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ad. 2. a beterjesztett törvényjavaslatba a székely vasutakra vonatkozó inAz egész székelyaéget, de különösen tézkedések be lévén foglalva, külön törCsikvármegyét oly közelről és közvetle- vényjavaslatnak szüksége nem forogván
nül érintő s kiépítetlenül lévő Madéfalva - fenn, ez a kérdés is tárgytalan.
Szászrégeni körvasút ügye egy interpelláEgyúttal hangsúlyozta a pénzügyc i ó alakj&bau i. hó 9. és 10-én isméi miniszter azt is, hogy a fennebbi két
loglalkoztatta a parlamentet s mondhat- két kérdésre formailag más választ adni
juk, hogy e körvasút s általában a szé- nem tudott ; de nem is lehet, mert ezen
kelység érdekében pártkülönbség nélkül inlerpelláczió s az erre adolt válasz a be
az egész képviselőház és kormány oly ruliázási törvényjavaslat tal összefüggésben
meleg rokonszenvet tanúsított, a jóindu- nincsen, miután mostan nem a beruhálatnak, jóakaratnak annyi tanújelét szol- zási törvényjavaslat tárgyalása van napigáltatta, hogy nem marad fenn kétség renden.
az iránt, miszerint a székely körvasút
Csak tájékoztatás végett jegyezzük
kiépitése elsőrangú állami feladatot kéfel, hogy Urmánczy ugyanakkor, ugyanpezvén, ez ki fog építtetni.
ezen interpellácziót a kereskedelemügyi
E sorok czélja az, hogy a kétnapos miniszterhez is intézte, melyre utóbbi
parlamenti tárgyalás előzményeivel, ada- nyomban válaszolt is, s a melyet a liáz
taivul s a székely képviselők magatartá- akkor tudomásul is vett.
sával a székely nép megismerkedjék,
Urmánczy Nándor képviselő a pénzmert ngy van, hogy teljes tájékozást csak ügyminiszter fennebbi válas/.át nem vette
azoktól lehet nyerni, a kik a lefolyt ese- tudomásul azon indokból, inert a törvényményeknek közvetlen részesei voltak.
javaslatba nz egész vonal kiépítésére szükA dolog ekként áll. Urmánczy Sán séges s a pénzügyminiszter által is az
dor orsz. képviselő 1903. évi márczius 1903-iki költségvetés beterjesztése alkal7-én a beruházási törvényjavaslat és a mával jelzett 34.200,000 korona összegszékely vasutak kiépitése tárgyában azon ből csak 6.800,000 korona vnn felvéve,
interpellácziót intézte a pénzügyminisz- még pedig a Szász-Régennél megkezterhez :
dendő s 22 kilométernyire terjedő vonnl1-ör, hogy mikor szándékozik a pénz- rész kiépítésére, mely összegben benne
ügyminiszter a beruházási törvényjavas- van még ezenfelül a mnrosvásárhely —
szászrégeni viczinális vonal körUlbelől
latot beterjeszteni ?
2-or, hogy a mennyiben a beruhá- i milliót tevő megváltási költsége is.
zási programúi megállapítása hosszabb
A pénzügyminiszter fennebbi válasza
időt venne igénybe, szándékozik-e a pénz- első tekintetre ugy tllnik fel, mintlm az
ügyminiszter a székely vasutakra vonat- általa mondottak a székely vasutak kiékozólag killön törvényjavaslatot beter- pítésének elodázását rejtenék magukba,
jeszteni ?
azonban, ha figyelembe vess/Uk a junius
Ezen két kérdésre s pénzügyminisz- 9-iki képviselőházi nyilatkozatának utolsó
ter a képviselőház jun. 9-iki Ülésében részét, mely szerint .a Bzékely vasutak
egész hálózatának kiépitése eszméjét a
akként válaszolt, hogy
ad. 1. a beruházási törvényjavaslatot kormány nem ejtette cl és ezt bizonyítja
f. év május 23-án a képviselőházhoz már Azzal, hogy nnnak részbeni költségén kibeterjesztette, tehát ezen kérdés már vUl a következő részek építésének megkezdése is el van rendelve a lörvényja
tárgytalanná vált és hogy
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rendesen el van látva űjjal, mihez a kelme szintén a szorgalmas asékelyasszouy kezéből kerül
ki. A kabátot a szintén bárány- vagy juhbőrból
A székelyek s a Székelyföld.)
csinált, szárközépig érő kozsók, vagy pedig a
fekete vagy szürke gyapjiiszövotü. szorosan a
testhez álló attila alakú, hosszabb vagy rövidebb tekeujjaa helyettesíti. Erre jön mint felöltő
vagy pótolja ezt az u. n. zeke vagy czodele. Ez
bó, leér egészen a bokáig, és gyakrau viselik
A felnőtt székely ember rendeseu közép- panyókára vetve.
termelii, aczéiizmu, fürge járású, de van köztük
A zekepoaztó szintén otthou készül fekete
sok magas, szálas legény is. Arcza többnyire to- vagy feketére festett, majd meg szürke vagy
jásdad, homloka asélea, elég domború, de uem fehér juhgyapjúból. A felálló gallérját móg most
éppen kiálló. Szeméből kiaugársik a nem min- ia oly sziná posztóval borítják, miit uinilyuti
dennapi éas éa asellem, gyakran a furfang is. A síi no volt hujdiui a helybeli lialárórezroduek. Kz,
Bzékely Teányok között sok a szép, nem ritka a valamint a még most ia használt fekete sárga
gyönyörű, kinek azépségét megirigyelhetné nem zsinór, mely a fél vállra vetett zukét tartja, tanúegy nagyvárosi beauté. Leányok és nők sierfö jele a azékely sslvoa konzervativizmusának.
löti szeretik a tisztaságot éa mnnkát; ebben valő
Fején hideg időben fekete bárány bőr-kuvs
kitartásuk, fáradhatatlanaáguk bámulatba ejti az
ombert; abban nagyobb erejük révén osak a le- mái hord, máskor fekele vagy ssürko posztoltagények éa férfiak tesznek tul rajtok. Egyébiránt lapot, nyáron szalmakalapot is. Gazdag ember
nők éa lányok rendesen osztozkodnak a férfiak- számba megy as a székely, kinek két rendbeli
viselő öltözető van ; azonban a szegény is iparkal a legnehezebb munkában ia.
Ennek a asép és erőteljes népnek a vise- kodik, hogy az egy miudennapi ruháján kiviil
lete éppoly egyszerű és igénytelen, mint élet legyen egy lissta új vasárnapi öltözete is.
A népviselet ugyan határozottan magyaros,
•nádja, éa nem mondható festőinek, mint pl. a
román vagy kalotaazegi nők kiaaé czifra ruházata. de nagy bau külöubözik as alfölditől, mely bó és
ráuozdíis,
mig a székelyé szúk és testhez álló.
A férfiak közönségesen hosszúszárú csizmái
A takarékoa jó azékelyaaszony még ma
viselnek, néha a kalonabakkancsboz haeouló csípőt, oi doi vagy mesei munkára a kónnyü és ké sem veszi u boltbúi a fehérneműhöz valót, banem
nyelmea bocskort hordják, melyet lapoa Bzijúval maga kéazili kender- és lenfonálból. A kendert
igon csinosan fáznék a lábia és a lábszár alső éB Iont maga termeli, áztatja, tilólja és fonja,
aztán megszövi as osztovátáu (szövőszéken) várészére. Mezítláb nem járnak.
Magyar szabású, testhez szoruló nadrágot szonná. Ebből kerül ki a maga és leányai ruháviselnek, molyhes a gyapjút otthon fonták és zata ia, neveztesen a ssékelyszőttes ssoknya
nők hasonló ujjaa bnndikát viszőtték ügyes asszonyaik poaztövá. Szine rende- selnek, miut aA férfiak,
osakhogy az övék még
sen fehér, de néha aafirke is; pirossal, sóid-, diisabban van elhintve disses
virághimzéssel; de
kék- vagy feketével van asegélyesve és kizsino még élénkebb ssinzeta ékitméuyesésüknél is kerozva, a csípő felett szíjjal megkötve; nadrág- rülik a rikító azineket vagy as értelem nélküli
tartót a asékely nem visel. Est a sujtásos nad- szinkeveréket. Egyáltalán nagy as előazerotet a
rágot harisnyának ueveaik.
fehér ős fekete iránt, mit — leginkább a leá

(Foy
ltatás).

A mellény rendesen fehér vagy feketére
festeti bárány- vagy juhbórból késsül, ízlésesen ki
van blmesve, elöl vagy oldalvást gombolódik, de
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vaslatban, ugy, liogy ez képezi garancziáját annak, hogy a kormány nem fog megelégedni egy résznek a kiépítésével, liánéin a további részek kiépítését is szükségesnek tartja", meg kellett nyugodni
azon válaszon, a melyet Urmánczy képviselőnek fennebbi interpcllácziójára adott,
mert formailag csakugyan más választ
ad ni nem is lehetett.

Kétségtelen azonban, hogy e válasz
lelett is a szabadelvű párthoz tartozó székely képviselők nagyon aggódtak s e
miatt f. hó 9-én este a szabadelvüpárl
7-ik klubbjáuan értekezletet tartottak, megvitatták lelkiismeretesen és csakis a szé-

kely érdekek figyelembe

vétele mel-

lett a kérilést, minek eredménye f. hó
10-én az országos diós megkezdése elölt
a Budapesten tartózkodó szabadelvű párti
székely képviselőknek a miniszterelnök
és pénzügyminiszterrel együttesen folytatott tanácskozása és lícdő Albert országos
képviselőnek a szabadelvű párthoz tartozó s az értekezleten és tanácskozáson
jelen volt székely képviselők nevében a
10 iki országos illésen megtartott napirend előtti felszólalása volt.

