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POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

S z e r k e s z t ő s é g é a k lndóh lva ta l : 
Ssrobodft  Twtrérek könyvkereskedése, hová a lap 
szellemi részét ÜletA minden közlemény, valamint 

hirdetések s előfizetési  dijak is kCldendók. Mefjolenik  n Inp 
M l z i d - e n S z * r d . & n . 

Kézi rátok nem adatnak vissza. 

PBUTLÖIL SZBBKKHZTÖ: 
DB. F E J É R A N T A L , 

COTVTO 

Nyiliiórl ozlkkok 
Horoukéul 40 flipért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Kgé*/ évre 8 kor. (KillfülJrc)  12 kor. Félévre 4 kor 

NogycJévre 2 kor. 
Hirdetési dijak u lepő lesól» bun számíttatnak. 

Halasztás a válságban. 
A politikai helyzet válságának meg-

oldásában ő felségének  Budapestről való 
elutazása miatt ismét néhány napi szllnet 
támadt. Hogy a mostani pauza terméke-
nyítő leaz-e, vagy még sivárabbá teszi 
a politikai láthatárt: az még a rejtélyek 
kOzé tartozik. 

Hogy mikor térhet ismét vissza a 
király magyar palotá|ába, azt még egy-
előre nem lehet tudni, mert a felség  tar-
tózkodásának programn.ja megállapítva 
nincs. De nem kételkedhetünk abban, 
hogy a Diidőn egyéb el nem odázhatott 
snlyoa kötelességének teljesítése tölllnk tá-
vol lurtja, soha egy pillanatig sem feled 
kezik meg rólunk, nehéz ügyeinkkel a tá-
volban is folyton  foglalkozik  s ismét kö-
zöttünk fog  teremni, mihelyt a lehetőség 
megengedi. 

Tehát a válság Ő felségének  a kö-
rülmények által parancsolt fontos  okok-
bóli eltávozása miatt látszólag stagnál s 
ma is ott álunk, hol ezelőtt egy hónap-
pal állottunk : ideiglenes kormánynyal és 
ki nem egyenlíthetett ellentétekkel 

Bár a kibontakozás proczeszusa szü-
netel s az eddig arra vonatkozólag tör-
tént mozzanatokból kevés biztos hir szi-
várgott ki a kö-flnség  kiváiiCHÍaágának 
kielégítésére, de a korona éa meghallgatott 
tanácsosai között folyt  beható eszmecsere 
még ia annyit «ejtenünk enged, hogy a 
korona a hadseregre nézve hangoztatott 
nemzeti kívánságok elől nemcsak hogy el 
nem zárkózik, hanem hajlandó megadni 
mind azt, a mi a hadsereg közösségének, 
a hadvezetőség egységes voltának kereté-
ben a magyar nemzeti Bzellemnek tért 
nyit a hadseregben az érvényesülésre. 

A mint tudjuk a közjogi ellenzék 
követelései között egyelőre az ujoncz lét-
szám felemeléséről  szóló javaslat vissza-
vonásán kívül egyéb nem igen volt s 

ujabb keletű radikális követelései abból a 
sikerből származtak, melyeket az obstruk-
cziónak, tehát az imparlaoientáris erőszak-
nak sikereivel elért. Igen, mert az indeui-
nity megtagadása, az ez lex előidézése, 
az ujonezozási terminus elhalasztása és 
két kormány bukása óriásílag növesztette 
az ellenzék hatalmi érzetét s ezzel elér-
kezettnek látta az időt arra, hogy n kö-
vetelések egész sorozatával álljon elő 

De ha már most — el kell ismerni 
nagy jelentőségű tényezővé vált is az 
ellenzék, az előidézett válságból szárma-
zott és ezután származható károkért a 
felelősséget  sem háríthatja el magáról és 
ha minden alkotmányos tényezőben, me-
lyekhez az ellenzék is tartozik, megvan a 
hajlandóság és készség a válságból való 
kibontakozásra, kötelessége neki is erre 
az ntra lépni, mert hajthatatlan kitartása 
a legradikálisabb követelések mellett arra 
vallana, hogy nem békét akar, hanem 
minden alkotmányon és parlHnieiitâris lé 
nyező meghódolását az ő szuverén aka-
rata előtt, vagy a bnnyadalmak végtelen-
ségét és a válság megoldhatlansVát. mi 
az országra kiszámíthatatlan kárt és ttjabli 
bonyadalmut idézne elő. 

Meg kell gondolnia tehát az ellen-
zéknek is, mint egyik alkotmányos té 
nypzőnek, hogy Magyarország i-x-lex 
állapotban már tovább nem maradhat ; 
számba kell vennie, hogy n kormánynak 
még 1903 ra költségvetése nincs; adót 
behajtani erőszakkal nem lehet a igy az 
alkotmányos pénzforrás  is egyre joiiban 
s fájdalom  nem csak az állam háztartás 
kárára, de azon sok polgár kárára is, a 
ki készpénz gyanánt veszi némely ifjú-
ság lázitó czikkeit s adóját az azokból 
merített ábrándból, vagy renyheségből 
nem fizeti,  pedig egész bizonyosan tudnia 
kell, hogy bárminő kormánytorma kerül-
jön az állam élére, a fizetést  még is csak 
előbb, utóbb teljesítenie kell és mulasztá-
sát nagyon megfogja  bánni. 

A nagy hátrányok és a bonyadalom 
késedelmes megoldásából származó bajok 
között ott van a gazdasági kiegyezés kér-
dése is, valamint a három évet szolgált 
legénységnek további szolgálatban tartásá-

ninnazó kellemetlenség. 
A felmondott,  olasz szerződés megújí-

tására, mi az obstrukezió miatt a leve-
gőben lóg, már alig van idő. Gzen kivül 
a gazdnsági élet általános pangása vár 
sürgős orvoslásra, s még százféle  érdeke 
egyes osztályoknak és vidékeknek, miket 
az obslrukczió eltorlaszolva tart. 

Minthogy pedig a kiélesitett politikai 
helyzet folytán  származott diszharmónia, 
túlzás, bonyadalom és veszedelemnek el-
hárítását, megoldását mindenki < > lelsrgé-
től várja és a legtöbb esetben ejry mással 
szinte össze nem férő  ellentétük követelik, 
hogy a korona ho/.za őket harmóniába : 
s7Ínte az emberi természetet meghaladd 
bülcs ítélet kellene nltoz, hogy az egy-
mással üsszlmnyolitott. vagy szanaszét 
ágazó kérdésekel valaki gyorsan megoldja, 
s ha ez most mind a korona viaelőj'-nek 
ősz fejére  hárul, legalább azt meglehet 
kívánni, hogy az aggodalom és u gond 
eme kinos nehéz napjaiban minden rész-
ről legalább egy kis méltányosság és ki 
mélet meg legyen, mert az nem válik 
dixzére a magyar sajtó azon részének is, 
mely a helyzetnek minél jobban való kié-
lesitésére törekszik, hogy a „nemzeti kö-
vetelmények" tisztes lobogója alatt olyan 
hangon irjon és agitáljon, a melyet már 
lovább lokozni a nevetségesség színezete 
nélkUl nem lehet. 

