg azt, hogy atlás-vevés jöjjön létre s igy 
eladó és vevő is károsodjék. Gz igy tortént s 
a mulasztás a járási orvost terheli, tehát kö-
teles következményeit is hordozni. 

Némó. 

• száj- és körömfájás  fellépése. 
Lapunk egyik közelebbi számában birt 

adtunk arróL hogy a száj- éa körömfájás  as 
állatok között a vármegye határával szomszé-
dos Ágos  és Aszó nevű romániai községekben 
fellépett  s igy állat állományunkat veszély fe-
nyegeti Sajnos, hogy emez aggodalmunkat iga-

KÜLÖNFÉLÉK. 
Béluskának. 

Q. B. születés napjára. Irta: Fábián Lásaló 

Itt vagy tehát siralmunk völgyébe 
Boldog édeB anyád szerelő ölébe. 
Szél fölötted  altató danája : 
.Hazád lett a székelyek ha/ája*. 

Járni, ha kezd piczi polyáa lábad ; 
Szólni ha kezd picii piroa szájad ; 
l.cgycn ajkad legelső imája : 
.boldoguljon a székely hazája*. 

Majd ha felnőaz  — öntudatra ébredsz 
F.H szivedben emésztő but érezsz ; 
Csendüljön meg éd's auyád danája: 
.Felvirul még a székely hazája*. 

Éa ha hivnak csatariadóra 
Székely hazánk veszélyben, ha volna ; 
Arról is szél éd'a anyád dauája : 
„Gyávát nem sziil a székely hazája*. 

Bárhová dobjon a Bora haragja, 
Süssön rád úröin, vagy báuat napja ; 
Füledbe cse:tg éd'a anyád danája: 
.A te hazád székelyek hazája". 

— Dr. Fe jé r Antal lapnnk felelős  szer-
kesztője folyó  hé 21-én a délelőtti vonattal kép-
viselői kötelességeinek teljesitéjére Budapestre 
utazott. 

— Az n j főslndlkus.  László Polikárp 
a Szt. István apostoli királyról nevezett Erdi'ly 
részi Szt. Fi-reuczrendi tartomány lűnOke, a 
csiksomlyói zárda fSaindikusává  dr.  Fejér  An-
tal  ügyvéd és országgyűlési képviselőt nevezte 
ki. A kinevezési okmáuyt a napokban kézbesí-
tették a fősiodiknsnak  a csiksomlyói és a bras 
séi szerzet-bá/.ak fóuOkei, 

— Püspöki nagybisottmányi gyű-
lés. A csiksomlyói rúm. kath. iskolák pénzalap-
jának felügyeletével  megbízott püspöki nagy-
bizottmány főispán  ur elnöklete alatt szombaton 
ülést tartott a vármegyeház tanácskozási kis-
sebb terűiében, melynek egyik főtárgyát  a Nagy 
Sándor elhunytával megüresedett ügyészi állás 
betöltése képezte. A választás oaţy érdeklődés-
sel folyt  le, mely a Dr. Nagy Béni javára dűlt 
ej, a ki 11 szavazatot nyert s igy a Bartha lg 
niez 9 és GyOrpál Domokos egy szavazatával 
szemben, tehát két Ezavazat többséggel válasz-
tatott meg a pénzalapok ügyészévé. Ez alka-
lommal terjesztettek elő a mult évi zárszáma-
dások, melyek helyeseknek találtaluk, továbbá ez 
eddigi 8°/o kamat 6°/o-ra szállíttatott le oly köf 
csSnftknél,  melyek jelzálogi bekeblezésekkel vé-
tetnek fel.  Végül a püspOki nagybizotmány tag-
jaiul való kinevezésre ajánltattak : grőf  Mikes 
alfalvi,  Hosszú Ferencz szentkirályi, Miklós Ist-
ván szeutmártoni plébánosok, dr. Nagy Béni 
megválasztott ügyész és Dájbukát Jakab megyei 
számvevő. 

— UJ anyakönyvvezető. A m, kir. 
belügyminister a csikszentmiklósi anyakönyvi 
kerületbe anyakönyvvezetSül teljes hatáskörrel 
a közelebbről megválasztott Kelemen  QyOrgy 
körjegyzőt nevezte ki. 

— Áthelyezés. Katona  Béla kir. kaltar-
mérnOk f.  hé végével Brassóból az aradi kultar-
mérnöki hivatalhoz távozik. A brassói koltar-
mérnOki hivatal benne vezetőjét, a gazdakOzOaség 
pedig érdekeinek buzgé, bü és Önfeláldozó  har-
ezosát veszti el, akinek itteni 6 évi működése 
a mezőgazdasági kuliura fejlődésével  szorosan 
Összeforrott.  Távozó barátai, kartársai és tisz-
teiéi 1903. évi ápril hó 20-án este '/>8 őrskor 
Brassóban a Bukarest-szálló nagytermében a 
távozó kolturmérnOk tiszteletére bacsuvacsorát 
rendeztek, melyen igen sokan vettek részt. 

— As igazságügyi palota építési ügye 
egy lépéssel előbbre haladt s a munka beveze-
tésének most már mi sem állbat útjában, mert 
értesülésünk szerint a vallás- és kOioktatási' 
miniszter jóváhagyta azokat a szerződéseket, 
melyeket a vármegye közönsége dr. Fejér An-
tal. özv. Gál Endréné és Nagy látván telek-
tulajdonosokkal a palota helyének biztosítása 
iránt a megyei nevelési pénztár terhére meg-
kötőit. 

— Ipar testület i elnök. Az ipartestület 
folyó  bó 19-én délelőtt a városházánál tartott 
évi rendes közgyűlésében elnökévé Tamás Jó-
zsef  helybeli iparos mestert választotta meg. 
Tamás József  évekkel ezelőtt huzamosabb ideig 
viselte az elnSki lisztet, pár évig visszavonalt 
az ipartestületi ügyektől, most azonban az ipa-
rosok közbizalma ismét feléje  fordult  s őt bíz-
ták meg az ipartestület dOezOgős szekerének 
további kormányzásával. 

— Kellemes meglepetés érte az 01-
tál-egylet vezetőit, midőn a feltámadás  nsgy ün-
nepére virrsdva kézhez vették a derék műked-
velők szinlapjál és látták, hogy azok saját jé-
azántnkbél a mi javunkra játszanak I . . Volt is 
szép haszon; a ntinl értesülünk száz korona 
készpénz és a színpad állványa lettek a leltárba 
(illetve pénztárba) túljegyezve. Tudjuk, hogy 
ezért leginkább az egylet lelkes jóakaróját Dar-
vas Béla urát illeti meg az elismerés ; mi nem 
bírjuk eléggé megköszöni kedves jé indulatát 
azért e helyen is csak azt mondjuk: Jézus fizesse 
üteg III — Mert ez eBetben nem csak maga 

lény kedves dolog: hanem annak erkölcsi 
oldala, az Örvendetes jelenség az, hogy ez a 
szegény, sokat szenvedett egylet, olyan rokon-
szenvessé let t . . . 8 ugy sejtjük, bogy ez is nagy 
észben Darvas Béla ur érdeme. Ifég  egyezer 

logadja legőszintébb köszönetünk nyilvánítását. 
Az Oltáregyesület  elnöksége. 