ERCKZ

Előflaetóat ár:

Hirdetési dijak

beruházási törvényjavaslatba leendő beállítását, még akkor is, ha szembe találják
magukat a kormánynyal.
Azonban aligha kenyértörésre kerfll
a dolor, mert a mint egyfelől a 10-iki
ülésben Uedő Albert nyilatkozatára szintén nnpirend előtti felszólalással a pénzügyminiszter s vele az egész kormány
kijelentette, hogy , e tekintetben
tovább

is akar menni, kiakarja építtetni A
vasutat a leghatározottabban és kötelezi magát az egész hálózat kiépíté-

sére" és liogy nagyobb összeget s hoszszabh vonalrész kiépítését a törvényjavaslat fel uein vett, eunek az oka tisztán
technikai akadályok miatt történt, mert a
két legközelebbi évben sok más vonal kiépitése válván clódázhatlanul szükségessé,
nem rendelkezik akkora erővel, hogy nz
egész vonalat egyszerre kiépíthesse smásfelől » kormány tudomásul vette, hogy a
párthoz tartozó székely képviselők is a
beruházási törvényjavaslatnak vonatkozó
részét megfogják obstruálni.
H -ékből látszik, hogy az Urmánczy
Nándor interpellácziója s az erre adott
miniszteri válasz semmi érdemi összefüggésben nincsen H Ház elé terjesztett beruházási törvényjavaslattal ; látszik, hogy
a szabadelvű párt székelyföldi képviselői s különösen Csikmegye három jelenvolt képviselője a legnagyobb lelkiismerettel, buzgalommal és körültekintéssel
járt el ez alkalommal is, ugy hogy alapos n reményünlf arra, miszerint már a
piii7.il/yi és közgazdasági bizottságban
oly kedvező eredmény éretik el, hogy a
törvényjavaslat nem a jelzett sérelmes
alakban fog a Ház tárgyalása alá kerülni.
- r . —L
•
•

Bedő Albert országos képviselőnek a
székely képviselők nevében tett felszólalásából nyilvánvaló, liogy a beterjesztett
beruházási türvényjuvaslat a székelységet
ki nem elégíti ; ezen javaslatnak a székely
vasutakra vonatkozó részét a szabadelvű
párthoz tartozó szr'kely képviselők is rengeteg sérelmesnek, törvénytelennek és tarthatatlannak tartják és nyilvánítják s az
ország szine előtt kijelentették és bejelentetlék, hogy fenntartják teljes szabadságukat a beruházási törvényjavaslat tárgyalásánál e kérdésben követendő eljárásukra nézve, vagyis, liogy a beterjesztett
*
törvényjavaslatnak a székely vasutakra
Ugyanezen dologra vonatkezólag kövonatkozó részét megtámadják, el nem
fogadják, sőt követelni fogják az egész zöljük egy másik munkatársunk követhálózat egyszerre való kiépítését ; köve- kező czikkelyét is:
Mindjárt a beruházási törvényjavastelni fogják a 34.200,000 koronának a
latnak a képviselőház elé terjesztése után
nyoknál — még csak a piros és vores, ritkábban
a kék tarkit. Jellemző felöltőjük s székely Ilóknek nincs. A szegényebbek télviz idején színién
Zűkót vagy nngy kendőt vesznek mngukrs, n
tehetősebbek bundát öltenek.
Lábbeliül a ncik is csizmát vagy csipőt.
papucsot viselnek, mikor pedig a rérfinknuk erdőn, mezőn réten HUgitenck, nem vetik inog ók
sem a bocskort.
Az asszonyok bodréjos f-kL-lü főkötót hordanak, erre, mikor hazulról távoznak, csinosan
fclszallazozott szalmakalapot illesztőnek, hiilegbon
pedig rniey téli kendővel kötik be fejüket. De
vannak vidékek, hol az asszonyok a fejkötón oly
poszti'fkulupDt viselnek, mint a férőnk, amit a
férfink engedelmével és annak umlékéro tesznek,
liogy háborús időkben férjeik táborozása alatt a
nük nemeink elvégeztük minden férlimuukát, hu
iicin legyőzték a táiundó clk'iiséget is amazoni
bátorságukkal ós erejükkel.
A leányok rendeseu egy, ritkábban két ágbn
fonják a hajukat és n háton bocsátják alá; nem
igeu koutyolják fel. Fejükre ritkán tesznek kalapot vagy kendűt, sőt a templomban még télen is
hajdoufóvel joleuuok meg. A templom szónál
oszembü jut az u kedves székely szokás, hogy
a nők, nniig telik a kertből, rétről, mezőről,
virágcsokrocskával kezükben indulnak Isten házába, hol aztún a virágok illata vegyül a tömjén
füstjével.
A székelyok rvudes eledele tej, túró, tojás,
szalonua, mindenfile közönséges vetemény, burgonya, kása és káposzta. Szegénysége is rákény
szeriti — legalább réBzbcn — a vogetáriánizmusra. A .régi jó időben telt" még vaaár-és
ünnepnapokon egy-egy fontocska . lelléutiúara'
is, most alig van egy falat juh- vagy kecskehús.
Ételeit rendesen roza-, ritkábban búza- vagy árpakeayérrel, legtöbbször pedig puliBzkávál fogyasztja
el. Néha egy darabka .édes mélával*, száras
puliszkával, füszerozvo eat csípős hagymával,