Egyéb iránt a ki mélyebben bele 
né/, az ellenzék műhelyébe, megláthatja, 
liogy n komolyabb, érettebb éa tapasztal-
tabb elemek annnk sorából ia óhajtják a 
tis-.tességes kibontakozást s ha ntn ínég 
egv oly csoportnak nem állanának a terro-
rizmusa alatt, a mely vnbaukot akar j4t-
sziini, azok már megtalálták volna a ma-
gok részéről is a közeledést azon pont 

felé,  a hol .1 korona hajlandóságával és 
készségével a nemzeti óhajtások megvaló-
suláshoz jutnának. 

A válság mostani folyamatából  most 
már világos, hogy tisztán egyoldalú kész-
ség és békcszi-retet nem hozhat sikeres 
megoldást, kell, hogy arra minden oldalról 
a készség és béki-szerelet meg legyen és 
szükséges, hogy a most beállott szünet 
ideje megérlelje az elleti/ék higgadt és 
a felelősségre  viilamit adó elemeiben is 
azt a meggyőződést, hogy a közeledés, 
a békülékenység és a méltányosság az 
egyetlen tnód, a mely kibontakozásra 
vezet. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 

Csíkszereda. 1Ü0 I. szept. 14. 
Ma tartiitta meg a vármegyei közigazga-

tási bizottság MikA Bálint főispán  elnöklete 
alatlt rendes havi ülését a tagok csekély számn 
részvétele mellett, mely tárey hiányában rövid 
ideig tartott. Mihály Ferencz főjegyző  hivata-
los távolléte miatt a jegyzökönyvet háló Rud-
ny.iuszky Sándor közig, gyakornok vezette. 

Az illésen előadásra került ügyek közöl, 
minthogy az előadói jelenLések uevezelesebb 
mozzanatokat nem tartalmaztak, a kővetkező-
ket emlitbetiilk iöl: 

A megye alispánja előterjesztette a tekerö-
pstsk-kilyénfalvi  nt kiszélesítése tárgyában fel-
vett jegyzőkönyvet. 

Az ut kiszélesítéséhez szükséges fnldterü-
letek kártalanítása iránt telt javaslat elfogad-
tatott azon hozzáadással, hogy az ut kiszéle-
sítéssel járó mindennemű kiadás a fenyéd-zete-
laka-gyergjóujlalvi ni alapjából nyerjen fe-
dezetei. 

Nem adatolt hely Szered* város tanácsa 
által benyuitott azon felebbezésnek.  melyet 
Kasztner Béniim Szereda városi illetőségét 
megállapító alispáni határozat ellen nyújtott be 
az elsőfokú  határozatban felhozott  indokokon 
kivül még azért is, mert ba feltéve,  hogy ne-
vezetten 19U0 és 100l-ben az adó felbaitható 
nein is volt, miután 1893-101 litOO-ig tartózko 
dott Csíkszeredába, a törvény által adófizetésre 
megkívánt, idő rég eltelt s igy ez oldalon köte-
lezettségi kifogás  alá nem jöhetelt. 

A gyimes-középloki vasúti pályaudvaron 
lévő postahivatalnak s községbe leendő álhe-„A CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 

Az K. K. E. választmányának jelentése. — Előterjesztette Radnóti Dezső főtitkár  az IDUS. augusstns 30-án Brassóban tartott közgyűlésén. — 
Tömör és vázlatoa jelentésbe foglalom  össze 

a lefolyt  egyesületi óv mOködéaéoek részleteit. 
Követem as elnöki megnyitó fonalát  ós e 

jelentésben is első sorban ama nagyszabású al-
kotásról emlékesem meg, melyet a mull év oki. 
12-én oly magasztoson ós emlékezetesen lefolyt 
ünneppel adtunk ál a nyilvánosságnak. As en-
nek nyomán keletkezeti erkőlesl jelenségekről 
az elnöki beszéd már beszámolt és igy nekem 
mosl osak as a kötelességem, hogy a központi 
választmánynak aug. 28-án tartott gyűlése hatá-
rozatából az egyes eseményekre vonatkozólag a 
történeti eseményeket és a péazűgyi adatokai 
terjesszem elő. 

Éa is ' meglengetem Erzsébet lobogónkat, 
mely dicsőüli nagy királyaénk emlékezetére ké-
szült és melynek költségeit egyesületünk nagy 
eaaméi iránt való rajongáaaal hazánk asszonyai 
és leányai gyűjtötték össse. A lobogó gyengéd 
nól kesek munkája, egy Apaff/  Mihály korabeli 
sáazló ntán Orintázva, a modera műhimzésaek 
remeke. Egyik oldalán Erzsébet királyuénk képe 
látszik, másik oldalát egyesületünk gyopároa Jel-
vénye . díszíti. As egészet Qróh látván, aa Ipar 
művészeti moşeam művésztanára tervezte. A lo 
bogé ozéljaira 8918 kor 92 fillér  gyűlt öaaze, 
melyhői a kéasités költségeire 2032 kor. 60 fll 
lért fordítottnak. 

Vésessen e lobogó egyesületi nsgy mun-
kánkban diadalra, dicsőségre I 

Hosszasabban kell foglalkoznunk  ezután as 
E. K. B-maseam dolgaival, mert es as első al-

kalom, hogy a nagy alkotá9 minden részleteiről 
számszerű adatokkal azámolhatuuk be a tisztelt 
közgyűlésnek. 

A muzeum megalkotásának eszméje mega 
lakuláaunkkor elfogadott  alapszabályainkban már 
benne van. Tehát minden más állítással azemben 
C9ak kötelességét teljesítette egyesületünk, midőn 
hozzáfogott,  hogy a turistaság és idegen forga-
lom egyik vonzó és tsnulságos alapját, Erriély 
néprajzi éa tájrajsi érdekességeinek gyűjteményét 
megteremtse. 

Mindenesetre kedvezett a gyűjtemény ÖSZ' 
ssehozásának az a körülménv. hogy Kolozsvár 
sssb. kir. város Mátyás király s.iiletósi házát 
muzeumi ozélokra egyesületünknek átengedte és 
hogy muzeum alkotási törekvéseinket a Muzeu-
mok és könyvtárak országos főfelügyelősége  me-
leg pártfogásába  vette. Szükségtelen kérnem a 
lisztéit kösgyGlést, hogy mindkét testületnek 
fejezse  ki hálás köszönetét, hiszou e két tényező 
támogatása nélkül feladatunkat  osak nehezen 
tudtuk volna megvalósítani. 

Hivatalosan IB0I. jan. 17-én vettük át az 
épületei és 1002. okt. 12 éu snnak minden szo 
báját megtöltve átadtuk a nyilvánosaágnak. Te 
hát ugy szólván 2 év alatt megteremtenünk egy 
nj kultúrintézményt, mely országrészünknek ez 
idószerint legszebb éa legtanulságosabb látni-
valója. — 

A rendeaés munkálataiban nagy érdeme-
ket szerzett néh. Jankó János dr. kiváló etnog 
ráfusunk  éa halála után utóda Semayer Vilibald 
dr. a budapesti Néprajzi Muaeura igazgató-őre 
A asakaserű elrendezésen kivül, közreműködtek 
a museum megteremtésében Feilllsseh Arthnr 
br elnökünk, ki s azervezéa egész Ideje sfstl  és 
* megnyitó ünnep fáraastó  munkájában teljes 
erejét és tudáaát heteken keresztül egyesületünk 
nek szentelte Mellette voltak s többi tisstviselők 
Morsa Üyuls «pénztárosunk és Kovács Oézs tit-
kárnak, kiknek lelkiismeretessége és fársdhstsl-

ISII buzgalma méltó arra, hogy a t. közgyűlés 
erről köszönetlel tudomást vegyen. 