— Uj tisztiügyési. Városunk képviselő-
testülete folyó  hó 20-án délelőtt 9 órától kez-
dődőleg Mihály  Ferencz vármegyei főjegyző 
elnöklése mellett rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek főtárgya  a Nagy Sándor elhalálozá-
sával megüresedett tisztiUgyészi állás betöltése 
volt. Három pályázó volt; a jelölő bizottság 
miwleuiket kandidálta, a képviselőtestület j>e-
dig n bárom pályázó közül Oyörpál  Domokos 
doktort választotta meg tUztiilgyészszé. 

— Lóosztályozás. Folyó bó 20-án dél-
előtt a Kossuth-utcza a kőhidtól majdnem az 
állami iskoláig el volt lepve lovakkal és sze-
kerekkel. Ekkor történt ugysnis a felesiki  fó-
szolgabiróság területén létező lovak osztályo-
zása. Az osztályozást K a I b Korneliusz kö-
zös hadseregbeli huszár százados eszközölte 
és jegyzékbe foglaltatta  azokat a- lovakat, 
melyek mozgósítás esetén katonai czélokra al-
kalmasak. Az emberbák fejcsóválva  nézték a 
szokatlanul nagy lósorozást s menten háborút 
jövendöltek belőle. Nem lehetetlen, hogy a 
jövendőlés hamarabb bekövetkezik, mint Bem 
gondolnék IB. 

— Jo tanács. Mindazoknak, kik pázsi-
tott akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szeres-
zék be Mauthner Ödön csász. és kir. udvari 
magkereskedéséből Budapesten, a Sétatéri, 
vagy a Margitszigeti fümagkeveréket.  Ezeket 
már 29 éve szâlliţja Mautner, BudapeBt és a 
Margitsziget oly bámulatra méltó és gyönyörű 
sétatéréi részére. 

— Államsegély a helybeli Iparos 
tanonca-iskola részére. A vallás és közok-
tatásügyi m. kir. minlsster folyó  hó 2-án 13826. 
asám alatt kelt rendeletével a helybeli iparoa 
tanonos iskola számára 1000 korona államsegélyt 
engedélyezett. Basel kapcsolatosan megemlítjük, 
hogy a marosvásárhelyi kereskedelmi éa iparka-
mara a tanonos-iskola szegény tanulóinak tanesz-
közeire 60 koronát utalványozott ki. 

— Zonofon.  A Helvig G. Jánoa kávéhá-
zában működé zonofon  számára iámét mint egy 
60 drb lelejesen uj lemez érkezett, a melyek a leg-
újabb a legszebb mü éa azépdalokkal szórakoztatják 
as esténként nagyszám bau megjelenő közönséget. 

— Tanítói gyülés. A „kászoo-alcsiki 
rém. kath. tanítói járás kűr" f.  évi májas M 
5-én d. e. 9 órakor kezdődőleg Csikkozmásoa 
az iskola helyiségben rendes tavaszi gyűlést 
tart, a következő tárgysorozattal;: 1. Reggel 



Április 23. 

'/i 9 órakor Baka János karaagy vezetése alatt 
ax egyesület daloskOre a latin szOvegű temetési 
siertarlisokst összeprobálja. 2. 9 Arakor .Veni 
Sanete" eléneklése és szent mise hslgstás. 3. 
Gyakorlati tanitásl tartanak: Kömény Gynla 
és Ballé Károly helybeli taniték ; előbbi a nyelv-
tanbél, stébbi az olvasmány tárgyalásból. 5. el-
nöki megnyitó. 6. A mnlt gyűlés jk&nyvének 
felolvssása  és hitelesítése. 6. A gyak. tanítások 
zártkörű méltatása. 7. Szaval: Tamás Imre tag-
társ. 8. Elnöki jelentések. 9. A bátrálék ban 
levő tagsági dijak beszedése. 10. Indítványok. 
Azt követi: a Benedek Gábor mköri elnök irá-
nyítása mellett tartandó tanácskozás a mélié 
szetröl. Mindkét gyűlésre a tagokat és érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívom. Csik-
csatószegen, 1903. IV. 20. Todor István jköri 
elnök. 

— Felhívás. Tisztelettel felkérem  mind-
azon iskolatáraaimat, a kik velem 1093-ban 
a csiksomlyéi tanítóképző intézetet vége/lék, 
bogy a tiz éves találkozó megtarthatása cél-
jától, lakczinieiket alulírottal közölni szívesked-
jenek Keresztes Veuczel, tanitó, Diósgyőr, m. 
kir. vas- és sczélgyár. 

— Gzászrovat Néhai Ádám Ferencz 
volt vámhivatali ellenőr özvegyét született Zöld 
Beginát fájdalmas  csapás éne ujabban is. Alig 
egy éve, hogy férjét  elvesztette s e hó 18-án 
egyetlen két éves kis leánykáját — Ilonát ra-
gadta ki a halál szerető snyái karjai közül. A 
pótolbatlan veszteség mélyen sújtotta a bánatos 
özvegyet, melyben szülői, a rokonok éa ismerő-
sök mély részvéttel osztoznak. A drága kis ba 
lőtt hűlt teteme szombaton délntán helyeztetett 
örök nyugalomra a somlyói Szent Péter temp 
lom belső kerítésében. 

Székely  Endre  csikszentimrei földbir-
tokos, nyngalmszott főszolgabíró  folyó  hó 18-ik 
napján délután elhalálozott. Megilletődéssel és 
mély részvéttel vettük a gyászlapot, mely-
szomorú hírt tudomásunkra hozta, mert Székely 
Endre egyike volt azon tiszta jellemű férfiak 
nak, kiket minden tettükben és cselekedetükben 
a becsületesség, az igaz hazafiság  és a kitartó 
munka szeretete vezérel. Egész élete a becsü-
letes munkában telt el és munkálkodásának 
nagyobb részét a vármegye közügyeinek előbb-
vitelére szentelte. Mindazon állásokon, melyekre 
a közbizalom elhívta, a szorgalom, munkásság 
és a pontosság miutaképe volt, kiváló személyes 
tulajdonságai, humánus gondolkozása, páratlan 
viselkedése mind azokat megnyerték és elköte-
lezték, a kik érintkeztek vele. Mint pnriián 
jellemű és gondolkodású férfiú,  mint a szó szo-
ros értelmében derék ember, valóban megérdemli, 
bogy a jók szeretete kisérje sírjába és emlékeze-
tét mindazok blveu megőriznék, kik ismerősei 
valának. A gyászos esetről a mélyen lesújtott 
család, kiket elhalálozása legérzékenyebbe 
érintett, a következő jeleotést adta ki: 