csilnpitja az elszegényedett székely éhségét. A
puliszkához és Bertéshizlaláshoz való kukoriczát
vagy „türökbúzát* javarészben Romániából szállítják. kivált Csikmegyébe éa Háromszéknek
éjsznki vidékeire.
Sommi fáradságot és munkát nem kiméi a
székely, osakhogy karácsonyra 1—2 sertést hizlalhasson. Eunek zsirját, megfüstölt kolbászát ói
húsát azlán takarékosan fogyaaztgatja a következő „disznóölésig."
Mit mondjak a székelyek italáról? Megint
csak a .régi jó időkkel* kell kezdenem. A legtisztább, legjobb bort akkoriban ott itta as ember, ahol a szólóbogyót még sohasem látták:
Csíkban. A csiki éa egyáltalán a székely, ha jutót', maga hozta mustját a Küküllő- és Maroamentéról, bortermő földdel megáldott azásztól vagy
romántól. De rendesen azt a pálinkát itta frugális ételeihez, mit a ház aaükaégleteire fősött
.kiosi üstjében* a családanya jó rozsból, vagy
a boróka jó illatú bogyójából. Manapság a gyárilag előállított apiritusat fogyasztják, fölereastve
vizzel. Ennek károa hatását aa emberi aaerveaetre
némileg ellensülyosza a munka az latén legjobb
friss levegőjében, és a borvíz vagy savanyúvíz,
amely nélkül a azékely alig lehetne eL
Hála a jóságos Istenuek I a azegényaég,
nélkülözés, nyomor még nem támadta meg a
székelység csontját, velejét; ámde testben éa lélekben ez a mi még mostan is legépebb népünk
válságos állapotba jutott; ebből ha gyorsan ki
nem ragadjuk, csakhamar elsillyed éa elpuaztul.
Ilinél magasabbről esik valaki, annál mélyebbre
és annál rohamoaabban csik éa auhaa alá alig
feltartóatathatóan. Sietnük kell asékely népünk
megmentésére; minő bajokból éa hogyan? majd
meglátjuk.
(Vége kav.)
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Borsod vármegye közigazgalási bizottsága
_ A képviselőház ülései. A mult
fejeztük ki lupánkban a feletti megbot javaslattal szemben annak tárgyalása al- hét folysmán a képviselőház ülésein napirenden a közigazgatási bizottságok állal tenni kellető
ránkozáannkat, hogy a Székelyföld a kO kalmával milyen eljárást fognak követni, ajolag a miniszterelnök jelentései voltak. A hoss- félévi és évi jelentések eltörlését kérő feliratát
lönösen Csikvánnegye legvitálisabb érde- miután ők maguk nem tartják kielégí- azura nyújtott obstrukeziós beszédek egyhangú pártolás végett bizottságunkhoz is megküldvéj,
törvényjavaslat- ságát egy egy napirend előtti felstólalás, inter ez a feliratot helyeselte s azonos eljárás megkeit érintő csaknem egy évtizeddel ezelőtt tőnek a beterjeszteti
vonatkozó pelláczíó vagy 'minisztert válaaa telte némileg tételét határozta el.
tervbe vett és tOrvényhozáailng ia bizto- nak a székely vasutakra
változatossá. A miuiszterolnUk jelentéseihez a kőMarty Dénes remetei lakós községi pótadó
intézkedéseit,
minél
fogva
fenntartják
sított stékelyvasntnk kiépítése as illető
vetkezők szólottak hoziá: Hellebronth Oézs, ki beszedése körüli szabálytalanságért emelt psnaszt
a jövőben
követendő sierlnt a kormány exlex jelentése már lépcső a bizottságnál, minek a bizottság elkésés
kormány férfink több rendbeli ígéretei da- szabadságukat
nézve.
czára is mindeddig nem csak foganatba eljárásukra
as abszolutizmus felé. Kovács Gyula azt bizonyít- miatt nem adott helyet; azonban mennyiben a
nem vétetett, hanem a jelzett törvényjaA pénzügyminiszter erre kijelentette, gatja, hogy az ezlex vita el tart junius végéig, kivitelt községi adó behajtása körül az elölvaslatban kontemplált sorrend szerint
hogy abból a körülményből, hogy a be- az indemuitási vita július végéig, n katonai vita járóság szabálytalanságot és visszaélést követett
végéig s mivel akkorra már az indem- volna el, annak kivizsgálása és esetleg fegyelmi
legfontosabb, t. i. a mndéfalva —szászrégeni ruházási javaslatba nincs felvéve az egéaz augusztus
nitás le jár, — a kormány kénytelen lest, — uton való megtorlása elrendeltetett.
résznek munkába vétele ad graecas calan- székely vasút kiépítésére szükséges összeg, ujabb iudeinnllást kérui s ismét beáll az exlex
Marthy Károly kilyénfalvi lskós az odadás elhalasztatni szándékoltatott.
abszolúte nem lehet azt következtetni, igy fog tovább folyni a dolog, — ugy liogy való képviselőtestület áltsl Altér Mária telepüa
többség
végre
is
kénytelen
lesz
támogatni
as
Bár a most benyújtott beruházási hogy a kormány nem szándékoznék az
lését engedélyező határozata ellen felebbezéssel
nemzeti követeléseit. Szathmári Mór élt, minek a bizottság sem adott helyet.
törvényjavaslat napirendre tűzése s igy egész hálózatot kiépíteni, mert hiszen rá- ellenzék
Pestvármegyét dicséri, mely a katonai javaslatok
Hasonlóképpen elutosittstotl Tarisnyás Gera azékelyvasutak kérdésének azzal kap- mutatott válaszában arra, hogy a most ellen hozott határozatával kiemelkedett a megyei
csolatosan való szóba hozása és megol- kiépített Vonalrész után a további volnal- sülyedés posványából. A miniszterelnök jelentésé- gely gyó-szeulmiklósu lakós cselédbér fizetésre
alispáni határozat elleni felebbezésével.
dására a jelenti
politikai
konstella rész kiépítésének első költségei már be nek vissza utasítását ajánlja, A képviselőház kötelező
Both S.lndor szentdomokosi lakósnak építiók között egy hamar alig várható, vannak illesztve abba a törvényjavaslatba, juuius 12-dikl ülésében Tbllián Béla elnök mug- tés rendőri ügyben kél egyliangzó hatávzal ellen
emlékeielt a szomszédságunkban toriént megmindazon állal az ügy a képviselőház e s ez elég bizonyítéka annak, hogy a kor- döbbentő
és erodtnéuyeiben kiszáinithatlan és min- iulé/elt felfolyamodása hivatalból utasíttatott
hó 9. és 10-iki ülésében nagy port vert mány e tekintetben tovább is akar menni, den emberi érzést mélyen megreuditi) véreng- vissza.
fel, s az ellenzék ezt az inczidenat alk al- ki akarja építtetni a vasutat a leghatáro- zésről, mely alkulommal f. Sándor szerb királyt
Dénes Imre gyó-alfalvi lakós a képviselőmasnak látta felhasználni arra, hogy ezen zottabban és kötelezi magát az egész saját katonái megölték s vele együtt egész csa- testület ez évié összeállított leglöbb adófizető
tagjai
névjegyzéke ellen élt felebbezéssel.
a réven a szabadéit Upárt egységén rést hálózat kiépítésére és tisztán a beruházási ládját kiirtották. Aleg van győződve, hogy a ház
A bizottság a névjegyzék megállapítására
törvényjavaslat ökonomiája szempontjából ezen borzasztó esemény felett mély sajnálatának
ilsaön.
ad kifejezést, egyben óhajtja, hogy a szerb neinzot- vonatkozó határozatot hatályon kívül helyezte
A 9-iki ölésben válaszolt ugyanis állottak ott meg, mert nem 10 esztendőre, oek minél olóbb sikerüljön a aulyus váltságbál s a járási főszolgabírót annak szabályszerű
hanem
csak
5
—
6
esztendőre
szóló
prokibontakozni. As elnöki kijelentéshez pártjaik ne összeállítására utasította.
Lukács László penzllgyminiszler Urmánczy
vében hozzájárullak : Kossuth Ferencz, Zichy
Nándor uiarostorâaniegyei szabadelvdpárti grammot állapítottak meg.
Bélbor község képviselőtestülete a községi
Ezek után az ellenzék Urmánczy kép- János, valamint Széli Kálmán miniszterelnök is. képviselet megalakítását megsemmNitn alispáni
képviselőnek n székelyföldi vnsnlak kiépiA juniua 8 diki és 0 iki ülésben a székely vns
pitése kérdésében a kormányhoz régebben viselőt ismételt nyilatkozat tételre provo- utak Ugye fordult elő, melyet lapunk vezető caik- határozal ellen éli felebbezéssel, minek a bizottintéseit inferpellncziójára, mely válnszban kálta, de ő ki jelentette ezeknek nagy kében bővebben ismertettünk. A juu. 10. válaszolt ság helyet nem adott.
Szentgyörgy—bálikfalvi róm. kath. iskola
n miniszter isii,étellen hangsúlyozta, ltogy boszuságára, liogy nyilatkozni nem kiván, a pénzügyminiszter Kecskcmóthynek a sóhivatalok
jellegének községivé nyilvánítása tárgyában mnlt
n nevezett vasutak kiépítésének tervét a mire aztán a sznbadelvű párt UrniAnc'.y feloszlatása dolgában hozzá intézett jnlerpollá- évi 61321 szám alatl kell és a felekezeli jelleg
kormány nem ejtette el, azt fenntartja és kivételével 143 szavazattal 63 ellenében cziójára, kijelentvén, liogy a törvény megadja feuutartását kimondó vallás és közoktatási mineki a sziikségtoleu sóhivatalok felosKlatásánsk
miniszter válaszát tudomásul Vetle.
időrendben meg is fogja valósítani.
jogát s megezáfolván Kecskemélliyuek többi rossz niszteri döntvény megváltoztatása iráni njabbi
Minthogy
tehát
a
pénzügyminiszteriuformécíiókra
alapitolt várijait is. A junius 12 iki felterjesz'.és lételvén, ezt a miniszter figyeAz interpelláló Urinánczy képülésben Lins Lajos kereskedelmi miniszter adott lembe nem vetle és korábbi rendeletét fentarviselő a miniszternek ezt a válaszát nek nz interpelláczióra adott válaszában megnyugtató
válaBzt Szalay László intcrpelláczió- tolta, mi ai, érdekelt feleknek kiadatni liatánem vette tudomásul, minthogy a beru- későbbi ki niagyarázására szerint n szé- jára az ipartestületi békélloló bizottságok ügyé- rozlalott.
házási törvényjavaslattal egyelőre csak a kely vasút hálózat kiépítésének elejtése, ben. A junius 13 iki ülés nagyobb része házszaTamás Imre csiklnsnádi tanító 84 korona
•Marosvásárhely—szászrégeni
szakasznak tehát a székely érdekek elhanyagolása ab- bály vitákkal lelt ol s ezen kívül Sebess Délies failletményét 60 koronára leszállító törvényhaszolúte
ben
nem
foglaltatott,
de
mert
talán
megokolta a székely tagoaiiás ügyében beterjesz- tósági bizottsági határozatot a vallás és közállam által való megváltása és a ssászréoktatási miniszter illetékességi szempontból meggen — dédai rövid vonalrésznek kiépítési a politika erkölcsi törvényei sem enged- tett indítványát.
semmisítvén, a közigazgatási bizottságot nj hanék
meg
nzt
a
fallácziát,
liogy
Széli
Kálköltsége van a felveendő hitelből előirá= A tanfelügyelői szolgálat módo- tározat hozatalra nlasiiotta. Az utóbbi bizottnyozva; miért is az ellenzék névszerinti mán kormánya ígéretének beváltásával sítása. A kultuszminisztériumban a tanfelü- ság az ügyel tárgyalás alá vette és a község
kötelességének
ne
tartaná
az
elhanyagolt
gyelői
munkakör felszabadítása és a központi áltsl megajánlott 84 koronát kifizetésre
szavazást kért a válasz eldöntéséhez, mert
deczeuuálizálás.t tekintetéből uj jóváhagyta.
azt remélte, hogy a Székelyföldnek szaba- székely érdekek támogatását és bajainak admiuiszti'áuzió
tanfelügyelői ntasitáson dolgoznak, melyet 1901.
delvű képviselői is ebben a kérdésben orvoslását: talán még sem adhatjuk fel január elsejével akarnak életbe léptetni. Az uj
Utász katona lisztek állal a mult évben