A megiiyitóüniiep fénye  messze tiillisladta 
eli'zőleg táplált reményeinket. Az ünnep részle-
tes leírását éa az ott elhangzott jelentés beszé-
deket már közöltük egyesületi fulyóiruliiiikbsn  s 
ezért ilt essk azokat az adatokat sorolom fel. 
melyek jóváhagyást igény cinek. 

A Sepsiszentgyörgyön 1002. julius 20 án 
tartott közgyűléstől felhatalmazást  kaptunk, bogy 
a Kolozsvár városával kiilii't szerződés értelmé-
ben a Muzeum szervezését a Mátyás-szobor le-
leplezése idejéro fejezzük  bs és a költségeket e 
közgyűlésnek teendő utólagos jelentéstétel köte-
lezettségével számoljunk el. 

A muzeumra nz előző években fordított 
összegek elszámolását megtalálja az igen tisztelt 
közgyűlés a zárószámadásokbsu. Ezeknek a téte-
leit kell csak moBt összegeznünk, hogy a muzeum 
kiadásairól teljos képet nyerjünk. 

Az 1000—1901. években ilyen czimen 
50 000 koronát adtunk ki. Az 1002. évi kiadá-
sok kitesznek 10.503 koronái, melylies hozzá 
sdva a folyó  évi 5000 kor. kiadáaát, összesen 
60.008 kor. adatott ki tisztán gyűjtésekre, fel-
szerelésekre stb. Khhez hozzászámítva a muze-
utnUuu elhelyezett nagyobb tárgyak és egyesü 
leli könyvtár értékét, együtt jelenleg 115 000 
kor. értékű vagyon fekszik  as E. K. K. tulado-
naként Mátyás király születési házában. 

Egyesületünknek nem lévén vagyons, as a 
természetes kérdés !ép fel,  hogy ezt as összeget 
hunnét teremtettünk elő. Feleletünk igen egy-
szerű, összeadta a mi jó közönségünk filléren 
ként, koronánként. Tisztán a muzeum ozéljaira 
külön gyűjtést rendeztünk, melynek eredménye 
30.000 kor. volt, ismét csak a muzeum czéljaira 
társysorajálókot rendeztünk, melynek össses be-
vétele lö.OOO kor. A Muzeumok és könyvtárok 
orsz. főfelügyelőségének  javaslatára a vallás- és 

közoklatatáaügyi miniszter ur összesen 8000 kor. 
-egitséget folyositott,  a kereskedelmi miniszter 
u. a háziipari rész támogatására GOOO kor. ősz-
szeget engedélyezett éa a földmivelésügyi  minisz-
ter ur a gazdasági tárgyak gyűjtéséin 2000 kor.-át 
utalványozott. Kolozsvár sz. kir. város s beren-
dezésekre 4000 kor.-át szavazott meg, melyet 
azonban kénytelenek voltunk az épület földszint-
jének vizhatlanitáaára fordítani  s igy e Begélyt 
muzeumi czélokra fol  nem használhattuk. 

Most már meglévén alkotva országrészünk-
nek egyik legnépszerűbb közgyűjteménye, gon-
doskoduuuk kellett, hogy annak fejlesztése  rend-
szeresen inunksprogrsmmunkba felvétessék.  A 
mint inár jelezni bátorkodtam, a mostani helyi-
ség minden szobája zsúfolva  van tárgyakkal, 
tehát az épületnek kibövitéae vált szükségessé. 
Ilyen értelemben folterjeaztéat  iiilézlüuk a val-
lás és közoktatásügyi miniszter urboz, a ki 
válaszában „a kérdés tsnulmányozásánál szem 
elótt kívánja tartani azt az akcziót, melyet 
abban az irányban indított, bogy a kolozs-
vári egyetemi könyvtár és as Erdélyi muze-
untnak BZ egyetemmel kapcsolatos gyűjteményei 
a modern követelményeknek megfeleíö  épületek-
ben nyerjenek végleges elhelyezést. Áthatva te-
hát annak a törekvésnek foutosságától,  bogy az 
erdélyi részek fővárosában,  s második msgysr 
egyetem székhelyén országos jellegű elsőrangú 
közgyűjtemények egymással szervea kapcsolat-
ban szolgálják a tudomány éa a közmüvelódéa 
érdekeit, óhajtsndóuak tartja, hogy as Erdélyi 
Kárpát-Egyesület által létesített muzenm fejlesz-
téséről oly irányban történjék gondoakodáa, a 
mely lehetővé teszi, hogy e> a nagyfontosságú 
és szép jövőjű gyűjtemény a Kolosavári léteső 
és létesítendő közgyűjtemények keretébe szer-
vesen beillesztve felelhesen  meg rendeltetésének.* 

(Folyt köv.) 
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lyezése • egyúttal azzal kapcsolatosan állami 
távirdahivata' beállítása a posta* és iávirda-ig.<* 
gatóságnál javaslatba hozatott. 

Gyergyószentmiklósi Bárján Balázs éa 
kilyénfalvi  Bicsak József  hadköteles kortian állé 
ifjak  részére kéri kivételes nfistlési  engedély 
megadása a bonvédelmi miniszternél ajánltalott. 

Csikszépvizi Ferenci Ignácz s társai a 
képviselőtestület szón határozata ellen lelebbez 
teli. melynélfogva  sz odavaló lanitók kert illet 
ményének pénzben való kifizetése  megtagadtatott 

A felebbezés  nem vétetett figyelembe  nny-
nyival inkább, min'hogy a községi elöljáróság 
által adott felvilágosító  jelentésből beigazollnuk 
látszott még is az is, liigy a tanítók által 
„kertilletmény" czimen támasztott követelés 
alappal nem bír. 

Borszék község képviselőtestillete az Ádám 
Kudre körorvos járványkezelési dijainak megál-
lapítása és kifizetése  ellen felebbezvén.  aunak 
hely nem adatott. 

Kzrken kivOl a bizottság a kebeléből ki-
küldött fegyelmi  választmánynak négy rendbeli 
határozati javaslatát fogadta  el, még pedig: 

a) A fUrtalis  Ágost főszolgabíró.  Hirta 
József  volt szolgabíró és Nagy Sándor volt 
járási írnok ellen az irodából ellopott hivatalos 
péuzek köteles gondozásánál meg lenni kelle-
tett elővigyázat elmulasztásáért folytatott  fe-
gyelmi ügyben, aminek abbanhagyásn a vizs-
gálat során kifejlett  mentő körülmények fply 
tán kimondatott. 

b) A Bodó Ferencz kasz«nallizi. Balázs 
András kászonlelnzi és Mihály István kászon-
impéri bírák, valamint Pálfy  András körjegyző 
ellen községi ügykezelés körüli mulasztásért 
folyamatba  tett fegyelmi  ügyben, ineljn4 a 
f-gyelnii  vizsgálatul elrendelő alispáni határo-
zat helyben hagyatott. 

c) Szabó János gyimes-középloki körjegyző 
ell-n tennlorgott fegyelmi  keresetben, a melynél 
érdi-mlrges határozat hozatott az ügyiratok 
a neheztelt határozatnak szabályszel fi  kézbesiti 
tetése végett az alispánnak visszaadatni bslá-
roztattak. 