Már özv. Székely Endréné szül. Babolcs 
Adél gyermekei: Székely Jenő és Szacsvay 
Imréné szül. Székely Adél, veje Szacsvay Imre, 
unokái: Szscsvsy Mariska és Szacsvay Nellike, 
valamint özv. Minier Gáborué szül. Székely Bóza 
és Kovács Györgyné szül. Székely Ágnes, mint 
testvérek, a magok és számos közeli s távoli 
rokonok nevében a szív igaz lájdalmával szo-
morúan tudatják, bogy a szerető gondos lérj, 
családapa és testvér, ritka emberbarát póka-
kereszturi Székely Endre csikszentimrei lőlil-
birtokos, a csikszentimrei róm. kath. egyház-
megye főgondnoka,  volt csikmegyei törvényszéki 
biró, volt csikmegyei takarékpéoztári pénztárnok, 
nyugalmazott löszolgabiró, Csikmegye törvény-
hatóságának tagja lolyó év és hó 18-ik napján 
d. u. 4 órakor életének 68-ik, boldog házassá-
gának 33-ik évében a haldoklók szentségének 
áhítatos felvétele  után az Urban csendesen el-
hunyt. Drága halottunk hűlt tetemeit folyó  bó 
21-én délntán 3 órakor fogjnk  a csikszentimrei 
róm. kstb. temetőben örök nyugalomra el-
helyezni ; lelkéért pedig ugyanazon nap d. e. 
11 órakor fog  a szentmise-áldozat a csikszent-
imrei rém. kath. templomban az Egek Urának 
bemutattatni. A szivében hordott jóság és. sze-
reteletért, közhasznú munkásságáért vegye el 
az Egek Urától jutalmát! Nyugodjék csendesen 1 
Csikszentimrén, 1903. április 18. 

Temetése folyó  hő 21-én délntán 8 órakor 
történt ériási részvét mellett. A háznál tartott 
rövid gyászszertsrtás után a vármegye intelli-
geneziája és a község összes lakói kisérték el 
végpihenő helyére, a csikszentimrei temetőbe. 

Tódor Istvánné született Oláh-Pál Vilma 
élete 37-ik, boldog házassága 90-ik étében, rövid 
szenvedés után a haldoklók szentségeivel meg-
erősítve, folyó  hó 13-án este fél  7 őrskor sz 
Urban elbnnyt. Gondos édes snya, hűséges jó 
feleség  volt Négy kis árvája és társ nélkül 
•aradt férje  benne mindenüket veszítették s 
ssjgó fájdalmukra  csak a jö Isten kegyelme 
nyţjthst gyógyító irt. A megboldogultat folyó 
hó 16-én helyezték örök nyugalomra, az alcsiki 
papság. Unitéi és kántori kar, számos jé barát 
és ismerős és a községi lakosok nagy részvéte 
mellett a csikesalószegi temetőben. 

— Iparkamara i tel jes ülés. A maros 
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 1903. 
évi Aprilie hó 9ö-én (siombatou) délután 8 óra-
kor, saját helyiségében teljes-ülést tart. 

— Rozoga hld. A Csiktusnádot és Uj-
falat  as Oltón keresztül összekötő hid teljesen 
Összeomló félbea  vas, annyira, bogy a rajta járás 
stég gyalogosoknak is veszedelmes. Felhívjuk 
(A az illetékes hatóságok figyelmét  I 

— Bicskázó snhanozok. B. B. segéd 
jegyzőt a napokban Kászonallizben több suhancz 
megdobálta és midőn kérdőre vonta őket, bogy 
mért hajigálják, leverték a földre  és hátán bics-
kával erősen megszúrták. Sérülése komoly és 
súlyos. A csendőrség a tettesekel letartóztatta 
és a törvényszékhez be is kísérte. 

— As ajánlot t levelek kézbesítése, 
A kereskedelmi minister sz ajánlott levelek kéz-
besítése, ügyében következő rendelettel iulézke. 
deli. A hellöldi forgalomban  az utánvételei 
levelek  feladói  ezentúl a képpen rendelkezhet-
nek, bogy utánvételes sjánlott leveleik — a 
ellenzetteknek történi első sikertelen bemutatás 
mán — azonnal vissza küldessenek. E czélra 
kell, liogy a feladó  a visszaküldésre vonatkozó 
kívánságát a levél czimlapján baloldalt a czim 
zelt neve fölé  szembetűnő betűkkel — kézírás 
esetleg nyomtatás, vagy bélyegzőlenyomat ut-
ján — feltüntesse  s azt színes ironnal aláhúzza. 
A posta és távírda hivatalok utasítva vannak, 
bogy az ily utánvételes ajánlott leveleket kinem 
vállás esetén haladéktalanul küldjék vissza. 

— Beton munkák. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 
brassó—csíkszeredai—topliczni állami közút 
36—36. km. s.'.akaszán lévő 56. számn beton-
műtárgy helyre állítása 287 kor. 30 fillér  összeg 
erejéig engedélyeztetvén a löiiteuilitett munká 
lat kivitelének biztusilása czéljából az 1903. évi 
április bó 29-ik napján d. e. a sepsiszentgyörgyi 
kir. államépitészeti hivatal helyiségében zárt 
versenytárgyalás hirdetik. 

— Áteresz épitós. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara tndatja, hogy a 
brassó—bodza—kraszusi állami közút 18—23. 
szakaszán lévő 35. számú kőfőillapos  áteresztő 
és 42, 45, 67. és 59. számú betonmütárgyak 
njból építésére összesen 2801 kor. 41 fill.  ősz 
szeg erejéig engedélyeztetvén a fentemiitett 
mnnkák kivitelének biztosítása czéljából az 1903 
évi április bó 29-ik napján d. e 10 órakor » 
sepsiszentgyörgyi m. kir. államépitészeti hiva-
tal helyiségében zárt sjánlali versenytárgyalás 
tartatik. 

— Méhészeti tanfolyam  kisgazdák, 
lelkészek, tanitók, nők és erdőörök szá-
mára . A székelyföldi  miniszteri megbizott a 
következő hildetményt bocsájlolta közre: A 
gödöllői állami méhészeti gazdaságban az 1903-ik 
év folyamán  8 időszaki tanfolyam  fog  tartatni 
a kővetkező beosztás mellett: müjns 1 --90-ig 

kisgazdák első tanfolyam;  május 2-től juníus 
hó 10-éig a kisgazdák második tanfolyama; 
jnnius 16—28-ig tanfolyam  a lelkészek számára; 
jnlius 1— 21-ig a néptsuilók első tanfolyama  ; 
juliushó 21 (öl augusztus hó 14-ig a néptanítók 
második tanfolyama;  auguszlus lé lói 30-ig lali-
folyam  nök részéi e; szeptember 2-től 15-ig tan 
folyam  erédészeknek és szeptember 17-től 30 ig 
erdőörök számára. Czélja ezen taololyamokuak 

tanfolyamra  felveiteket  a méhtenyésztés el-
méleti és gyakorlati ismereteibe bevezetni a le-
hetőleg megtanítani őket a méhkaptároknsk és 
méhészeti segéd eszközöknek házilag való el-
készítésére is, hogy haszonnal méhészkedbesse-
nek. Mindegyik tanfolyamra  20—20 hallgató vé-
tetik fel.  A pályázni szándékozók felhívatnak, 
bogy egy koronás bélyegjegygyei ellátott folya-
modványaikat, melyben a foglalkozásuknak  meg-
telelő tanfolyamra  való felvételüket  kérelmezik 

kir. lőldmivelésügyi miuiszterhez czimezve, 
tölőltes hatóságuk a főldmivesek  és más fog-
lalkozásúak pedig községük elöljáróságának 
ajánlásával ellátva az illető tanfolyam  kezdete 
előtt legalább 20 nappal hozzám nyújtsák be. 
Ataulolyamok bármelyikébe felvettek  közül a sze-
gényebb sorsuak a tanfolyam,  tartama alatt in-
gyen részesülnek teljes ellátásban. Marosvásár-
helyt. 1903. április évi hó 15 én. Székelyföldi 
miniszteri  megbízóit. 