azt a reményt, hogy n beruházási törvénya vármegyei utakou hiányok találtatván, a
cserben fogják hagyni a kormányt.
utasitás
főbb
pontjai
a
következők;
1)
bogy
a
javaslat tárgyalása alkalmával a kormány népoktatás külső ügyeit érintő adminiszlraczióval kereskedelmi miniszter azok elenyésztetésére
As flgy komolysága külön értekezlet liozzá fog járulni oly értelmű módosítá- járó teendők a közigazgatási tisztviselőkre ruház- utasitolta a bizottságot; minek folytán a bizotttartásra késztette n Székelyföld szabadelvű sokhoz, melyek által ez a régóta vajúdó, tassanak a tanfelügyelők ellenőrzése mellett; ság kimouilotta, hogy s gyergyószentmiklósi
párti képviselőit, a melyen a 10-iki Illés- s minket legközelebbről érdeklő vasutűgy 2) hogy a kir. tanfelügyelők az állami óvodák Tatár havas liágótöalja voual részen talált
megszüentetéséuek költségei re alap nincs,
ben napi rend és szavazás előtt Bedő Al- kedvezőbb éa gyorsabb megoldást fog és iskolák kisebb helyreállítási költségeit '200 hiányok
s különben is az az irány közlekedésre nem
bert képviselő társuk által kifejezett azon nyerni, mire nézve álláspontjukat kép korona erejéig sajál hatáskörükben eszközöl- használtatik ; a Kolozsvár—szászrégen - tölgyesi
hessék, bogy a népoktatás körébe vágó minden
megállapodásukat jelentették ki, hogy mifontosabb jogügylet a m. kir. kincstári jogügyi állami közút 216—217 kilóméter szakaszán
ntán ők meg vannak nyugodva a felől, viselőink sem adták fel és a párt szem- igazgstóságrs, illetve annak kUlső képviselőire Har lós Ignácz tölgyesi lakós által fenntartandó
hogy a kormány, a mely székely kérdést pontnak nem rendelték alá.
bízaasék, végre, hogy az állami tanítók által malom árok kellő jókarban tartására pedig a
kérelmezett lizetési előlegek engédélyezése, de nevezettnek kötelezése elrendeltetett.
kesébe vetle, teljes jóakarattal, teljes odaA azékelyvasutak ügyében a következő különösen ezek folyósítása iránti jogkörrel s
adással, a székely nép érdekeinek meleg
kir. tanfelügyelők ruháztassanak tel; 3) hogy az
felkarolásával jár el, e tekintetben ők a levelet vettük :
Esküdtszéki tárgyalás.
iskolsi építkezések körében |eleutékeny egyszeTekintetes szerkesztőség I
kormány iránt a legteljesebb bizalommal
rűsítések hozassanak ba ; 4) Az állami iskolsi
S. 7. és 8-dik nap.
viseltetnek, mert meg vannak győződve,
A uyolcz napra terjedi esküdtszék! tárAlfáin, /0113. jun. rí gondnokságok és községi iskolaszékek számára
közelebb
kiadott
uj
utasításokban
az
adaiiniszhogy éppen olyan jól tudja, hogy menybíróság egy szándékos emberölés bűnA gyergyóalfalvi székely társaság, mely a tracziő egyszerűsítésére s s tanfelügyelet in- gyalást amegtorlása
nyire szükséges ennek a népnek vitális
iránti törekvésével fejezte
község vezető egyéneit és cssknem összes in- tenzivebbé tételére kiváló figyelem forditlatott. 6 tettének
érdekeit a magyar nép közérdekéből fel- telligeucziájat tagjai közé számítja, a folyó bó A népiskolsi tanfelügyelet súlypontja az ujabban be. Ez a tárgyalás tekintettel a felhívott tanuk
fogni, miután tudja azt is, hogy Mogyar- 1 l-én tartott összejövetele alkalmából elhatározta kiadott szabályokkal az iskola látogatásokra sokaságára három nap foglalkoztatta az esküdtonuágnak egyik valódi erő Jégé a Szé- a székely vasutak ügyében megmozdulni. E vé- belyeztett át. Ez egyik legbiztosabb módja sz széket.A bűneset a vármegye kászoni részében
gett egyhangn határozattal felkérte a gysrgyói sdminiszlrsczió egyszerűsítésének és az állami történt, hol hasonló és más bűntények igen gyakelyföld és maga székely nép.
kerület képviselőjét, bogy a pénzügyminiszter tanfelügyelet hstékonynyá tételének.
koriak.
Éppen azért, inert ezen tudut vezeti áltsl most benyújtóit beruházási javaslatnak s
egy csoportban lévő Kászon-Altiz, Fél= Uj osendörségi őrsök. A csendőr- tíz ésAzImpér
a kormányt és mert ugy a íöldmivelés, székely vssntakrs vonatkozó intézkedése ellen
községeknek valóságos réme volt
mint az ipar éa kullura tekintetében min- tiltakozásunkat illetékes helyen tolmácsolja és ségi őrsök tervbe vett dreczentralizáczója alkal- impéri Tima Dénes, a ki minden legkisebb boszubefolyásának
felhasználásával
a
székely
vssntsk
mából
s
vármegye
területén
négy
nj
csendőrségi
den alkalommnl az ország pénzügyi vi- télies kiépítésére szükséges Összeg felvételét Örs relálllláss helyeztetett kilátásba, még pedig ját embertársai épületeinek felgyujtásával szokta
kielégíteni, nem gondolva arra, hogy az
raonyainak megfelelőleg készséggel bo sürgesse.
Tüsnádfürdőn, Csikszenlgyörgyőn, Gyergyéuj- volt
által másoknak is nagy károkat okozhat.
cxátja az eszközöket rendelkezésre a czélNevetséges és megbotráukoztstó az eljárás faluban és Sslamáson. Ez szonbsn cssk akkor
Nsgy volt ezért ellene a lskosság körében
ból, liogy annak a népnek segítségére melyet a székelységgel szemben oly helyen ts- fog megvslósnlni, ha az érdekelt fürdő birtolegyen: ennélfogva senki sem kételked- nusitanak a hi/nnan csakis igazságot és méltá- kosság és illetve községek 300 koronát meg az elkeseredés s egyesek nem egyszer kísérelték
haladó bér fizetés mellett sz őrs részére meg nevezettet láb alól eltenni, nevezetesen
hetik abban, hogy a székely akczió ügye nyosságot szoktunk várni. A törvényhozás tör- nem
iktatta, több évvel ezelőtt, a székely- oly lskást biztosítanak, aiely fekvésénél fogva egyszer az erdőn éjnek idején alvó helyzetben
ugy n mint ma áll, legelaősorban, legha vénybe
vasutaknak államköltségen való kiépítését. Meg- a czélszerüségnek, szépészeti és egészség rendőri lámadták meg és hasitolták el alsó ajkát fejlályosabban még is csak a jelenlegi kor- ígértetett nyilvánossn, hogy mihelyt sz állsui- kívánalmaknak teljesen megfelel s legalább 4 szével, máskor megkéselték, de a sértések életmány részéről lelt felkarolva, mert hiszen pénzügyi helyzete engedi, azonnal és egyszerre tágas szobát, konyhát, kamarái, és piuczelie- veszélyesek nem lévén, azokból fölépült s folytatta tovább is ocsmány cselekedeleit.
hosszú időkön át járlak a székely kép- kiépiltejik ezen vasút, mely a székelység létér- belyiséget foglal magában.
Es most, midőn felvéLetik egy nsgyobb
A folyó évi január bó 17-ikének éjjelen
viselők és mások is a székely ügyben, deke.
— talán többé meg nem ismételhető — berude csak a jelenlegi kormány alatt történ- házási kölcsön, melyből régóta reméltük, bogy A megyei közigazgatási bizottság ülése.azonban utolérte végzele.
Azon este többekkel odavaló Boldizsár
tek oly hathatós intézkedések, melyekből a meghozott törvény végre lesz hajlvs; ime
Csíkszereda, junius 8. Józsefnél pálinkázrán, midőu onnan haza tért,
kifolyólag el kell ismerni ast, liogy a felvétetik egy ötöd résznyi a székely vssntakrs,
A közigazgalási bizottság bavi rendes ülését az utczán ismeretleu tettesek agyonütötték.
kormány a székely nép érdekei iránt a melyből csak néhány kilóméternyi utat C9inálhst- ma tartotta meg, a mely rövid tartamú volt.
Az éj leple alatt elkövetett gyilkosság
nak meg.
Az elnöki lisztet a megye alispánja teljesítette tetteseinek kipuhatolása azért is, mert sz ellegteljesebb odaadással és melegséggel
Es tehát snnyi ígéret, snnyi hitegetés főispán nrnok hivatalos távoliéle miatt.
viseltetik.
pusztítottál senki atm sajnálta, igen uehéz volt.
eredménye?!
Az előadói jelentések különösfigyelmet ér- Alaposnak látszott gyanú folytán még is a csenMinthogy pedig egy konkrét kérdésNem hihetjük, bogy a löi vényhozás bölcse- demlő mozzanatokat nem lartslmsztak s a napi dőrség négy odavaló emberben vélte feltalálhatni
ben tett interpelláczióra nz intorpellaczió sége megengedjen egy hazájához mindig hű nép rend egyéb tárgyai többnyire magánérdekű ilol a letteseket, kiknél vérfnllos ruhadarabokat és
kérdéseinek megfelelőleg adott konkrét létérdekét llyképen veszélyeztető intézkedést, gokra szorítkoztak; melyeit közül a következőket lejszékel foglalt le bünjelképpeu, mely vérfoltokat később az országos közegészség! tanács
válass alkalmából nem lehet helye annak, hiszen e nép érdekeinek ilyen foka elhanyago- említjük meg:
A belügyminiszter a rendezeti tanácsú gorcsövi vizsgálat nlán emlős állatoktól eredethogy a beruházási törvény lényegéiül, lását sz öngyilkossággal hasonlónak mondhatják.
Most
emelje
fel
tehát
szavát
miodeu
igazán
a
iek
nek jelentette ki.
elfogadásáról, vagy bírálásáról beszéljenek, székelység javát akaró ember, mozduljon meg városok és a községek gyámpénztárának kezelésére
az
árvák
pénzei
gyűmölcsöztetésére
és
a
A gyanúsítottak voltak impér-ilobolyi
ennélfogva
mintán az interpelláczióra minden jóakarónk a mig nem lesz késő. Emslje gyámügyi számvitelre nézve terjedelmes szabályVáncsa András nynlas, Váncsa András Jánosé,
adott választ ők kielégítőnek tartják és fel szavát nyílton e vármegye minden községe zatokat és illetve utasításokat dotgoztatnll és Todorán János Zsandár és Amin u-i István. Esek
tudomásnl veszik, de abból senki semmi- ily méltánytalan eljárással szembeni
bocsájtott ki, s szokst a közigazgatási bizott- vizsgálati fogságba is helyeztettek s kihallgaA gyergyóslfslví székelytársaság megbizá- ságoknak végrehajtás végett megküldvén, a bi- tásuk rentlju tagadták állandóan a cselekmény
nemű következtetést nem vonhat le arra,
Poakás Janó, zottság annak megfelelő módon a foganatosítás elkövetését, kivéve Vancsa András nyálast, a
bogy a beterjesztett beruházási törvény- sából:
iránt intézkedett.
titkár.
ki többször önként ia jelentkezett kihsllgatásrs
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».» »*«lk « " > • társát «evezte meg tettesek»,
kik Tims Dénest m Boldizsár József házából
kilépve torkoll ragadták, a mezőre kihurezolták
" ott agyonütötték; ezt a vallomását azoabaa
kétezer is viasza vonta azért, mert télt ezekttl,
hogy fit iz agynnátik. Ez a vádlott azoabaa
a vizsgálat tartama alatt a börtönben felakasztotta magát
Váacsa András Jánosé, Todorán János
zsandár és Ambra* István tehát az előbb emiitett és magát elpusztított egyén vallomása folytáé kertltek a vádloUak padjára, kiksek a védelmét Bartha Ignáez ügyvéd vállalta el.
Aa eskUt bir&ság előtt a nekik tulajdonitott bűntény elkövetését most is tagadták s
ártatlanoknak vallották magakst, s habár mintegy
60 tsaat hallgattak ki, ezea vallomásokból sem
lehetett meggyőző bizonyítékot szerezni a bű
nősség kimondására nézve, minek kőzvetkezése
lelt azntán, hogy az eskfidiek a feltett kérdésre nemmel feleltek, s a bíróságnak vádialtokat fel kellett mentenie.