I) A Sipos Péter csikszentmihályi adószedő 
ellen közpénzek el nem számolása miatt fennfor-
gott fegyelmi  ügyben, bol a fegyelmi  vizsgálat-
nak az adószedő ellen állásától való felfüggesz-
tése melletti bevezetéséi elrendelő alispáui ha-
tározat juváhagyatott. 

Gyűlés ntán a bizottság tagjait az alis-
pán látta vendégül saját házánál. 

Egy szép alapítvány. 
Imets  Fülöp Jákó ruilinsi apát, gyulafehér-

vári kananok, a mini a .KözmüvelödésMiül 
értesülünk fenköll  gondolkozásának a már szé-
leskörben ismert jótékonyságának isméi szép 
tann jelét adta. midőn az erdélyi káptalan keze 
lése alá két ösztöndíj alapítvány tőkéjéül 12000 
korona összeget elhelyezett. Oly lett ez. mely 
önmagát dicséri s a mni önző és érdekhajhászó 
világbsn ritkítja párját s a mellett kiválóan 
jellemzi Imets F. Jaké nemes szivét és erős 
IsjszeretetéL A szép alapítványra vonatkozólag a 
laptársunk tndósitását egész terjedelmében át 
vesszük : 

Elismerésre és kövelésre méltó szép tett-
ről adhstnnk hírt olvasóinknak. Imets F. Jákó 
rudinai apát, kanonok nr, kinek jótékonyságá-
ról lapunk az utolsó időben már többször is 
megemlékezett, ujabb bizonyságát szolgáltatta 
nemes jó szivének és bőkezűségének. Emlék 
jeléül 30 éves tanári s ebből 24 éves igazgatói 
működésének, 12 éves kanunekságának s '.végül 
azon jámbor czélból, hogy s székely családnak, 
melyből származott emelkedbessék ki vagy egy 
arra való tagja, ki a róm. katb. anyaszentegy-
háznak és édes magyar hazánknak Isten ke-
gyelmével hasznos szolgálatokat tehet', meg 
takarított filléreiből  két családi ösztöndíj alapít-
vány tőkéjéül 12000 azaz tizenkétezer koronára 
menő összeget tett le az erdélyi káptali n ke 
zelése alá. Ezeu tőkének kamatja lineveló in-
tézeti vagy kézi ösztöndíj gyauánt első sorban 
Csiksomlyón, kűlömbe.i pedig Magyarország bár 
melyik róm. kslb. gimnáziumánál és a ko 
lozsvári tudomány-egyetem karain is élvez-
hető lesz. A nagynevű alapító az alapítvány-
ra való jogosultságot ugy határozta meg, hogy 
az alapítvány élvezésére első sorban a csík tus-
nádi Imels-családból szármszó és az Imets 
nevet viselő fiuk  jogosultak, kik közül bt löb 
ben pályáznak a jobb észtehelségüeket és szor-
galmasabbakat illeti az elsőség, tekintet nélkül 
a rokonság közelebbi vagy távolabbi kötelékére, 
Ha Imelsnevü pályázók nem akadnak, akko-
az alapítványhoz jogigénnyel bírnak a leányági 
fllanulók  is, kik testvéreitől egyenes ágon szár-
maznak le. Ha a tusnádi s esetleg más Imeta-
családokból származó Imets vagy testvéreitől 
leszármazó rokon pályázó ifjak  sem találtatnak : 
azon esetben a két alapítvány első sorban tusnádi 
s ilyenek nem létében más róni. katb. vallású, jó vi-
seletű és szorgslmaa csikaegyei törzsökös székely 
tsnuloknsk is adományozbaló. Az ad<.mányozá» 
jogát sz alapító Jialáláig magának tartotta fenn 
s jelenleg az egyik alapítványra Rafain  Alajos 
uuokaöcscsél vette föl,  a ki jelenleg a gynla-
febéi  vári gimn. I. osztály tanulója. Halála utánra 
az adományozás és fölvétel  jogát az erdélyi 
káptalanra ruházta, mely e jogát a tusnádi, 
lelkészi hivatal aiánlatának tekintetbe vé 
telével gyakorolja. Oresedés esetében a kápta-
lan a mostani nKözművelődés"-hez hasonló helyi 
és a legelterjedtebb kolozsvári lapban pályáza-
tot kírdet és a löivételről nemcsak a folyamo-

dókat, hanem az illető flnevelSin*.  vagy gimn. 
Igazgatóságot is idején értesíti, hogv az ősz 
iBndijalapitványra fölvett  ifjn  vsgy ifjak  az 
illető intézetben helyet találhassanak. 

íme ezek as alapitó rendelkezései az ala 
pitvány czélját és kezelését illetőleg. Ezzel Imets 
Jákó kanonok ur a székely ifjúság  nevelésének, 
melyet mindig annyira szivén hordozott, egy uj 
hathatós eszközét szolgáltatta, mely hivatva van 
arra ia, hogy emlékének — emlwri számítás 
szerint — századokra tiszteletet biztosítson. 

Hála illeti első sorban a család részéről, 
melynek emelkedésére ilyen kedvező módot 
nyuttott, de egyultsl és teljes mértékben a tár-
sadalom részéről is, melynek boldogulása az 
egyes családok és országrészek jóllétén és tö-
rekvésen alapszik. A nemes alapitó arra is pél-
dával szolgál a fiatalabb  nemzedéknek, hogy 
míképen lehet a nem épen fényes  anyagi vi-
szonyok közepette a fösvénységtől  távol álló 
józan takarékosság és a munkásság eredménye-
képen a jövő nemzedékekre is kihatólag jóté-
konyságot gyakorolni. Legyen érette hála és 
tisztelet Imets Jákó apát, kanonok urnák! Nyújtsa 
a kegyes ég hosszura tevékeuy- öregsége napjait. 
Iiogy sok intézménpnyel éreztethesse nemes gon-
dolkozását és bőkezű̂  támogatását! 

A Mária napi bucsu. 
A kalbohkus anyaszentegyház évenkint 

hatszor ül nyilvános ünnepet M-triának, Ma-
gyarország védasszonyának, melyeknek min-
denikén a hitbuzgó katb'ilikns népség áhitit"S 
kegyelettel szokta leróni könyőrgéseit az Isten 
suyjához, mint az irgalom kútfejéhez. 

Ezen Mária ünnepek közül azonban a 
szeptember hé 10-ike kőiül évenkint előforduló 
Mária neve napiáréi nevezeti ünnep magushk ki 
annyiban, hogy e napra Csiksomlyón a kegyelet 
ezeu ősi forrás  helyén a kisebb kiadásra pün-
kösdi búcsúkor hasonló számban szokott a kat-
holikus kivösereg nemcsak a vármegye minden 
részéoől össze seregelni, hanein más vármegyék-
ből és sokan elzarándokolnak azon csudatévő 
szent szűz szobrához, melyhez misztikus legenda 
fűződik  azon idők vallási hurczaiból, mikor a 
székely katholikus nép ősi vallásában kísérel 
teteit megingattstní. 