— Emberöléssel vádol t öngyilkos. 
Ez év január bsvában bírt adtunk arról, hogy 
Kászonimpér községben Tima Dénest ismeretlen 
tettes éjjel az utczán agyonütötte. A bevezetel t 
nyomozás után a gyanú odavaló ifj.  Váocsa 
András ellen irányult, a ki vizsgálati fogságba 
is helyeztetett. A kir. törvényszék vádlottat e 
hó 16 én szabadlábra helyezte, azonban Váncsa 

szabadságnak nem Bokáig örvendett, mert 
— talán — a lelkiismeret furdalásai  miatt, két 
nap múlva hazulról eltávozott és község „Te 
kerő" nevű erdejében egy fára  felakasztotta  ma-
gát, a hol halva találták meg. Egy a zsebében 
felfedezett  papírdarabon Öngyilkossága okául ezl 
jegyezte fel:  ^Felakasztottam  magamat,  mert 
ugy is Zsandár  Janiék  megütöttek  volna". 

— Ablakbeverés. Csiktusnádon a kép. 
viselő választási keserűségek miatt még mindig 
nspirenden van az ablak beverés. A s. jegyző 
lakásán már 2 Ízben verték be az ablakokat és 
ápril. 17-ére virradólag njból 5 ablakot ütöttek 
be. Jó  volna a tetteseket  kézre  keríteni  és 
erzékenyen megbüntetni. De hát az elöljáróság 
aluszik s e miatt uem lehet. 

— As Észak.Amerikai Egyesült-Ál-
lamok megalakulásának történetét adja elő 
dr. Marezali Henrik a Nagy Kévés Világtörté-
net legutóbbi 180. füzetében.  A ms hatalmas 
és nagy állam történetét, mozgalmait rajzolja 
msg, a melyek közben hatalmas, egységes bi-
rodalommá dagadt a kivándorlottak szövetsége. 
Ez a csodálatos, gyors és erőteljes alakulás első 
sorban Franklin Benjámin nevéhez fűződik.  Egy 
bostoni szappanosnak a fla  volt, azután szedő 
bátyja nyomdájában. Itt sokat olvasott és mfl-
velte magái. 17 éves korában Összeveszett báty-

jával, elindult Philadelphiába, hogy ott keresse 
meg kenyerét e gazdag országban, a hol sok-
kal olcsóbb volt minden. Megérkezésekor 3 ke-
nyeret vett: keltöt a hóna alá fogott,  egybe 
beleharapott. Igy látta meg jövendő menyasszonya, 
a ki jót nevetett rajta. Itt sem sokáig nyugo-
dott • Londonba ment Bzedőnek, onnan jölt vissza 
már valami pénzzel, miből nyomdát éa lapol 
alapított. Megnősülve, központja lett a philadelp 
hiai társaságnak. A közügyekre nagy befolyása 
volt s midőn a gyarmatok ügyüknek képviselőt 
kerestek. Franklint kűldötték Londonba kíván-
ságaik szós/ólójánl és jogaik megvédőjéül. Sok 
hereţe-burezân ment, keresztül, de ettől kezdve 
ő volt népének vezére a (Oggellenség felé  ve-
zető nlon. Igazi amerikai szinü életet élt B az 
ő személyében, lankadatlan munka erejében, 
vagyonra és befolyásra  való nsgy és őszinte 
vágyában mintegy mintaképe az amerikai pol-
gárnak. Ezl a csodálatos élettörténetet irja meg 
a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 180. 
Iflzete.  Egy fűzet  ára GO fillér,  egy kötet diszes 
félbőrkőtésben  8 .frt.  Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben, s rés/lefizetésre  is a kiadó 
hivatalban: Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Budapest, VIII., Ollői-ut 18. 

Laptalujdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

N Y I I i T T É B . 

Boldogult drága jó férjem  Boga József  el-
halálozása után, sorsom megválni készt e szá-
momra oly kedves helytől. 

Nem mulaszthatom el bucsut éB köszönetei 
mondani e lap ntján, feledhetetlen  jó férjem  mind 
azou lisztelve szerető jó barátai és jé akaróiuak 
kik e súlyos csapáskor mutatták meg szenvedő 
özvegye és két kis árváival szemben azt a ne-
mes jóságot, igaz baráti méltánylást, szerető 
részvételt, jóindulatot, lélekben és tettekben 
nehéz helyzetemben; Isten áldja meg részvéttel-
jes leiköket nagyra becsült tisztelőimnek, lel-
kemből óhajtva a jó Isten óvjon hasonló szen-
vedéstől minden igaz lelket. 

Tartsanak meg továbbra is oly kegyeletes 
jó emlékükben két árvámmal együtt, mini a mily 
szent feledhetetlen  emléket hagyott liszta jellemű 
drága jó férjem.  Vigaszul viszem jóságuk édes 
emlékét, s fogadják  viszont ölök báláját és 
őszinte tiszteletét. 

üzv. Boga Jóssefhé 
szül: Boga Lujaikának. 

8z. 267 - 903. 
llkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint te 

lekkőnyvi hatóság közhírré leszi, hogy dr. Bocs 
kor Béla ügyvéd csíkszeredai lakós végrehajta-
tnak Csikszentmiklós község közbirtokossága 
végrehajtást szenvedő elleni 22,000 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő, csikszépvizi község halárán fekvő,  a esik-
szépvizi 2698. számú tjkvben A f  I. rend 3961/2. 
brsz. alatti erdőre 30 korona, 2. rend 4793/2., 
4798/1. hrsz. alatti legelőre és kaszálóra 206 
korona, a csikszépvizi 2700. számú tjkvben A 
' 1. rend 3918., 3919. brsz. alatti legelőre és 
erdőre 1072 koroua, 2. rend 3920., 3921., 3922., 
3924/4., 3925. hrsz. alatti erdőre és legeiére 
400 korona, a Csikszentmiklós község halárán 
lekvő, a csikszentmiklóai I. rész 636. szánni 
tjkvben A f  1., 9. rend 2003., 2008., 2042., 
2193., 2204. hrsz. alatti legelőre 941 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árve-
rést elrendelte éa hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanokaz 1903. évi május hó 9 ik napján dél 
előtt 9 Órakor Csikszépviz községházánál s dél-
után 2 Arskor Csikszentmiklós községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni Ingnak. 

Árverezni szándékozók lartoznak az in-
gatlaook becsárának 10°/0-át. készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz.49. jj-ában jelzett ár-
folyammal  számított és sz 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság. 
Ogyminiszleri rendelet 8 § ában kijelölt óva-
dékképes értékpnpirban a. kiküldölt kezéhez le-
tenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 170.g-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatui. 

A kir. törvényszék mint telkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. évi márrzius hó 28 Ik 

napján. 
Geozö Béla, 
kir. tszkl biró. 