L A P O K

26. fűim.

3. Tizenhárom klsdsdővédárs 9999 kor. sz ifjúsági is kölcsönkönyvtár! könyvek besze- dákat és szabad fürdőket ia igénybe veasfk. A
4. Nyolcz gyermekmenedékhelyre 600 kor. dése. 27-én záré éltekezlet. 28-án d. e. 8 őrs- fürdőlulajdonos arról ls gondoskodott, hegy a
а. Három szakiskola támogatására 900 kor. kor hálaadó istenitlsztelet, as érdemsorozat lel- kőzöuség igényei egyébb tekintetekben is kiб. Tizenkét néptanítót jutalomra és-egy- olvasáaa, jutalmak és bizonyítványok kiosztása. elégítve legyenek. JAlzü hideg ás meleg ételek,
ssersmindenkorrs szélé segélyre 1678 korona
— Gyáasrovat. özv. L á z á r Domo- kitűnő borok üveges kőbányai sör minden Idő60 flllér.
kosné, szül. léczfalvi G y á r f á s Berta néhai ben jutányos árakért állanak s közösség ren7. Népiskolákra átmeneti külső bevételek Lázár Domokos csiktaploczai aagybirtoko" neje delkezésére s pontos kiszolgálásról is gondosfolyó hé 12-én a reggeli órákban elhalálozott. kodva van.
ntán 800 korona.
— F ü r d ő megnyitás. A esikzaögOdl
8. Székely ipari segélyekre éa ösztöndi- A szomorú esetről a c-alád a következő jelenfürdőt folyó hó 14-én nyitották meg ünnepélyese*.
jakra a Kovács Sándor-féle alapbél 4972 ko tést hncsájtotta ki:
A
látogatók
igényeit a fürdő kezelőség a legrona 86 flllér.
nagyobb előzékenységgel elégítette ki s mind8. Hnszosnyolcz lelekezeli iskolára és papi
azok, kik résztvettek s megnyitáson dicsérik agy
segélyre 4530 kor.
a kiszolgálást, mint a ki szolgált ételeket és
10. Népkönyvtárak, népdaloskörök. ujabb
italokat. A megnyitáson a csíkszeredai első
Emke-daloskönyv kiadására és ifjúsági egyesüzenekar szórakoztatta a közönséget.
letek szervezésére 6000 kor.
— Bűzös osatornák. Már több alka11. Diskrét segélyekre a rendelkezési
lommal említettük, hogy az Apafly Mihály utalapból 1780 korona 16 flllér.
czában
az Oibon kávéháztól a Kossnth-nteza
12. Vegyes segélyekre és kiadásokra
torkolatáig a^vizlevezető csatornák mindkét ol4946 korona 01 flll.
dalon olyan szerencséi lenül vaunak elkészítve,
13. Kulturális alapok éa Emke bérházhogy azokon s viz sem egyik, sem másik irányalap növelésre küzgyülési határozatok értelméban lefolyást nem talál, hanem összegyűl z nz
ben 3690 kor. 39 flll.
advarokról kifolyó szenyviz által felszaperitva,
AB E. M. K. E. mnlt éve.
14. Ujabb segélyekre év végéig kiosrtan- ellit:lvL-/.U'tiii.
különösen meleg idő esetén kiálhatatlsn bűzt
ildlag 26787 kor. 24 flll.
áraazt és az egész környék levegőjét megfertőzteti. Nem tudjuk bogy ezen vízlevezető csa15. Iskolai és óvóépülelek, Emke-épttlHek
tornák miatt kit terhel a felelősség, ki lenne
Hlaptőkéiért 8154 korona 90 flll.
köteles azokat jókarba helyezni, éppen azért
16. Béiházak fenntartási költségei 3U78
korona 77 flll.
— Honvéd harosászati gyakorlat a városi tanácsot és a polgármestert kérjük
A folyó évvel 80-ik életévébe lépfc. egye17. Dologi kiadások 280} kor. 64 flllér. A helyben állomásozó honvédség jelen hó 26. fel, hassanak oda, hogy legnagyobb torgalmu ataületüok csndálatosképen nem lankad, nem ha18. Kezelési költségek, rendes 10200 kor. és 27-én a Csikszenlkirály községhez tartozó czánkou ezen tűrhetetlen és a közegészségre
nyatlik, a minek mértéke, hogy a mnlt köz19. Tagdíj behajtásokért, uj tagok gyűj- „llajkó hegy" közütt harezszerü lövészeti gya- szerfelett veszedelmes állapot megszűnjék.
- - Kászonujfalnból a következő
gyűlés éta is njabb adakozásokból nem keve- téséért, imok, dijnnki fizetések 2500 korona, korlatot fog tartani. Azon helyen tehát a nevesebb mint 98.9#9 kor. 81 flll. folyt be, enyuyivel Összesen 16043« kor, 03 flll.
zett időben az emberi közlekedésnek szünetelni levelet v e t t ü k : Tekintetes azerkeaatőség I
növekedett a törzsvagyon. Nem teljesedett tehát
kell s az állatodat is az ottani legelőstül távol A .Csikl Lapok' folyó hó 10 diki 24. «lámá(l'olyi. kOv.)
ban közöli Máthé Ferenci (Sziszi) éa Málbé Ankárörvendő ellenségeink kívánsága, a kik bölkell tartani.
csőnket körűlállva éa minket meg n<-m éilve,
— Hittani vizsga. A helybeli állami tal (Sziszi) kászonaltizl lakósok által aa Ambrus
KÜLÖNFÉLÉK.
rövid idő alatt kimerülést, csúfos bnkást jósoelemi iskola mind a négy csoportjában a róm. János kászonaltlai lakós sérelmére márcsius hó
— Dr. F e j é r Antal, országgyűlési kép- kath. növendékek hiltani vizsgáját Fejér Sán- 28-án elkövetelt szándékos emberöléssel párosult
lának, mert — ugy mondák — nemzeti társaviselő, lapunk felelős szerkesztője a ma reg- dor gondnoksági elnök és igen sok szülő jelen- rablás bilntett tárgyalásáról irt ezikkéuek azon
dalmnnk gyönge és kitartás nélkül való.
£s ime, uem hogy hauyallanánk, de husz geli vonattal Budapestre ulszolt.
létében f. hó 14-én délután 2 órától kezdődőiig pontját, liogy .a bűnösök kiderítésében nagy érdeme
évi létezés után is, a mi a divatos áramlatok
— Áthelyezés. Pál János erdészt, kl a tartották im-g. A majdnem bárom óráig tartó van Púi ti András n.-káazoni körjegyzőnek*, ezennel
közt nagy sző, folyton nővönk, folyton emel- helybeli erdőhivatalnak volt igen képzett és jeles vizsgáidon a növendékek szabatos feleleteiből a következőkben megezáfolom: I Bzör. Mikor
kedünk, a minek oka kétségtelenül a következő tngjs Székely udvarhelyre helyezték ál és az oltani arról győződtünk meg, hogy a jelenlegi hitok- Beder József éa Szolga Albert őrmesterek. Csákét körülményben található:
vrdőgondnokság vezetésével bízták meg.
tató Szigetby (jyu'a plébános lelkiismeretesen kány Mihály. Veres József, Deák Ferenci, Drevo
Egyik az, bogy korán gondolkodtunk
meg hivatásáiiak s különösen a leány nö- János és Pinka Antal cseudórök a gyanúsított
— Anyakönyvvezető kinevezés. felelt
egy, a dolgokat rendben tartó és a mozgalmat
vendékekkel olyan szép eredményt ért el, a tettesek közös lakásán megjelentek két bizalmi
vezető erős központról; a másik, bogy a kö- I'ulágyi Sándor várhegyi jegyzőnek, miut egyút- mely nem csak a szülőket nyugtatja meg tel- férfi; ilu nem Páifl András körjegysó jelenlétézönség érzi, mikép az Emkéie szüksége van B tal auyakönyvvezolőnek állásától felfüggesztése jesen, hunéin arra is biztosítékot nyújt, hogy ben, ház és a gyanúsított tetteseken személy
hogy a komoly bizalmat az egyesület vezetősége folytán a belügyminiszter ftsrlcz Sándor s. jegy- az iskola növendékeiből annak idején vallásukat kutatást tartottak. Ebben tehát Pálfl András körzőt a várhegyi kerülőibe teljes hatáskörrel anya- ismerő és vallásnkat szerető honfiúk és honleá- jegyzőnek érdeme semmi sincs, meri ast addig, mig
megérdemli.
Hozzávéve az iménti gyarapodási, az egye- könyvvezetővé nevezte ki.
nyok lesznek. A szép siker nagy öl ömet okozott kutatás uemlartatott.még a nyomozást bevezető jársület tőzsvagyona ez idő szerint a következő:
— Űrnapja. A szeszélyes időjárás sem a jelenlevő szülőknek s a jeles hitoktató szor- őr sem tudhatta, hogy a már elfogott egyének vol1. Bankelhelyezésekben kilenc/ kolozsvári rontotta el az Ürnapi ünnepnapot. Hagyományos galmas és fáradságul nem ismerő működését is nának a teltepek. A nyomosáa is először más
irányban volt bevezetve, de eredmény nélkül.
pénzintézetnél 676.108 kor. 72 üli. és hét vidéki lény nyel és kegyeletlel Ounepelte meg minden- szépen jutalmazta.
Ekkor Szolga Albeit őrmeater, kl gyanúsított
pénzintézetnél 101.892 kor. 74 flll. együtt hol a katkolikus egyl-áz és a hivők serege az
—
Hangverseny.
A
székely
udvarhelyi
676.001 kor. 4« fillér.
oltári szentség imádásánsk nagy napját. Váró elaó zenekar, mely a fiirdószezonra a tusnádi für- tetteseket, miul uála régebbi időtől fogva elő2. Tőzsdei- és magán értékpapírokban sunUban daczára a borongos időnk usgy számú dőre van szerződtetve fulyó hó 14-én as .Otthon* jegyzett azokáBoa bűntetteseket ismervén, a nyo661.603 kor.
közönség vett részt mind a körmeneten, mind kávéházban hangversenyt rendezett. A hangver- mozást a fent leirt kutatás megtartásával el
irányba terelte. Eit más érdemének betadni nem
3. Kölcsönökben bizloBilva 311.890 kor. pedig az azt követö szentmisén, melyről azon- senyre
és uagy azádiu közönaég gyűlt lehet, inivel abban csupán Ssolga Albert őrmeater,
4. Algyógyi gréf Kon Kocsárd-felé alapít- ban a közönség nagyrésze a templom szükvolta egybe aintelligens
ugy II óra tájig élvezettel hallgatta a kászonaltizi őrsparancsnok széles körű személyi
ványi birtok érteke, régi becslés szerint 443. miatt egyszerűen kiszorult. A körmeneten részi- jól
szervezeti zenekar hangulatos és ügyes nótáit, és a szokásos bűntettesek életmódjának körül114 kor. 90 flll.
veitek s helybeli iskolák növendékei tanilóik
azonbau betért a kávéházba egy néhány tekintő ismerete volt as első nyomra vezető alap.
5. Egyéb ingatlanok, u. m. Emke palota, vezetése alatt, egy század honvéd Dreskoczi ekkor
„másutt fellelkesült" flatai ember, kik jónak lát- 2-szor. Gyanúsított tettesek a kutatás megtartása
iskolák és évőda épületei, szászvárosi bérház, századoa vezetése alatt, a honvéd tisztikar, a ták
bizonyára a saját delektálásukra, — mert azt alkalmával a talált büajelek, továbbá a gyanúsímagvarkályáni, töviai és kolozsvári ingatlanok városi tanács s egy két taggal a többi hivatacsak nom gondolták, hogy erőlködéseikben tott tetteseken észrevehető viaskodás! nyomok