A mult vasárnap lefolyt  bucsu is egyike 
volt a legnépesebbeknek. Már a szombati vecser-
nyére annyin érkeztek meg, bogy a tágas klas-
trom aligbirta befogadni  a bucsusokat. kiknek 
jónagyrésze a Kissomlyó begyén álló kápolnák-
nál is egész éjszaka ájtatos imákat és zsolozs-
mákat végzett 

Vasárnap reggel szakadatlan sorban özön-
lött a bucsusnép be a faluba,  hol gyalog, hol 
szekéren, s különösen a Mária iránti kegyelet 
és ragaszkodásban elöljáró örmény katholiku-
sok közül lehetett látni igen sokat, kik mód-
jukhoz képest többnyire fényes  hiútokon ro-
boglak be a bucsu színhelyére. 

A szerzeteseknek sok dolgot adott a gyó-
nók serege, mert e napon igen sokan szoklak 
a gyónás és szent áldozásban részesülni. 

A templom környékén csakúgy hemzsegett 
a sokaság, mely a templomba be nem fért.  Vá-
sári zsibsj nyelte el a templomból hallslszolt 
orgona- és ének-hangokat, mert mostsnábsn 
már ez a búcsúnak szeutelt nap sem inent-s a 
mindennemű árusok sokaságától, melyek üzleti 
szemponttól tömegesen látogatnak el e neve-
zetes bucsuhelyre. 

A két-három ezer befogadására  alkalmas 
tágas templomba még fele  sem fért  be a bu-
csusoknak s a templom oldalára támaszkodé 
szerzelház tágas folyosói  is tele voltak néppel. 

Az alkalmi szent beszédet Korodi Berárd 
ta litóképezdei tanár, a szerzet egyik tagja tar 
tolta, mely gazdag tartalmával és előadási sza-
batosságával nagy hatást gyakorolt az óriási kö-
zönségre. Az üuuepélyea szt. misét Murányi Kál-
mán felcsiki  kerületi lőesperes végezte Kovács 
Mihály szépvi/.i és Lőrinc/ Sándor szentimrei 
lelkészek segédkezése melleit. 

Délután 1 ; 1 órsknr ért véget a szép 
bucsu, melynek a tényes és meleg időjárás ked-
vezett, de a mi-lynek kellemetlenséget a fel-
kavart |ior okozott, mi már az egész hónap 
óla tané szárazság miatt a közlekedésnél el-
viselhetlenné vált. 

Széknlytk i t i l w i h i az alflMftn. 
A budapesti „Székely Kör' leautobbi üté-

sén érdekes tervvel foglalkozott,  mely lerv ha 
beválik, némileg csökkenni fog  a székeljek ki 
vándorlása Romániába. Arról van szó, hogy a 
székely mezőgazdasági munkáookut az Alföldön 
helyezzék el a nagyszámban lévő tót, bolgár 
slb. munkások helyett. Jóssá Mihály, a kör elnöke 
meghivta a gylilé.re a Kiskőrös vidéki földbir 
tokosok egy kiküldöttjét, a ki előadta, hogy minő 
töltételek mellett volnának hajlandók a birioko-
kosok a munkás családokat letelepíteni. A fel 
lételek elég kedvezőek, a mennyiben egy csalá-
dos fér»  4—6 száj forint  értékű konvencziót 
kap, melyből 200 forint  készpénz a többi külön-
féle  természetbeni szolgáltatások. 

A kör Józsa Mihály és dr. Fábián  László 
hozzá szólása utas ss ajánlatot elvileg elfogad 
halónak találta és megbizts dr. Fábián  Lássló 
alelnököt, hogy s ssolgálstl és megélhetési vi-
szonyokat a helyszínén tanulmányosia. dr. Fábián 
legközelebbi napokban Kiskörös vidékére utaslk 
s visaiatérto után ss erdélyi ssékely táraaiágok 
és megyei alispánok utján megkezdik asakczioi. 
Egyelőre mintegy SS családot a körülbelül öO 
magános családot helyesnek el próba képen • ha 
a kísérlet beválik, tovább folytatják  as akoslót. 

A nemzeti öntudat ébredésének ez évben 
felszínre  került jelei között kimagasló pontot 
képez egyedül maga az a kegyeletes megemlé-
kezés is, melylyel a msgyár nemzet egyelem* 
a 200 évvel ezelőtt hazája szabadságának Ki-
vívásáért kardot rántott és idegenben márltr 
halált szenvedeti II. Rtkóezy Ferencz emléké-
nek adózott. 

Vármegyék, városok, községek, tanintéze-
tek és nyilvános társulatok rendeztek ünnepélye-
ket a dicső hazafi  érdemeinek méltatására » 
emlékének megörökítésére, insjd pedig a tör-
vényhatóságok léptek sorompóba s intézlek fel 
iratokat a képviselőházhoz oly értelmű törvény-
hozási intézkedés megtétele végett, hogy az 
idegen földben  nyugvó szeut hamvak haza ho-
zassanak s mint nemzeti ereklyék a haza ffllJ 
jéüen helyeztessenek el; de a mint látszik mind 
ezekkel ínég nem merittoletl ki az a forrás, 
melyből a nemzeti kegyelet táplálkozik, hanem 
alakult Budapesten egy bizottság, m-ly czélul 
tüíte ki, bogy addig is. mig az idegenben 
nyuevé porok haza szállítása ténnyé válnék a 
száműzött szabailsigliős és társai sirisinik fel-
keresésére és megkoszorúzására nemzeti zarán-
duklat szervezlessék. 

A bizottság a hazafias  és kegyeletes eszme 
megvulósitbatása érdekében szép kéréssel for-
dult a hazai lörvényhiióságukbuz s vármegyénk -
hez is a következő [elhivást intézte: 

„II. Kákéczy Ferencz és szabadságharc/a 
emlékezetének ünneplésétől zeng az ország 
aKárpátoktól Adriáig". 

Dii'sőiliük a magyar s/abadság legeszmé-
nyibb vezérlő fejedelmének  a Világtörténelemben 
páratlan nenifs  jellemét; kiállítási rendeztünk 
a daliás kuruez korszak emlékeiből ; szobrot 
emelünk nemzeti eszményképünknek, törvény-
Cikkben nkarjuk megörökíteni hazánk és nem-
ietünk megmentése körül szerzett elévülhetlen 
éredemeit. 

De érezzük, bngy mindezzel nem róttuk 
le a hála és kegyelet adóját Rákóczy emléke 
iránt. A nemzeti ünneplés teljességéből hiány-
zik vslaini: a legmagasztosabb kegyel-t nyilvá-
nítás, — és sóhajtásunk el száll inessze. Keletre, 
hol a dicső szabadsághős és vértanú társai 
idegen földben  porladoznak 

Megnyílnak a nemes magyar nemzet régi 
sebei és felit  ul a nemzet légi hő kívánsága, 
hogy a szentelt hamvak hsza hozassanak és a 
nemzeti pánlheouban őriztessenek. D-t mig ez 
beteljesedik Rákóczy konstantinápolyi sirja le-
gyen a magyar nemzet buc-ujáró helye. 