Sz. 12159-902. 
tlvki 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir lOrvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré, teszi, hogy dr. Bocs-
kor Béla és Páris Frigyes végrehajtatóknak 
dr. Kánya János esikdelnei lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 326 korona 59 fillér  tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. tOrvéuyszék területén levő, 
Csikborssova község határán fekvő,  a oslkbor-

17. Bíám. 

zsovai 639. számú tjkvben i f i .  rend 1321. 
brsz. slatti Bzántóra 56 koroua, a csikborxsovai 
3. számú tjkvben A + 8. rend 118,114. hrszám 
alatti belsőségre 48 korons, 3. rend 184/2. brsz. 
alatti kertre 22 korona, 4. rend 249/9. hrszám 
alatti kertre 92 korona, 6. rend 300/1. 329., 
393. hrszám alatti kertre 307 korona, 6. rend 
491., 492., 491., 496. bszám slatti szántóra 143 
korona. 7. rend 496/2. hrszám alatti szántóra 
77 korona, 8. rend 550/1. hrszám slatti ka-
szálóra 5 korona, 9. rend 654. hrszám slstti 
szántóra 36 korona, 11. rend 898. hrszám alatti 
szántóra 7 korona. 12. rend 920., 921. hrszám 
alatti szántóra 21 korona, 13. rend 984. brsz. 
alatti szántóra 3 korona, 14. rend 1176., 1177. 
hrszám alatti szántóra 26 korona, 16. rend 
1343., 1344., 1346. hrszám alalti szántóra 90 
korona, 16. rend 1369., 1370. hrsz. alatti szán-
lóra 76 korona, 17. rend 1494. hrszám alatti 
szántóra 12 korona, 18. rend 1957., 1558 brsz. 
alatti Bzántóra 12 korona, 19. rend 1576., 1678/2. 
hrszám alatti szántóra 15 korona, 20. rend 
1583b., 1603. hrszám alatti szántóra 16 korona, 
21. rend 1714. hrszám alatti szántóra 13 ko-
rons, 22. rend 1776. hrszám slatti szántóra 19 
korona, 23. rend 1907., 1908. hrszám alatti 
Bzántóra 38 korona, 24. rend 1923. hrszám a. 
szántóra 29 korona, 26. rend 9412. hrszám a. 
szántóra 19 korona, 26. rend 2419. hrszámn 
szánlóra 19 korona. 27. rend 2438/1. brszám 
slatti szánlóra 28 korona, 28. rend 2471., 9479. 
hrszám alalti szántóra 16 korona, 99. rend 
9569. hrszám alatti szántóra 28 korons, 30. 
rend 69., 70. brszám alatti kertre és belsőségre 
88 korona, 31. rend 630. hrszámn szántóra 91 
korona, 32. rend 662a, hrszámn szántóra 5 kor., 
33. rend 941. hrszámn szántóra 91 korona, 34. 
rend 1767., 1770., 1771., 1772. hrszám alalti 
szántóra 31 korona, 35. rend 685. hrszám a. 
szántóra 36 korona, 36. rend 945. hrszám alatti 
szántóra 34 korona, 37. rend 1489. brszám a. 
szántóra 34 korona, 38 rend 2., 3., 366., 356., 
358a., 368/2. hrszám alalti kertre 184 korona, 
39. rend 1371., 1372. hrszám alatti szántóra 
75 korona, valamint Csikdelne község határán 
fekvő,  a esikdelnei 36. számn tjkvben A -J- 1. 
rend 73. hrszám alatti kertre 47 korona, 9. 
rend 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 
99., 100. hrszám alalti kertre éa belsőségre 402 
korona, 3. rend 384., 385., 386., 3B7., 388., 
405. hrszám alatli belsőségre, kertre és bejáró 
ulczára 85 korons, 4. rend 652. brszám slstti 
kaszáiéra 95 korona, 6. rend 871. hrszám alatti 
szántóra 77 korons, 6. rend 960. hrszám alatti 
szánlóra 17 korona, 7. rend 955. hrszám alatti 
szántóra 9 korona, 8. rend 1269., 1270. hrsz. 
alatli szántóra 48 korona, 9. rend 1593. hrsz. 
alatli szántóra 31 korona, 10. rend 1856. hrsz. 
alatli szántóra 11 korona, 11. rend 2055. hrsz. 
álatti szántóra 13 korona, 12. rend 2207. hrsz. 
alatti szántóra 12 koroua, 13. rend 2504. hrsz. 
alalti szántóra 14 korona, 14. rend 2730.. 2731., 
2732. hrszám alatti szántóra 149 korona, 15. 
rend 2736., 9771. hrszám alalti szántóra 186 
korona, 16. rend 9992. brszám alalti szántóra 

8 korona, 17. rend 3045. hrszám alalti szán-
lóra 96 korona, 18. rend 3066., 3066a. brszám 
alalti Bzántóra 22 korona, 19. rend 3175. hrsz. 
alatti szántőra 99 korona, 90. rend 3204. 
hrszám alalti szántóra 14 korona, 22. rend 
3288., 3288a. hrszám alalti szántóra 20 korona, 
24. rend 4141a. hrszám alatti szántóra 7 kor., 
26. rend 4298, 4299. brszám alatti Bzántóra és 
kaszálóra 27 korona, 26. rend 4506. brszám 
alalti szántóra 16 korona, 27. rend 4612/2. 
brszám alatti szánlóra 14 korona, 28. rend 
4523/2 hrszám alatti szántóra 17 kor. 29. rend 
2148 hrszám alalti szántóra 10 kor. 30. rend 
2762 hrszám alatli szántóra 116 kor. 31. rend 
2729 hrszám alatli szántóra 70 kor. 34. rend 
2l4ti,2147Urszám alatti szántóra 17 kor. kikiál-
tási árban, továbbá a esikdelnei 475 azámu 
tjkvben A f  2. rend 3348 hrszám alatti kaszá-
lóra 75 kor. 3. rend 3379 hrszám alatti kaszá-
lóra 35 kor. 4. rend 4479 brszám alatti kaszá-
lóra 37 kor. kikiáltási árban és pedig ez utóbbi 
tjkvben foglalt  ingatlanokból nem csak végre-
hajtást szenvedő, hanem a Kánya János, kinek 
neje Lázár Viktória, ifj.  Kánya ferencz,  s neje 
Miklós Trézsi, Kánya Lajos és Kánya Imre 
társtulajdonosok nevében álló járandóságokra is 
s igy sz ingatlanok egészére az árverést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1603. évi május hó 11-lk napján d. e. 
B órakor Csikdelne, és 12 napján délelőtt 
9 órakor és esetleg fólytatólag  13-ik napján 
délelőtt 9 órakor Csikborzsova községek házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alul is eladatni fhogak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becaárának 10°/„-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. cz. 42. § ában jelzeit árfolyam-
mal számitolt és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiBZteri ren-
delet 8. íj ában kijelölt óvadékképes értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni,avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék tlkkvi hatósága. 
Kelt Csíkszeredán, 1909. évi november hó 

7-ik napján. 
Geozö Béla, 

kir. tOrvazékl biró. 

A haszonbérbe adatik. Csikvárdot 
2-8 falván,  Petres András. 
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Hirdetmény. 
A magánjavak igazgató tanácsa 1903. 