stb, ugyancsak a régi becslés szerint 557.012 lok is képviselve voltak. A nagyszámban meg- t:iláu
a közöusóg is gyönyörködni fog — a hangvor
kor. 08 flll.
jelent helybeli közönséget a közellalvskból bejött senyezó zeuokar darabjaiba bele bőgni s ezzel és a náluk talált pénzre vonatkozólag magukat,
C. Kötelezvényig biztosított várandósá- hivők még jobban felszaporilollák s a körme- nemcsak a hangversenyt zavarták meg, haoein a igazolni nem tudták; miért fent neveseit járőr
gok (tagdíjak) 92.019 kor. 24 flll.
netben eddig is észlelhető tolongás, taszigálódás közönséget is elzavarták Nem igeu szoktunk sen- által elfogattak. Ebben is — aa elfogásban —
más mint a járőr sem adat, sem nyomra veze7. Fölszerelések 7119 kor. 43 flll.
most még nagyobb mértékben mutalkozott.
a privát kedvtelésébe bele szólani, tessék téssel, sem semmiféle felvilágosítássá) vagy kőzre8 Készpénzkészlet, posta-takarékpénztár Igazán kívánatos volna, ha az ilyen körmene- kinek
azt
csiuálni
annyiszor,
a
hányszor
kedvük
van
mükdéssel senki sem tudott az eselet megvilágító
és előlegek 5617 kor. 06 flll.
teknél talán az egyház tanács vagy a rendőrde tessék erre a czélra olyan helyet vá fényt fölmutatni. A tettesek kidöntése éa elfo9. Tárgyalás alatt levő hagyatékok 111.234 ség vagy a keltő együttesen előre megálapitaná hozzá,
lasztani,
a
hol
másoknak
uem
alkalmatlanok;
gása
után a sértett néhai AmbruB Jánostól elkor. 62 flll. összesen 2,858,200 korj 14 fillér. a sorrendet, az egyes iskoláknak, testületek- eay előre kihirdetett nyilvános hangversenyt, a
Hint látható, az alapvagyon előrelátó és nek kijelölné a helyét s a reud betartására hová azért megy el az ember, hogy a hnngver- rabolt 100 koronáanak hol történt felválláaában éa
a tanuk megsieraésében Pálfi András uagykáhelyes gondoskodással a legkülönbözőbb érté- fel is ügyelne. A körmenetet Szigethy Gyula
hallgassa privát bügodelmekkel meg szőni körjegyzőnek is, de vele együtt as elöljákekben, u. m. földbirtokban, házakban, állami helybeli plébános vezette a ugyancsak ő szol- seuyezúket
zavarni
legalább
is
nem
illik.
Különben
kunstakommunális kölcsönökben, óvadékképes érték gáltatta a szentmisét is. Csiksotnlyón az Unne lúljuk, hogy ugy a kiszolgálás, mint a ki szol- róság többi tagjainak általában van érdeme;
papírokban és takarékpénztárakban van elhe- pélyes körmenet a ferenezrendiek nagy tem- gáltatott italok és ételek az Ottliou kávéház tu tehát csak a már előzőleg a járőr által kiderített
és elfogott teltesok elleai adat gyüjtéabon ; de
lyezve, mely utóbbiaktól az igazgatóság és plománál vasárnap tartatott, melyen a szomszéd lajdonosáuak dicséietére váltuk.
magában a telleaek kiderítésében — másnak,
telügyelőbizottsági tagok részéről egyetemleges községek népe is igeu nagyszámmal vett részi ugy,
— Internátus elemi iskolásfluk szá- miul a inüködő járőrnek — senkinek sincsen
jótállást követelünk. Ez a megoszlás kétségen hogy a nagytemplom zsúfolásig tele volt. Az
kívül a leghelyesebb, mert a törzsvagyon igy oltári szentséggel a körmenetet fényes segéd- mára. Budapesten a Kís-Svábhegyen levő flu sem nagy, aem kiOBiny érdeme.
a legkevesebb koczkázatnak van kitéve, ellen- lettel Gergely Ignácz gyulafehérvári kanunok nevelőintézetbe 6—10 éves Suk vétetnek fel.
— Ablak leverés. Caiktuanádon már
ben jövedelmezősége a legbiztosabb.
vezette a a szentmisét is ő szolgáltatta, ki a A bavi vlij GO kon>na. K-sért a nőveudék : taníHaladásnak daczára is azonban elkölthető tanképesitö vizsgák alkalmából tartózkodott tást, élelmezé.il és ruházatot kap. Bővebb lel rendes azokáaaá vált a bioakásáa éa ablak bevevilágositás«al szívesen szolgál uz igazgatóság. — rés, most már harmad isbea verték be a kösségévi jövedelmttuk alig emelkedett, vagyis az idén Csiksotnlyón.
háza ablakait, de ennél as esetnél a tetteBudapesten, I. kerület, Islenhegyi-ut 32 sz.
is csak 160.436 kor. 03 flll. minek oka: egy— A Kossuth szajlo helyiségeit folyó sekkel megtörtént, bogy rajta veszítettek a
felől, hogy a kamatlába pénzpiaezon leszállóit,
— Vizsgarend. A csiksomlyói róm. katli.
másfelől pedig, hogy sajnos tapasztalatokon főgimnáziumban 1902/903. tanév végéu juriiiu hó 20-tól kezdve Jakab Ödön bérelte ki a igy drága lesz as ablak tányér nekik. Talán jó
okulva, az Igazgatóválaszmány jénak látta az 18 éu d. e. I., II.. VI. és VII osztály, d. II. most inár vau reményünk hozzá, hogy ezen leg- valna a koroamákat vasárnapoakint zárva tartani,
egyesület pénztökéi egy részét kisebb kamato- V, IV., III. osztály a vallástanból. Junius 16-17. jobb helyen tekvő * bizonyos tekintettkbro kő- meri mindennek a pálinkázáa as oka, a mit küzása, de biztos állampapírokban, vagy más szóbeli érettségi vizsgálatok. Junius 18-án d. e. zönségűuk számára nélkülözbellen vendéglő és lönösen vaaárnaponkint igeu nagy mértékbea
óvadékképes értékpapírokban helyezői el ; mert I. oszt. magyar- és lalinoyelv, II. oszt. löldraj* mulató hely, olyan karba bozatik, hogy a gyakorolnak.
— A helybeli Iparos tanonoaiekoelső és föezél a nehezen összehozott tőrzsva- és természetrajz, III. oszt. mennyiségtan, raj- bozzálüzött kívánalmakat ki fogja elégiteui.
gyonaak az elveszéstől mentes kezelése, a mire zoló geom. és földrajz; d. u. IV. oszl.magy.tr- A mint értesülüuk, az egész helyiség nj és mo- lában az évet záró vizsgákat, mint a szeraz Alapszabályok, az alapítványokat és hagya nyelv és lörlénelem, V. oszt. német, latin és deru világítással láttatik el s ugy pontos ki- kesztőségünknek küldött meghívóból értesülünk,
tékokat tevő közönség bizodalma, de a köteles- görögnyelv. Juulus 19-én d. e. VI. oszt. ma- szolgálásról, mint jóízű ételekről és kitűnő ita- folyó hé 21-én a következő sorrendből fogják
megtartani: délelőtt 9 órától 12-ig lesz a II ik
ségérzet, józan gondolkozás ás s törvény is kö- gyarnyelv, törléuelem és görögpótló irodalom, lokról gondoskodva lesz.
teleznek. Ám akár mennyi legyrn az évi jöve- VII. oszt. német, latin és görögnyelv ; d. u.
— Fürdőssezón. A mostani nyár, a és III-ik, délntáo 9 órától 6-ig az előkészítő
delmünk, a fő az, hogy addig terjeszkedjünk, 1. oszt számtan, rajzoló geometria, II. oszt. mint azt az előjelekből következtetni lehet, nem és első osztály vizegája minden tantárgyból.
meddig a takaró ér s bogy a mi rendelkezésünkre magyar- és lalinnyelv, IU. oszt. német- és latin uem nagyon fog kedvezni sem a fürdőzőknek, Délután fél hatkor felolvassák az érdem sorozatokat, kioszlják a jntalmakst és tanévet beáll, azt jól és okoson használjuk fel.
nyelv. Junius 20-án d. e. IV. oszt. meunyiség, sem pedig a lürdö tulajdonosoknak. Rendes időA felhasználásra nézve eddig az eljárás rajzol, geom. és természetrajz. V. oszt. magyar- járás esetén a csíkszeredai kellemes vizű fürdőt zárják. A vizsga napján a növendékek rajzai.
az volt, bogy az alapelvek Is voltak fektetve nyelv, történelem és görögpólló irod.; d. u. némelykor már április második felében is, de Írásbeli dolgozatai és ipari mnnkái ki lesznek
a Mnnkaprogrammban, Segélyzöelvekben s az tornavizsga I—VII. osztálynak versenynyel. Ju májusban rendesen igen sokan látogatják, az állítva és mindenki által megtekinthetők. Az érirány meg voll szabva az n. a. Kullurvonalak niuH 22-én d. e. VI. oszt. német, latin és görög idén azoubau majdnem az egész május kedve- deklődő közönséget s vizBgára ez nton is megáltal. Ezek keretében a fiékválasztmányok, nyelv, VII, oszt. mennyiségtan, természettan és zőtlen volt a fürdőzésre nézve, s a kik még hívja az iskola igazgatósága.
— J ó tanács Mindazoknak, kik pásaltot
melyek az egész erdélyi részt álbálozzák, tet- egészségtan ; d. u. I—VII. osztály az ének, zene is füröJni akartak, azoknak jó szolgálatot tett
ték meg javaslataikat is, mely egyházi, közigaz- és franrzia nyelvből. Junius 23-áu d. e. IV. oszt. a csíkszeredai fedeti fürdő, a melyben a leg akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be
Mutliner
Ödön osáss. és kir. udvari magkereakedészelesebb
vagy
legesősebb
időben
is
minden
gatási, kulturális tényezőktől, vagy egyesektől német és latin nyelv, V. oszt. természetrajz,
.ölt be. Ily alapon szavazta meg aztán az Igaz- mennyiségűn d. u. VI. oszt. mennyiségtan és káros következmény nélkül lehet fürödni és ezt aéból Bueapesten' a .Sétatéri* vagy a .Margitszitermészetrajz, VII. oszt. magyar nyelv, törté- igen soksn teszik is, mert ennek a nagy költ- geti' fOmsgkeveréket. Ezeket már 20 éve szállítja
gató-választmány a segélyt.
Az évi jövedelem leihasználása az 1903. nelem és gör. pótló irod. Junius 24-én d. e. séggel berendezett fürdőnek páratlan vastartalmú Mautner Budapeal éa a Margitsziget oly bámulatra
évre így áll:
. . . . L oszt. földrajz és természetrajz, II. oszt. szám- szénsavdns üdítő vize egészen njjá teremti az méltó és gyönyörű sétatéréi részére.
1. Algyégyi grof Kan Kocsárd székely tsn, rsjzoló geometria, IIL oszt. magyar nyelv embert. A mostani változó időben ezt a fürdőt
Loptulajdonos:
mind többen meg többen használják, a bátrabtöldmivea iskolára és székely fin-árvabázra for- és történelem; d. u. az érdemsorozat megálla- bak azonban nap fényes időben a kitűnő uséGYÖRGYJAKAB ÖBÓK08E.
pítása,
25.
és
26-án
bizonyítványok
kiállítása
ililtatik 43118 koroas.
8. Hat önálló Emke iskolára 6494 korona 66 flllér.