A szabadságbarcz emlékünnepe minden-
felől  kegyeletes várakozást kelt a honfi  szivek-
ben, elzarándokolni a szentelt hamvakhoz, hogy 
ott ihletet és uj erőt merítsünk nemzeti esz-
mékért folytatott  küzdelmeinkre s hogy sírja 
fölött  ismét rebegjünk a legdicsőbb szabadság-
hős nemes lelke dicső eszméinek teljesedéséért. 

Ezen országszerte érzett óhaj megvalósi 
láss végett folyó  évi október hé elején nemzeti 
zarándoklatol rendezünk Konslantinápolybs, hol 
a lázáristák galalai templomábau a magasztos 
lelkű Zrínyi Ilona, Il-ik Rákóczy Ferencz és fia 
József,  valamint gróf  Bercsényi Miklósné, gróf 
Csáky Krisztina stb. alusszák örök álmukat. 

Fel akarjuk keresni a közeli Kisázsiában 
Thököly Imrének a -Kuruez király "-nak és 
Gnyou Richárdnak az 184B—49-iki szabadság 
harcz hős tábornokának sírját s elzarándokolni 
kívánunk Rodostóba, Rákóczy és bujdosó társai 
utolsó kálváriájához, a nagy Bercsényi és a hü 
Eszlerbázy Antal, Librik Miklós stb. sírjához. 

A mély tisztelettel alélirolt előkészitő bi-
zottság hazafias  kötelességének tartja, hogy a 
kegyeletes zarándoklatra Csikvármegye közön-
ségének figyelmét  is fölhívja.  E nemes törvény-
haléság képviselői nent lehetnek ott távol, hol 
a magyar hazafiak  buzgó imája száll ég leié és 
a kegyelet adóját honfiúi  kezek helyezik el a 
száműzött szabadsághősök sírjain. 

A nemes törvényhatóságot tehát azzal 
vagyunk bátrak a zarándoklatra meghívni, hogy 
magát a küldöttségek sorában képviselteiül és 
II. Ráköczi Ferencz és a többi hősök sírjára 
koszorút lelételni kegyeskedjék. 

Bizton reméljük, hogy a többi megyék és 
városok, a tudományos testületek és hazafias 
egyesületek küldöttségeinek sorábsn fognak 
járulni hőseink bsmvsihoz s nemes törvény-
hatóság közönségének képviselői is. 

Hazafias  tisztelettel: 
Budapest, 1903. szeptember 10. 
A Rákóczi zarándoklat előkészítő bizott-

sága. — 
DesewOy Arisat!d-

erkölcsi és anyagi sikerrel: egyszer Előképek 
czimen Csíkszeredában, másodszor Mihály £e-
renszné úrasszony kezdeményezése és elnöksége 
slatt Karczfalván  és harmadízben. Nyári mnlat 
ság néven a esikzsőgődi fürdőn.  Ezen kivül 
Endes Ida urhölc y gyűjtése hozott még számot-
tevő összeget. És most már álljon itt a két 
levél tartalma szószerint. 

Tirol. 

I. 

Rrixen, Wasaerheilaiistalt. Julius 38-io. 
„Mélyen Tisztelt Kedves Nagysád ! E hó 9-én kelt szíves és hivatalos sorait csak ma, elkésve vettem és tQstént  továhbitottam azokat eluOknőnknek : Pallavlcslni Edéné ólgnjfnénak,  akt a gyűjtés eredményéről intézkedni fog. ÉQ csak szivem mélyéből gratulálhatok az elért eredményhez és örülök, hogy most — hogy végre sikerült a bizottságnak egy telket vásároloi, mégis közeledünk .nagasztoa sz. czéluak eléréséhez és reménylein, mielőbb megkezdődik szeretett Erzsé-bet királynénk emlékére az örök Imádás templom épitésc. Fogadja Nagyságod, ugy mint a tisztelt alel-nök, pénztáros és bizottság ( szivein mélyéből jövő hálámat a kifejtett  buzgóságért. A legkiválóbb tisztelettel .-

Br. SENNYEI MÁRIA. 
II. Mosdós, 1903. aug. 5-én. Somogy megye. Méltóságos Asszony! Sennyei Miczi bárónő kOeólte velem becses levelét: engedje meg, hogy a központi gyüjtö bízott-sáp nevében hálás köszönetet mondjak buzgó fára-dozásáért, melyet szép siker kozonázott Az Erzsébet (IrökegyesMet-teinplomra pyQjlöU pénzt kegyeskedjék a Msgyur áll. Hitelbanknak Bu-dapestre Nádor ut 12 sz- küldeni. Hálás köszönetemet ismételve maradok kiváló tisztelettel : őrgróf:  Pallavioini Edénó, 

Malláth Etelka. 

elnök. 
Az utóbbi levél rendelkezése folytán  a 

pénz 1903. szeptember 12-én a jelölt helyrn 
küldetett és a fiokbizottság  befejezte  szép kül-
detését. — Legyen Istenünk szent áldása min-
den tagján, valamint az áldozatkész közönsé-
gen, ki mindig gyámolit minden nemes vállal-
kozást. Ennél pedig nemesebbet képzelui nem 
lehet: ölökké imádni száldó Istent egy örökké 
szivünkben élő királyné emlékére!! 

Az Erzséhet bizottság tagjainak névsora 
nz volt: Alntássy Zsigmonilné, Anlalffy  Oáborné, 
Bogáthy Gvuláné, Császár Jolán. Csipkés Ar-
pádné, Éltbes Z«igmondné, Endes Ida, Filep 
Sándorné. Foglár Józsefné,  Gyárfás  Lászlóné, 
Kovács, Lajosné, Kőváry Lászlóné, László Q'-
záné, Lázár Dénesné, Mártonffy  Anna, Miliaiy 
Ferenczné, Molnár Józsefné,  Nagy Imréné. Nagy 
Sándorné, Novotny Mariska, Páris Frigyesné, 
Pap Domnkosné, Hiszner Józsefné,  Szabó Gé-
záné, Hzokolay Istvánné, Veress Sándorné, 
Elnök: P. Mtkó Ilona. 

Akik elköltöztek tudomásul fogják  kapni 
e sorokat, aki átköltözött oda tnlra, már élvezi 
teltei jutalmát. Akik itt maradtak, maradjanak 
továbbra is ily lelkes bivei és harezosai a szent 
és jé ügyeknek. 

Két levél. 
Kél levél fekszik  előttünk, nagyúri höl-

gyek, magyar mágnásnak írták ezeket a megye 
első asszonyához P. Mikó Hona nrnőhöz. Kö-
zölni kívánja Ö Méltósága e leveleket a nagy-
közönséggel, mert ezek mintegy végelszámolását 
jelentik amaz áhítatos testület áldásos működé-
sének mely „Csíki Erzsébet bizottság" neve 
alatt a központi .Erzsébet örök imádás tem-
plom-egyesülef-ének  fiókját  képezte. — Az 
összeg, melyért a két lőuri hölgy oly meleg 
szavakban lejezi ki ki köszönetét 1900, azaz 
egyezer korona és annak legutóbbi időtlen gyűlt 
kamata 6.60 kor. (a korábbi kamatok már a 
főösszeghez  csatolt attak volt.) 