év márczius hó 18-án, a jegyzőkönyv 44 
pontja alatt hozott határozatával az úgy-
nevezett „őrnagyi lakás'-on szükségessé 
vált átalakítási munkálatok végrehajtását 
négyszázhatvanhat (466) korona 76 tillér 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fent  emiitett munkálatok kivéte-
lének bistoeitása czéljából az 19031 év i 
május hó 2-lk napjának délelőtt 
10 Órájára B magánjavak igazgatósá-
gának hivatali helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalást hirdetek. 

Versenyezni óhajtókat (elhivom, hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának el-
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a 
magánjavak igazgatóságához a kitűzött 
r.ap délelőtt 10 órájáig annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel későbben ér-
kezettek nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Az ajánlathoz az engedélyezett kfilt-
ségösszeg 5%-kának megfelelő  bánatpénz 
csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
terv és költségvetés a magánjavak igaz-
gatóságánál a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthető. 

Csikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöke. 

Csíkszeredán, 1903. évi április hó 
17-én. 

Becze Antal, 
alispán. tan. ulin'lk. 

X@g felvés* 

Az 1898. XXIII. I. ez. alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 
tartozó csíkszeredai üitels/.övetkezel, miut. az 
Országos Központi Hitelszövetkezett tagia, 1903. 
évi április hi 26-án d. u. 2 árakor a városháza 
nagytermében 

Rendes közgyűlést 
tart. melyre a tagok az alapszabályok 35. §-a 
értelmében meghívatnak. 

i T a p i i e n d . : 
1. Mult évi üzlet eredményről szélé jelen-

tések tárgyalása. 
2. Zárszámadások megvizsgálása és a tel-

menlvény megadása. 
3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről valé rendelkezés. 
5. Az igazgatóság 6 tagjának választása. 
G. Felügyelő-bizottság 3 tagjának vá-

lasztása. 
7. Netaláni indítványok. 
8. Az alapszabályok módosítása. 
1902. évi deczember b6 31-én a tagok 

száma 163 üzletrészeinek száma pedig 336 volt 
az év folyamán  belépett 23 tag 41 fizletrészszel 
kilépett 10 tag 27 üzletrészszel. Maradt 1902. 
év végén 176 tag 350 üzletrészszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált évi 
mérleg s szövetkezet helyiségében kifüggesztő  -
tett és mindenki állal megtekintheti. 

Csíkszereda, 1903. április bé 18-án. 
Az igazgatóság: 

Császár Nándor, 
ig. elnök. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokosság 

tulajdonát képező és Csikszentdomokos 
község határán fekvő  Virgó Feketeréz 
nevü erdőséget U. o. IV. vágás sorozat 
274. és 287. számú 45*27 kat. hold ki-
teijedésü és a törasönkénti felvétel  utján 
4406 köbméterre becsült gömbölyű lucz-
fenyő  haszonlát tartalmazó megtakarított 
rendes évi vágások fakészletének  érté-
kesítése czéljából 1903. évi április 
hó 23-án délelőtt 9 órakor kezdő-
dőleg Csikszentdomokoson a község hi-
vatalos házánál nyilvános szó és zártírás-
beli árverés fog  tartatni. 

A kihasználási idő 1 (Egy) évben 
állapíttatott meg. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverezés eladó közbirtokosságra 

nézve osak felsőbb  hatóság jóváhagyása 
válik kötelezővé. 

Kikiáltási á r : 7753 korona. 
Kötelesek az árverezők a kikiáltási 

ár 10%, át, azaz 775 korona 30 fillért 
készpénz, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban 1903. április hó 23-án délelőtt 9 
óráig az árverezést vezető bizottság elnö-
kénél bánatpénz gyanánt letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok csak akkor 
vátetnek figyelembe  : 

a) ha a hirdetményben kitűzött óra 
előtt nyújtatnak be ; 

b) ha tisztán kivehető számjegyek-
kel s egyszersmind belükkel is kiírva tar-
talmazzák a megajánlott összeget. 

c) ha az ajánlat szövege, valamint 
annak boritéka kivül az értékesítés tár-
gyát képező haszonvétel megjelölését sző-
szerint tartalmazza ugy a mint a hirdet-
ményben foglaltatik  ; 

d) ha lepecsételve és ivenkint 1 ko-
ronás bélyeggel ellátva adatnak be ; 

e) ha tartalmazzák azt a nyilatkoza-
tot, hogy ajánlattevő az árverezési, illetve 
(szerződési) faelsdási  feltételeket  ismeri és 
azoknak teljesen magát aláveti ; 

f)  ha bánatpénz képpen a megaján-
lott összegnek legalább 10°/o-át készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpspirokbau 
tartalmazzák; 

a) ha ugy vannak aláírva, Itogy az 
aláírásból az ajánlnt tevőnek neve és lak-
helye világosan kiolvasható. , 

A részletes árverezési, illetve fael.idáxí 
feltételi-kot  Csikszentdomokos község hi-
vatalos házánál a hivatalos órák ahitt 
bárki betckintlu-li. 

Csikszcntdomokosoii, I'Jti.l. április (i 

Bójte Lajos, Dániel József, 
biró. :)-:! ki' rjcL'v/.ü. 

r
! 

T. cz. 
Ezennel van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szíves figyelmét 

felhívni,  miszent Csíkszeredában, a piaeztéren (özv. Karácsony Jánosné 
szatócsilzlete mellett) egy a mai kor igényeinek megfelelő  és uj minta-
gylljtuménynyel berendezett 

Szobafestő  üzletet 
nyitottam a mai napon s a legnagyobb gonddal és szakavatottsággal fo-
gom folytatni.  — Elvállalok minden olyan festészetet,  mi ez üzlet kö-
rébe vág, úgymint: szoba-, rzég-, cziuier-, olaj- és templotnfestéseket, 
arczképnagyitást, oltáruranyozást, templomi szentképek olajfestését^is  a 
legcsinosabban elkészítem. 

Legfőbb  törekvésem oda fog  irányulni, hogy a m. t. közönség bi-
zalmát jó és olcsó munkám által megnyerni, mit több éven át szerzett 
tapasztalataim által a legjobb lelkiismerattel ígérhetek. Üzletem berende-
zésénél nem kíméltem semmi fáradtságot,  költséget s igy azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igényeknek is megfelhetek. 

Gondoskodtam a kellő szakerőről s üzletvezetőül Ligeti Samu 
urat bíztam meg. 

Magamat és üzletemet a m. t. közönség szíves jóindulatu pártfogá-
sába ajánlva, mnradtaui 

Csíkszeredán, 1903. április hó. 
Kész szolgálattal: 

Sikes Viktor, 
szobafesti. 
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Faeladás i hirdetmény. 
A Sulcza patak völgyére hnjló Kis-

boida és PiricBke erdő részekben, a csík 
CMobotfalvi  közbirtokosság, csikszentléleki 
közbirtokosság, és csikpálfalvi  közbirlokos 
ság tulajdonát képező három külön álló 
vágás terület fenyő  haszonfa  eladása czél-
jából folyó  évi április hó 29-én d. 
d. 9 Órakor Csikvárdotfalva  község hi-
vatalos házánál nyilvános szóbeli ÓH zárt 
írásbeli verseny tárgyalás fog  tartatni. 

A csikcsobotfalvi  vágás területe mint 
egy 22& kataszteri hold az ezen található 
gömbölyű fenyő  haszonfa  tömeg 9986 
köbméter, ennek becsértéke 25889 kor. 
96 fillér. 