A
(s E. M.K. E. 1909. «Ti Jeolntésóbó).l -
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meg gien nagy rzvét meelt.

C S Í K I

Junins 17.

C
Szarvasmarhák, borjuk, gerlének, '
C élösnlyának meghatározására egy '
J igen jó és ponto*
'

I MARNAMÉRLE6
*

611 az állatokat vásárlók és eladók
rendelkezésére csekély használati
dij mellett

Tuma Mátyás

g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a
kiküldött keséhez letenni, avagy az 1881. évi
LX. tOrvéynczikk 170. g-a értelmében a bánatpénznek s biróságnál előleges elhelyezéséről
kiállilottszsbályszerü elismervényt átszolgáltatni.
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság.
Csíkszeredán, 1903. évi április hó 18-án.
Dósa Kálmán,
Sz. 5856—1903. tlkvi.

A csíkszeredai kir. tőrvényszék, mini llkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Botár Albert
helybeli
hentes
és
méssáros
mesternél.
végrebajlalónak
Olli Balázs végrehajtási szen
Használati dijak: nagy mai háért 1 k o
vedő elleni 88 korona 39 fillér tőkekövetelés
róna, apró marháéit: 6 0 fillér.
és járulékai iránti végrehajtási ügyében s esikszeredai kir. törvényszék területén lévő c-ikmadéfslva község határán fekvő a csikmadéfalvi
194 számn tjkvben foglalt A f 3. rsz. 968 brsz.
száulóra 4 korona. 4. rsz. 1212. 1213., 1914.
364-1903.
hrsz. szánlóra 2 korona, 5. rsz. 1321. hrsz.
végrh. szám.
szánLóra 34 korona, G. rsz. 1417. hrsz. szántórs
36 korona, 7. rsz. 1519., 1513. hrsz. szántóra
49 knrons, 8. rsz. 1515., 1616. brsz. szántórs
7 korona. 9. rsz. 9334. hrsz. szántóra 19 kor.
Alalirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 10. rsz. 3455. hrsz. szántóra 9 korona, 11. rsz.
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 98P3. hrsz. szántóra 40 korona, 12. rsz. 3057.
teszi, bogy a pécsi kii. járásbíróság 1 «02. évi hrsz kaszálóra 50 korons, 13. rsz. 3130. brsz.
Sp. IV. 693/9 számú végzése következtében dr. ksszálóra 24 korona, 14. rsz. 3430. brsz. szánSzántó Hamu ügyvéd által krpviselt Angster tórs 3 koiona, 15. rsz. 4110. hrsz. szántóra
József és fia pécsi czég javára Csiknagyboldog- 10 korons, 15. rsz. 4162. hrsz. szántórs 5 koasszony róm. kath. egyházm-gye ellen 356 kor. rona 17. rsz. 4170 hrsz. szántóra 2 korona,
D8 HU. s jár. ereiéig 1903. évi ápril hó 16-án 18. rsz. 4197., 4198. hrsz. szánlóra 6 korona,
fngsnitositotl kielégítési végreksjlás Utján le 19. rsz. 4223 brsz. szánlóra 13 korona, 90. rsz.
lnglalt és 800 koronára bec-Olt következő in- 4354—4356 hrsz. szántóra 19 korona, 91. rsz.
góságok n. m. lovak és kocsi nyilvános árve- 4401. brsz. szántóra 20 korona, 22. rsz. 4424
résen eladstnak.
hrsz. szánlóra 8 koiona, 93. rsz. 4455. h-sz.
Mely árverésnek esikszeredai kir. járás- szántórs 6 korons 24. rsz. 4526. hrsz. száulóra
3 korona, 25. rsz. 4552. hrsz. szántóra
bíróság 1903. évi V. 436 ,. számú végzése folytán 366 kor. 68 üli. tőkekövetelés, ennek 1897 6 korona, 26, rsz. 6701. hrsz. szántóm 16 koévi április bó 14-ik napjától járó ti"/.. kamatai, rons, 27. rsz. 5894., 589;>. hrsz. kaszálóra 16
váltó dij és eddig összesen 90 kor. 14 fillér- korons, 28. rsz 5954 , 6955. hrsz. kaszálóra 4
ben bíróilag már megállapított költségek erejéig korona, 30. rsz. G139. 6134., 6136, 6136.,
végrehajtást szinvrdelt elnökének Rmcz János 6137. hrsz. szánlóra 66 korona, 31. rsz. 6215.
lakásán Csikkarczfalván leendő eszközlésére 6216., G2l7., 6926., 6297. brsz. szánlóra 14
1003 évi j u n i u s hóaa-ik n a p j á n a k korona, 32. rsz. 6342. brsz. szántóra 6 kor.
délelőtti 9 ó r á j a batáridőül kitüzetik és 33. rsz. 6364. hisz. kaszálóra 31 kor. 35. rsz.
abhoz a venni szándékozók oly megjegyzés «665. hrsz. kaszálóra 10 korona, 36. rsz. 6072.,
sel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok 6711—6714., 677.. U71U. hrsz. szántóra, kaaz 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-a érte- szálóra 35 korona, 37. rsz. 7011. hrsz. szánmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé- tóra 28 korona, 38. rsz. 7029. hrsz. kaszálóra
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is elfog- 95 korona, 39. rsz. 7037. hrsz. ksszálóra 47
korona. 40. rsz. 7984. brsz. ksszálóra 16 konak sdalni.
rona, 41. rsz. 7499. hrsz. kaszálóra 6 koronáAmennyiben az elárverezendő ingóságokat ban
kikiáltási árban Olli Jnliáns.
márok is le és felülfoglaltatták a azokra kielé- Olti megállapított
Eliza, Olti János, Olti Mátyás. Olli Ágnes,
gítési jogot nyertek volna, ezeu árverés az Olli Anus
jutalékára is, a csik1881. évi LX. t.-ez. 190 g értelmében ezek madéfalvi társtulajdonosok
697 sztjkvben foglalt A f 1. rsz.
javára is elrendeltetik.
65B6a., 658b., 6587., 6593. hrsz. kaszálóra 19
Kell Csíkszeredán 1903. évi junius bó koronában megállapított kikiáltási árbsn Olli
3 ik napján.
Péter (meddü), Olti István özv., Olti Lajos
Á b r a h á m Márton,
(vak), Olti Mózes ifj, Olti Lajos, Kelemen János, Olli János és Olli Mátyás társtulajdonosok jutalékára is elrendelte és hogy a fennebb
megjelölt ingatlanok az 1903. Julius 27. napján
_Sz._5235—903.
d. a 9 é r ü o r Csikmadéfalva község házánál
tlkvi.
megtartandó nyilvános árverésen a megállapíÁrverési kirdetmény kivonat. tott kikiáltási áron alul is elsdstni fognak.

Árverési hirdetmény.

tir. bir. végrehatój.