A föntirt  bizottság mindössze három ízben 
rendezett társas összejövetelt, mindig kiváló 

Müvészest Csíkszeredában. 
A mi fiaink  rendezték; a csiksomlyéi fő-

gimnázium ifjúsága  éa az ők lelkes tanáraik a 
Kiránduló egyesület" javára. 

Nem volt annak „Mttvész-est" a czime, 
de az volt vslójában. 

Olyan nevek, olyan darabok voltak a mű-
sorba felvéve,  melyek előre biztosították szest 
nagyszerű sikerét. Nem is hiszem, bogy volna 
Csíkszeredához hasonló szabású város, mely 
hasonlót tudna produkálni. De mi is csak a jó 
szomszéd, Somlyó segítségével. 

Nem vsgyok a siószoros értelmében zene-
értő ; lebát nem is merek sz egyes számok 
méltatásába belekontárkodni. De érzem, bngy 
mi a szép, szép pedig csak az lehet, a mi tö-
kéletes. 

A szép zene elbájolja a fület,  s íogé-
konynyá teszi a szivet. 

Hogy valaki valamely hangszeren művészi-
leg játszik, kell ahhoz: tehetség, iblettség, ko-
moly tanulmány és tökéletes techniks. 

Ki tndná megmondani: hogy lehet alig 3000 
ember közölt liz egyén ily kiváló tehetséggel 
felrnházva  ? Pedig van. Meggyőződtünk röla a 
szombaton rendezett hangverseny alkalmával. 

Zongora királynőink : Kornbáber Adolfné, 
Kolonics Dénesné, Riszner Ödönné úrhölgyek, 

b egtdü és gordonka művészeink : Nagy 
Dénes, Antalffy  Gábor, Domanyáaez Péter és 
Nngy Gyula urak, 

két csalogányunk : Balló Oáborné és Loyczel 
Ivánka úrhölgyek, valamint Rissner Ödön ur 
tökéletes szavalatával és a gimnázium ifjúsága 
a szép kuruez dalok előadásával tökéletes mű-
élvezetben részesítették a nagyszáma közönsé-
get, mely ielkeseu tapsolt, újrázott hálájs fejében. 

A rendezőség meglehet elégedve, mert a 
Kossuth nagytermet az érdeklődő közönség 
egészen megtöltötte, s igy a bevétel is megfe-
lelő volt. 

A műsor befejezése  ntán tán cznötára zen-
dített a czigány, a a fiatalság  csinos kis bált 
rögtönzött. El is tartott volna talán ki világos 
kivirradtig, ba a tanár urak, mikor az időt elér-
kezettnek talallák. haza nem vezényelik ai If-
júságot, kik zúgolódás nélkül megfogadván  a 
bölcs szózatot, engedelmesen hazamentek. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanítói kinevezés. A vallás és köz-

oktatási miniszter Baka Astal és Balázsi «Mo-
dor okleveles tanítókat a kászonjakabfalvi  Ál-
lani eleni népiskolához rendes tanítókká ne-
vezte ki. 

— Kinevezés. Csikvármegye lőispánja 
a megyei kOzpoati közi?azgatáanál üresedésben 
volt Il-od osztálya irnóki állásra Gábosi Mihály 
csikcsekelalvi lakost nevezte ki. 

— ÜJ községi Jegyző éa segédjégysö 
Csikszenttaaáson az Ágoston József  lemondá-
sával megürült községi jegyzői állásra Vas* 
János gyergyóalfalvi  volt segéd jegyző válasz-
tatott meg, ennek helyébe pedig (jyergyóslfa-
Inban Bariez Dénes alkalmaztatott. 

— UJ anyakönyvvezető A belügy-
miniszter a csikpállalvi anyakönyvi kerületbe, 
melyhez Delne község is tartozik, Bnttyán 
László helyéhe László Péter delnei tanítót ne-
vezte ki teljes hatáskörrel. 

— Állásától elmozdított körjegyző. 
Palágyi Sándor vá'heeyi körjegyző ellen lAhb 
rendbeli kAtelesség sértésért folytatott  fegyelmi 
Ogy a napokban végl-g beleiezest nyert. Aznn 
eisőfokn  határozatokat ugyanis, melyekkel neve 
zetl jegyző állásának elvesztésére Ítélteién, a 
belügyminiszter mint legfelsőbb  foinm  is h-ly-
ben hsgyia. 

-- Népiskola államosítás. A gy-rgyn 
remetei elemi népiskolák rég vajúdó államosi 
tása végre befeiezést  nyert. A vallás és közok-
tatási Miniszter elfogadva  a községi képvisel,í 
testület által megajánlott bo««ájáiulá*»kal é-
tndums-sl véve az egyházi Főhatóság |óváha-
gyá»at, a B-melén lévő elemi népiskolai sz 1903. 
évi október hó l-löl kezHőilőleg magyar lan 
nyelvű állami elemi népiskolává nyilvánított* " 
az 6 tantermes róm. kath. iskola bevonásával 
annak az 1903/904. tanév folyamán  10 tanter-
mes iskolává fejlesztését  kimondotta. 

— A főgimn.  kiránduló egyesülete 
javára f.  hó 12-én tartott hangverseny bevételét 
Műlflzetéseikkel  gyarapították : T. Nagy Imre 
& kor. Kopacz Lakács 4 kor. Kovács Lajos, 
Gál József,  Hajnód Ignácz 3—3 kor. Keresz 
tea Antal éa Dr. Tódor Béla 2 - 2 koronával. 
Az összes bevétel 333 kor., kiadás 57 kor. 
42 fillér.  A 275 kor. 58 fillér  tiszta bevétel és 
a közadakozásból előzőleg begyült 307 kor. 
60 fillér,  együtt 583 kor. 18 fillérből  a ksssa 
Rákóczi-kiállitás megtekintésére tanulmányi ki-
rándulásra ment, 82 tagbél álló ifjnsági  csapat 
útiköltségeire fordíttatott  543 kor., a többi 40 
kor. 18 fillér  pedig az egyesület vagyonának 
gyarapítására. Ftfgsdják  a minden tekintetben 
kitűnően sikerűit bsngverseny lelkes közremO 
ködfii,  a szives sdskozók és felfllfizetők  az 
egyesM-toek, az egész ifjúságnak  és tanári kar-
nak hálás köszönetét, hogy szívességük és áldo-
zatkészségükkel módiit nyuitottak arra, hogy 
ifjnságnnkból  legalább egy kis csapat a neve 
zetes történelmi kiállítást s ezzel kapcsolatban 
Kasss, Debreezen és Kolozsvár városokat meg-
tekintheti. Fogékony lelkűkben élénk benyomá-
sokksl és soha el nem mosódó becses emlékek-
kel meggazdagodva térnek vissza tanulmányaik 
tovább folytatására,  hol majd összeszövik, szo 
kst az emlékeket a társadalom jótékonysága 
és a javakra rendezett szép hangverseny em 
lékével. A főgimn.  igazgatásága. 

— A csíki r. kath. Tanító-Egyesület 
1903. óvi szeptember hó 30-án délelőtt 9 óra-
kor Csiksomlyón, a gyakorló-iskola termében 
ülést tartanak a következő tárgysorozattal: 
1. «Veni Saiiele" d. e. 9 órakor a Szent Ferencz 
rendiek templomábaa. 2. Gyakorlati tanítást tart 
egyik IV. éves növendék. 3. tloöki megnyitó, 
tartja: Karácsony József.  4. Leiratok felolvasása. 
5. Pénztárosi éa jegyzői jeleutés. 6. Szavalat, 
tartja egyik egyesületi tag. 7. Tisztújítás. 8. In 
dilványok. 