A csikszentléleki vágás területe 150 
kataszteri hold az ezen található gömbölyű 
fenyő  haszonfa  tömeg 16096 köbméter. 
Ennek becsértéke 41,827 kor. 56 fillér. 

A csikpálfalvi  vágás területe 64 ka-
taszteri hold, az ezen található gömbölyű 
fenyő  haszonfa  tömeg 4870 köbméter. 
Ellnek becsértéke 12,536 korona. 

Ugy a szóbeli, mint a zárt Írásbeli 
ajánlatok első sorban mind a három vágás 
területre csakis együttesen tehetők meg. 

A zárt írásbeli ajánlatok 10°/» bánat-
pénzzel felszerelve,  az árverést megelőző-
leg az árverési bizottsághoz adandók be. 

Elkésett, valamint utónjánlatok nem 
fogadhatók  el. 

Az árverési szerződési feltételek  meg 
tekinthetők a csíkszeredai magyar királyi 
erdőgoudnokságnál és a csikcsobotfalvi, 
csikazentlélekí és csikpálfalvi  közbirtokos-
ságok elnökénél. 

Csikvárdotfalván,  1903. évi április 
hó 1-ső napján. 

Szőllőssy Ferenoz, Csiszér Pál, 
közbirt. k. jegyző. 

Balog Imre, 
csikszentléleki közóir-

tokos elnök. 
8— 8 

csikcsobotfalvi  közbir-
tokosság idcigi. elnöke. 

Csiszér Márton, 
csikpálfalvi  közbirtokos-

sági ldeigl. elnök. 

Egy jé családból való fiu, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik.  Holj?Jmegmondja a kiadóhivatal. 

*55,000 nyereménjnek.* 
l i tgasgyobh nyeremény a tegsierenosősabü eaftlbta  i 
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TÖBÖK-nél. 
Nagyon sokan aaeienoaések lettek általunk. 

Tíz millió koronánál többet nyertek 
nálunk nagyrabecsült vevőink. 

Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a 
mi m. kir. szab. osztálysoisjátéknuk, mely nem-
sokára újból kezdetéi veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint. 

áliónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronái, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az 1-SÖ osztály eredeti sorsjsgyeinek tervszerű 
betétjei a következők: 
egy nyolezad (',«) fit  —.75 vagyis L50 korona 
egy negyed ('/<) „ 1.50 „ 3. 
egy fél  C/í) . 3.— „ 6. „ 
egy egész ('/,) „ 6.— „ 12.-

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz be-
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet 
díjtalanul. Megrendeléseket kélünk azonnal, de 
legkésőbb 

f.  é. május hó 2-ig 
bizalommal h o z z á o k küldési. a-6 

A. és fsa. 
b a n k b á z a 

B U D A P E S T . 
Hazánk legnagyobb osztály sorsjáték-ihlete. 

Főárndánk osztálysorsjáték osztályai : 
Föüzlet: VI., Teréz-kőrut 46/a. 
Fiókok : 1. Váozi körűt 4. 

„ 2. Muzeum-körnt 11. 
. 3. Erzsébet-körat 54. 

Hendeiöievéi levágandó. TörSk A. é a Társa bankházat Budapest. 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet 

-a hivatalos tervezettel együtt küldeni, 

Az összeget. 

aí 
I u t á n v é t c l e z n i k é r e m 

posluululványnyal kllldöm j A nem tetsző törlendő, 
mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.)) 
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238—1903. szám. 
végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrelisjtó nz 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a él teimében ezennel közbirré 
teszi, hogy « csíkszeredai lir. törvényszéknek 
1903. évi V. 676 polg. számn végzése követ-
keztében Dr. Nsgy Jenő csikszentmártoni tigy-
vég által képviselt Csikszentgyörgy községi hi-
telszövetkezet javára csikszenlgyörgyi Keresz-
tes Jézsef  és társai ellen 300 kor. s jár erejéig 
1903. évi márczins hó 20-án foganatositott  kie-
légítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 1340 ko-
ronára becsdlt kővetkező ingóságok, n. m.: fa, 
ökrök, lovak, tulkok és tebenek nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1903-ík évi V 87/2 számú vég-
zése folytán  Csikszentgyörgyön slperesek laká-
sán leendő eszközlésére 1903. évi április hó 
29-ik napjának d. e 9 órájalialáridöiil ki-
tfizetik  és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t. cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi 
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség ese-
tén becsáron alul is elfognak  adatai. 

Amennyiben sz árverezendő ingóságokst 
mások is le és felfllfoglsltatták,  s szókra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120 §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonon 1903. évi április 
18-ik napján. 

Zöldy Lajos, 

kir. bír. vé̂rvliiijtó.J 182—1903^ 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 18ol évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az aradi kir. járásbíróságnak 1902. 
évi id. 1902. Sp. III. 1208. számn végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Sándor «radi ügyvéd ál-
tal képviselt Hirscbmsnn Albert aradi lakos 
javára cs. Tusnád fürdői  Kristo Ferencz ellen 
120 kor. 50 fill.  s jár erejéig 1903. évi január 
hó 24-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján felöl  foglalt  és 2Sr>5 kor. 30 fill.-re  be-
csült következő ingóságok, u. m bútorzat 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszeutmáitoni kir. 
járásbíróság ÜI03. évi V. 53/2 számú végzése 
folytán  Csiktusnád fürdőn  alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1903. évi április hó 30-ik nap-
jának d. e. 10 órá ja batáridőül kitüzelik és 
abboz a venni száudékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, liogy az érintett ingó-
ságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszentmártonon, 1903. évi április 
hó 17-ik napján. 

Zöldy Lajos, 

kir. bir. végrehajtó. 

Ü E G H I V é . 

A csitaádi EMyfMö  H o n t 
szövetkezete 

1003. évi Április hó 26-án délelőtt 
10 Órakor TusnádfUrdőn  tart 

Rendkívüli közgyűlést. 
T á r g y a i : 

A f.  évi május hó 1-cn esedékessé 
válandó kamatok fizetése  feletti  liatározat 
hozatal és más fontosabb  kebli Ügyek 
elintézése. 

Tisztelettel felkérem  a fllrdős/.íivet-
kezct t. nz. tagjait ezen gy Ülésre minél 
számosabban megjelenni szíveskedjenek. 

M l k ó B á l i u l , 

szöv. eluök. 
e.k., 

222- 1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Aluliit bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102 § a értelmében ezeunel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1903. 
évi 469 számú végzése következtében Ür. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt Csikjenöfulva  kö-
zség javára Gegő Albert éa társai caikjenóíalvi 
lakosok ellen 660 kor. s jár. erejéig 1903. évi 
febrnár  hó 13-án foganatosított  kielégítési vég-
rehajtás utján le és felül  foglalt  és 1020 koro-
nára becsült következő ingóságok n. m. I. Gegő 
Albertnél lovak, tehén, borjuk, szekerek és hám, 
II. Gegő Jánosnál tehén, ló, és sertés III. Gegő 
Mártonnál lovsk és szekér nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 156/2 számú végzése foly-
tán 500 korona tőkekövetelés, ennek 1899. évi 
deczember hó 8-ik napjától járó 6«/» ksmatai, 
és eddig összesen 75 kor. 92 fill.-ben  bircilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikjenőfalván  leendő esz-
közlésére I903.évi április hó 27-ik napjá-
nak délelőtti 10 ó rá ja határidőül kitüzetik 
és abboz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak uirg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §a értei 
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is elfog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
márok is le éa felfllfoglsltatták  s azokra kielé 
gitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi április hó 
3-ik nspján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bír, végrehajtó. 