A csikszot edai kir. törvényszék mint tlkvi.
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Fejér Antal
ügyvéd csíkszeredai lakós végrehsjtalónak özv.
lUlázs Lajosné szül. Pnskás Kózália csikszépvizi lakós végrehajtást szenvedő elleni 45 kor.
20 flll. lök- követelés és járnlékai iránti végrehajtási ügyében, a esikszeredai kir. törvényszék
leiületén lévő, Csikszépviz község határán fekvő,
a csikszépvizi 624. sz. tjkvben A f 1. rsz. 2143,
2145., 9148 2149. hrsz. a. kaszálóra 28 korona,
9. rsz. 9392. brsz. kaszálóra 12 korona kikiáltási árban és pedig nemcsak végrehajtási szén
vedelt, hanem az Kiüss Albert, (kiuek n |e
Gyenge Erzsébet.) Balázs József kiskorú, Balázs Lijos, Balázs Bálint, Balázs Vilma, Balázs
B-la kiskorú, Erösa Albert, Erösa Antal, Erős*
János, Erőss Domokos, Pál Józsefné szül. Erőss
Véré, Erőss Anna és Erőss Ignácz kiskorn
társtulajdonosok nevén álló járandóságokra is.
a csikszépvizi 9991. sz. tjkvben A | I. rend
848/1. brsz. belsőségre 36 korona, 2. rend 848/2.
hrsz. belsőségre 390 korona, 3. rend 849. brsz.
a. bejáró ulezára 80 korona kikiáltási árban és
pedig nem csak végrehajtást szenvodett, hanem
a (Nikszépviz község társtulajdonos nevén álló
járandóságokra is s igy az ingatlanok egészére,
valamint a csikszépvizi 9264. sz. tjkvben A f
1. 850. hrsz. a. belsőségre 320 korona, 3. rsz.
1965. brsz. szántóra 9 korons, 6. rsz. 2020.,
9021. brsz. legelőre és szántórs 8 korons, 10.
rsz. 5790. hrsz. szántórs 16 korons, 11. rsz.
6768. hrsz. szánlóra 9 korona, 12. rsz. 6771.
brsz. ssántóra 2 korona, 13. rsz. 7086. brsz.
szántórs 6 korons, 15. rsz. 7370. hrsz. szántóra
16 korona kikiáltási árban elrendelte és hogy
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. luNus
hé 17-ft napján délelőtti 9 árakor Csikszépviz
községházánál megunandó nyilvános árverésen
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni
fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben, vsgy
az 1881. LX. L-cx. 42. g-ában jelzett árfolyammal számított és sz 1881. november bó 1-én
3333. szám alslt kelt (rendeletben előirt módon)
kir. igazságügyminiszteri rendelet 8.

Sz. 6051—903.
közöltetett volns és ez s végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy előbbségi jelentétkvi.
seiket sz árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél irásbsn beadni, vsgy pedig szóvsl bejelenteni el ne mnlsszszák, mert különben csak
a vételár fölöslegére fognsk utaltatni.
Csikbánkfalva község 1045 számri teKelt Csíkszeredán 1903. évi májas hó lekjegyzőkönyve a „Lesöd* havas arányo21-ik napján.
sítása következtében az 1869 évi 2579
Keresztes Gyula, számú Bzabály rendelethez képest átalakittatik.
Sz. 2367—1903.
E czélból az átalakítási előmunkálat
ki.
nevezett községben 1903. évi julius

Hirdetmény.

kir. tszáfli liró.

Árverési hirdetmény kivonat.

Árverezni szándékozók tsrtoznak az ingatlanok becsárának 100/0 -át készpénzben vagy
az 1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jel.'.ett árfulysuimal számított és az 1881. november bó 1 én
3333. szám alatt kelt m. kir. pénzügyminiszteri rendelet 8. g ábsn kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezéhez lelenni avagy
az 1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében s bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltBtni
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság.
Csíkszeredán, 1903. április hó 30-én.
Dósa K á l m á n .

25. BS&m.

L A P O K

kir. blr. végrebutój.

hó 20-ik napján délelőtt 9 óra-

Pályázati hirdetmény.

Csikvármegye felesik! járásához tartozó CsikBzenttaniás nsgykö-zségben a k ö zs é g i j e g y z ő i á l l á s lemondás folytán
Üresedésbe jővén, ezen állásra pályázatot
hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, hogy képeaitésdket s
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényflket
hozzám a folyó évi julius hó 20-ik napjának délelőtti l'-í óráig annál is inkább
nyújtsák be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe, nein veszem
A választást folyó évi julius hó

27-ik napján délelőtt 10 órakor

fogom Csikszenttamáson a község hivatalos házában megtartani.
A községi jegyző javadalmazása a
következő :
1. Készpénzfizetés 800 korona.
2. Megfelelő természetbeni lakás, gazdasági épületekkel.
3. Nyolcz öl lágy tlizila beliorvn és
felvágva.
4. Jegyzői iroda fűtését, világítását
és n szükséges irodai kellékekkel való
felszerelését a község természetben adja meg.
5. Magán munkálatokért szedhető
dijakat, úgyszintén kiszállások alkalmával
járandó díjazást a szabályrendet állapítja meg.
Felcsiki főszolgabíró.
Csíkszeredán, 1903. junius hó 13-án.

Fejér Sándor,

_S

őfszoglabríó.

3 = 2 1 6
T r s L c l s L ^ s s c t
mind medvebocsokat, farkasflut,

hiúz, füles baglyokat, ülü és
sas fajokat legjobb ár mellett beveszem,
Kuschman Ferencz, vadkereskedő
Brassó.
1-3
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I URAK FIGYELEM! §
Az Első Budapesti Mértékutáni Szabioág 8
BUDAPESTEN, VH., Csőmörl-ut 11.

WW 15 és 18 forintérti

készít remek szabásssl és szskérlelmü kidolgozással divatos férfi öltönyöket finom
gyapja szövetből.
Minták és mérték utasítás küldése ingyen. Ha az ország bármely részében egy
helységben 3 megrendelés biztosítva van,
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat
gazdag mintáinkkal. A t. megrendelő semminemű költséggel nem lesz megterhelve,
mert utaíó szabászaink évi vasnti bérletjegygyel vannak ellátva.

kir. tszéki bríó. Szvíes megkereéseket kér
Árverési hirdetmény.

353 — 1903.
végi li HZáiu.

Alalirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel
közhírré teszi, hogy a bpesti V. ker. kir járásbirsságnak 1902. évi S. p. IX. 371/3. sz. vég
zése folytán dr. Bárdos Sámuel és dr. Szántó
Samu ügyvédek állal képviseli Jakab József és
Anhlrecht és Goldschnid budapesti végrebajlatók részére Tomka Alajos csikmadéfalvi végrehajtást szenvedő ellen 121 és 240 kor. 60flll. kfivei*|£$
s jár. erejéig elrendelt kielégilési végrehajtás
folytán alperestől lefoglalt és 610 koronára
becsüli ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1903. évi V. 44/2. sz. végzésével a
további eljárás elrendeltetvén, annak az alapés felülfoglaltatók követelése erejéig is, a menynyiben azok kielégítési jogot nyertek volns,
végrehajtást szenvedő Iskásán leendő megtar-'
tása batáridőül 1903 évi junkis hó 19-ik napján délután 4 érája kitüzetik, s mikor s bíróilag
lefoglalt ingók é9 pedig házi bátorok, vadászfegyverek stb, a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizelésmellett szükség esetén becsáron alnl is el fognak sdstni.
Falhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak
s mennyiben részükre a foglalás korábbsn esz-'

sz Első Budapesti Mérték utáni Szabóság,
Budapest, VII., Csömöriül II.

k o r fog kezdődni.
Ennél fogva felhivatnak az összes
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen vagy ineghatalmazotjaik
állal jelenjenek meg és az llj. trtelekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevétet
leket annál bizonyosabban adják elő, mera régi telekkönyv végleges átalakítása
után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszeuiU harmadik személyek
irányában többé nem érvényesíthetik.
A kir. jbiróság telekkönyvi hatósága.
Csikszentniárton, 1903. május 29-én.

Dr. Szabó,
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Ur. atbiró.

Gsikkarczfaiván a piaeztéren
egy kőből épUlt Üzlethelyiség, e g y raktárral és egy pinczével kiadó. Értekezhetni V l t o s F e r e n c i e s i k e s l m é i
lakossal.
i-ö
F e n l e s házlarlási cclkk I

használható főzésnél, sfltésnél, vaj, ludzsir, disznózsír helyett. A kókusz-zsir teljesen szagtalan, szapora, soká tartható,
kellemes, könnyen emészthető, ezukor és
gyomorbajosoknak is ajánlható. Öt kilós
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová

= 8 korona.

Megrendelési czim:
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KLEIJr RE® IN A,
TOLCSVA.

Figyelemre méltói
Van szerencsém lisilelettel értesiteui
a nagyérdemii vevökösönséget, miszerint
a tavaszi és nyári szezonra ujounan és dúsan fölszereltem raktáromat kéas férfi éa
gyerek öltönyökkel, melyek nagy választékban kaphatók.
Vannak továbbá raktáromon dus választékban külöufélo jó miuőségü nagy
kendők, különféle jó p a p l a n o k —
m a d r a o z o k — ágy és asztalteri tők,
különféle jó miuAségü lepedő és egyéb
szükséglethez vásznak, oxfortok és
t a r k a t a k á c s — női k ö n t ö s k e l m é k ;
van továbbá dus válasstékban mindennemű
fa- és v a s b u t o r , mindenfajta divánok,
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik
stb. valamint a legjobb gyártmányú különféle v a r r ó g é p e k mindenféle mesterember részére, valamint családi használatra.
Mindezen czikkeket a lehető legolcsóbb árak és logelónyösebb feltótelek
mellett havi résslefízelésre is elárusítok.
Ezek után tisztelettel kérem a nsgybecaii
vevő közönséget legyen teljes bizalommal
irántam és szerezze nálam be esetleges
szükségletét, mely teljes megelégedésére
lesz részomről kiszolgálva.
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérvo, maradok illető tisztelettel
B s ő l l ő s y ZM.
Brassó, Kapu-uton 62.
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K L E I N ADOLF,

főszabáss.
:t-(
MEGHÍVÓ.
I oooooooooooaooooooooo:
Miután a folyó évi junius 2-ra kitUzött rendkívüli közgyűlés nem volt határozatképes, alapszabályaink 36. § ára való hivatkozással folyó évi joninS hó
25-én délután 3 órakor tartandó

ezennel a t. részvényeseket meghívjuk.

! i I g rt
A folyó évi márczius hó 31-iki rendes közgytllés által felkért bizottságnak
megtartott (íaszehiisunliló vizsgálatról előterjesztett jelentése.

A hBkszádi T a k a r é k p é n z t á r
Tára.

Részv.

Igozgalésága.

K i v o n a t a s alapos. 38. g-ából.
Aki szavazatát a közgyűlésen érvényesíteni akarja, részvényeit a megelőző nap d. u. 6
óráig a takarékpénztárnál letenni tartozik.
Nyomatott Csíkszeredában, Szvobeda Testvérek könyvnyomdájában. 190».