SZYOBODA TESTVÉREK 
könyvnyomdája, psplr- i s irószerkersskedéis 

Csíkszeredában. 
Ajánlják a n é. közönség szives figyel-
mébe a mai kor kivánalmninnk meg-

felelően  tijonnan berendezett 

Könyvnyomdájukat 
melyen bárminő nyomtatványok kiállítá-
sát a legjutányosabb árakon és a leg-
díszesebb alakban is elvállalják. 

A nyomtatványok készítésénél a csin, 
izlés és pontosság az irányadók és azon 
törekvés, liogy a nagyérdemű közönség 
igényei minden irányban kielégíttessenek. 

EskUvői-, eljegyzési és báli megliivók 
olcsón és díszesen készülnek. 

Gyászjelentések 1 óra alatt készülnek. 

Figyelemre méltó I i 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni ] 

a nagyérdemű vevöközönséget, miszerint i 
a tavaszi és nyári szezonra ujounau és du- j 
sau fülüzereltem  raktáromat késs férfi  éa 1 

gyurek öltönyökkel, melyek nagy vá- < 
losztékban kaphatók. 

Yunnak továbbá raktáromon dus vá- 1 

lasztékban kiilöufélo  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — | 
madraozok — ágy éa asztal te r i tők, ; 
különféle  jc'i minőségű lepedő és egyéb i 
szükségletIK'Z vásznak, oxfortok  és j 
t a rka takács — női köntös k e l m é k ; 
vau továbbá dus válaBstékban inindeunemü ; 
fa-  éB vasbu to r , mindenfajta  divánok, 1 

képük, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik i 
Btb. valamiut a legjobb gyártmányú kii- J 
lönféle  varrógépek miudenféle  mester- 1 

ember részére, valamint családi használatra. ( 
Mindezen czikkeket a lehető legol- | 

csóbb árak és legelőnyösebb feltételek  < 
mellett havi részlefizelésro  is plárusilok. < 
Kzekutáo tisztelettel kérem a uagybccáii ! 
vevő közönséget legyen teljes bizalommal < 
irántam és sserezze nálam be esetleges i 
szükségletét, mely teljes megelégedésére j 
lesz részemről kiszolgálva. < 

A nagyérdemű közönség becses párt- 1 

fogását  kérve, maradok illető tisztelettel 

Hxőilőay  Zs . 
14—20 Brassó, Kapu-utoia 62. 
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V / v V / W / / / . L ' A ' . W , 

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szives tudomá-
sára hozni, miszerint jó hírnévnek örvendő 

Kitűnő 

K Ö Z P O N T I Házi konyha! 

ElaŐrendü 

Tiszta borok! KÁVÉHÁZ --> i i 
név alatt ismert kávéházamat magam fogom  tovább vezetni. 

S mintán azt a házilag kezelt legjobb minőségű borokkal 
szereltem fel,  nzon kellemes helyzetbe jutottam, hogy azok árait 
a közönség előnyére tetemesen leszállítottam. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását  és számos lá-
togatását kérve, maradtam 

készazolgálaltal 
X j á S Z l é I M I a j i , 

a Eőspontl Kávéház 
tulajdonosa Csíkszeredában. 

/ / « S m V . W W V A V / A V , 
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Gyomorbajban szenvedőknek! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterbelése,  akár pedig 

hiányos, nebe-zen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vsgy 
pedig rendetlen életmód által maguknak valamely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő báziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év óta 
ki van próbálva. 

E/. nem más, mint sz 

ULLRICH RUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  b o r a legkiválóbban gyógyhatásúnak ta lá l t növények-
ből és a legki tűnőbb jó borbó l készí t te t ik, erősi t i és táp lá l ja az e m b e r 
emésztŐBzervezetét, e lhár í t j a az emésztési z ava roka t és &z egészséges 

v é r ú j r a képzésére kiválólag hat . 
A frutnevezelt  Füszeresbornak kellő időben való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmes-
kedni, hogy a».t kellő időben használja. A krónikus gyomorbajnál fellépő  jelenségek, 
milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  hányással egybe-
kö tö t t émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is fel,  a bornak néhányszori él-
vezete után azonnal elenyésznek. 

07AL-<-|IirriIlóc ^8 "onsk kellemetlen következményei, mint a szoru lás 
OÍGMJUgUlda kol ikus fájdalmak,  szívdobogás, á lmat lanság, 

valamint a vértolnlások a májban, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres bán-
talmak) a Füsze resbor állal gyakran igen gyorsan elbárittalnak. A füszeresbor 
megszünteti a nehéz emésztést és kőnnyü székelés által az alkalmatlan a gyomorból 
és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképzödésuek és a máj beteges állapo-
tának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és lehangoltság, 
továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként végkép kimerítik az 
embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek nj impulszu9t ad. — A füszeres-
bor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az i mésztést és táplálkozást, kormányozza az 
anyagcserét, gyorsítja a vérképzödést, lecsillapítja a felingerelt  idegeket és egészen 
uj életkedvel teremt. Mindezeket számos elismerés és hálsirat bizonyítja. 

A füszeresbor  palaczkokbao 1 Irt 50 kiért és 2 fi  iért a következő gyógyszer-
tárakban kapható : Csikszereda, Csikszépviz, Csikszentmiklós, Ksrczfalva,  Kápolnás-
Olalifalu,  Houioród, Dálya, Bőgöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdibaczon, Tnsnád, 
Bánkfalva,  Csikszentgyörgy, Sósmezö, Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró, Gyergyó-
Allalu, Gyergótölgyes, Oyergyóujl'slu, Csikszentmárton, Kászon, Parajd, Siklód, 
Koroud, Eléd, Farkaslaka, Székelykeresztur, Grked, Felek, Szászkereszlur, Ksczs, 
Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, Miklosvár. N.-Ajts, Bőlőn, Zalán, Csernáton, 
Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely s igy tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertábél Füszeresbor eredeti minőségben három és há-
romnál több palsczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország valamnenyi 
helyiségbe. 

DC* Utánzásoktól őrzikedni kell! "VI 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Fűszeresbort kell kérni!!! 

Kizárólagos 
gyártói: HOCHSINGER TESTVÉREK vegyészeti gyára 
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ruha-m ossához 
a l e g j o b b kékitőszer. 

-• Törvényesen védve. — 
Uoaó-lntézetekbeD, háztartásokban a 

legkedveltebb ruhakékitő. 
O l o s ó és f e t f i l m u l h a t l a n l 
kis flveg  24 flUér,  tizszeri mosás-
hoz elegendő. — 1 nagy üveg 1*60 

' 'eg 1 kor. kor., •/• üveg : 
V Kapható mindenütt 
Utániatoktól óvakodjunk 1 

B U D A P E S T , 
VT, Bósaa-utoaa 85. 

Nyomatott Caiksseredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