— Kirándulás Kassára. A csiksom-
lyói főgimnázium  tanuló ifiasága  köréből a Kas-
sán kiállított Bákóczy erklyék megtekintésére 
tervezett kirándnlás a hétfőn  délotáni két órás 
vonattal történt meg. Mintegy 22 fia  vett részt 
a tanulságos kirándulásban, kiket a kiránduló 
egyesület elnöke Csató János, valamint Biszner 
Ödön tanárok vezettek és kisértek otjokban. 
Az örömtől dnzzadó fiatalság  a vonat megin-
dulásakor hazafias  dalokra gyojtott. 

— Gyúj tás i kísérlet. Kis hijáo műit, 
hogy szombaton este Albert Béoiátn csikszent-
királyi körjegyzőt egy végzetes tűz veszedelem 
nem érte. Az odvsrán lévő asztagok egyikét 
vslsmely jó akarója este a szomszédos üres te-
lekről a kertalján át meggyújtotta. A gyolást 
a tulajdonos és mások is azonnal észrevették 
s mielőtt az nagyobb terjedelmet öltheteit volna 
sikerült a lángokat eloltani. Tettes még eddig 
ismeretlen. 

— Ttts Mndefalván.  F. hó 10-én d. n. 
4—5 óra közöli Meskó Jakab harmadik szom-
szédjánál Szsbé Albertnél kigynlt s sütő és a 
vele össze épült szénás szín. Elégelt 4 gazdá-
nak összes ingó és ingatlan vagyona, 5 gazdá-
nak pedig Ssszes gazdasági épülete és takar 
raánya. Tehát káros 9 gazda. Legnagyobb mér-
tékben sújtotta Meské Jakabot, hol 2 ló és 2 
kocsin kivül semnit meg menteni — a lakóház 
kivételével — nem lehetett Nsgy mennyiségű 
kukoricza, bsza, rozs, árpa és zab, gazdasági 
eszközök: állatok, takarmány elszállítására való 
gépek, bolti czikkek stb. égtek benn. A tüz 
daczára, hogy távolabb a harmadik szomszéd 
bas ütött ki — io perci alatt nár az utóbb 

említett káros, épületeire Is át harapódzott s 
így s nagy szárazság folytán  alig lehetett va-
lamit megmnnteni. H* látná azt a vagyonára 
féltékeny  ember, bogy annál a Szabó Albertnél 
4—5 épület mikép volt összeforrasztva,  s hogy 
a tűzbiztonság követelményei mennyire nem vé-
tettek semmibe — felháborodnék  a vér, s ön-
kénytelen a buszuállás érzete venne erőt az em-
beren, látva külőnftseu  azt az igazán bűnös köny 
nyelmüséget, mely legtöbbször az elöljárók 
negligentiája folytán  veszélyezteti a különben 
nem hibás lakósok egésze életének keserves 
szerzeményét. 

— Beküldetett . A csíkszeredai állami 
elemi iskola helyiségeinek kimeszeltetése és ala-
pos kilakarittatása a város kötelessége, ngy 
tudjuk. Kérdjük már most mi az oka, bogy ma, 
mikor a rendes tanüások megkezdődtek, még a 
liilyósok és mellékhelyiségek a mull tanév s/euy-
nyében éktelenkednek. ? Talán gyermekeink még 
is csak megérdemelnének annyi elővigyázató! 
ós figyelmet,  hogy egészségiiare töbli gondol 
fordil-nnk.  De meg mit gondol a tiszteit |ioi-
gárinesltti- n<, p*dagogiailsg is niuc«-e káros 
hatással a növendékekre s lavslyi mocsok szem-
lése? Talán a tömlecz helyiségeit is kitakarít-
ják évenkint legalább egyszer, ne lessék hat 
az iskolát H legutolsó h-lyn»l is hátráhli he lyezn i ! 

— Tenyesz borjuk kiosstasa gaz 
dák között. A székely földi  kormánybiztos 
klizve'itese folytán  a napokban érkezeti meg 
Csikszer-dáhs a megyei gszdasági egy^ülelli-z 

iuezöh«<yesi állami tenyesz-lböl 13 da'ah 
ös/.ii éa 15 darab bika bor|U azon gazdák lé 
s/.ére elsősorban, kik a Uvasz-m u^vatitzoii 
forrásból  fsitebenekkel  elláttatlak volt. Minthogy 
s borink ugyancsak a már kiosztott tehenektől 
szánnajílak a mull évben s különösei! testileg 
syönyörüen fejletlek  voltak, a tehén tulajdono-
sok nz amúgy is igen mérsékelt áru borjukat 
készséggel vették ál s mások is, a kik szokat 
látták, szívesen vásároltak volna belőlük, ha a 
telién tnlajdonos gazdák az átvételre hajlandók 
nem leltek volna. 

— Lóvásár. A marosvásárhelyi honvéd-
bus/árezred lós/.ttkségletének fedezése  végett 
vármegyénkben október hó 18-án fog  a lóvásár 
megejts! ni, még pedig Csíkszeredában a lion-
védlaktsnya elölt d. n. 2 órakor kezdüdőleg. 
Megvásároltatnak 3 és fél  évet bei öltött s 7 
ével meg nem balsdott, 158^=166 czintr magas 
jól táplált és jó testalkatú lovak. Mind-n egyes 
lóról, mely ejőáilittatik a szabályszerű lólevél 
készen tsrlsndó. 

— Hasal nyakkendő ipar. A maros vásárhelyi székely-társsság éa sz oduvulú ipari hitelszövetkezet támogatásával Caécs Halázané szül. Péohy Izabella Marosvásárhelyen egy bás-tanáál és háziipari szakiskolát nyitott. Ez inté zet közelebbről a hazánkban oly kevéssé üziitt nyakkendő készítésből 1 hónapi tanfolyamot  tar tolt, melyeu 50 szegény, árvs, legnugyohb részt teljesen Baját munkaerejére utalt leány vett részt s megfelelő  kézügyességgel bírván, 30 en leltek ezeu szakból keresetképesekkó. A már képzett és folyton  ujonnsn kitanított növendékek a szebbnél-szebb nyakkendőket állsndósn készilik. ngy hogy most már lépéauk téteUek uz iránt, miszerint e gyártmányok a kereskedésekbe beve zottessenek. Midőn ezen törekvő és a tovább fejlesztésre  oly jé alappal biró intézet által ké-szített háziipari ezikkeket az olvasó közönségünk figyelmébe  és támogatásába legjobb indulattal ajánljuk, egyben arra ia kérjük közönségünket, hassanak oda, hogy egyelőro bár a nyakkendők és igen szép bogozáai munkák minél szélesebb körben fogyssztásra  kerüljenek. A székely-társa-ságok. avagy kereskedők megrendelésére sz in-tézel igszgatúnúje készséggel küld azokból mints-csoportozatot. 
— Beiratkozások a oslkszeredai 

iparostanonoziskolába A helybeli iparos-tanoucziakolábau az 11)03—904. tanévre a be-iratások folyó  évi szeptember hó 17., 18. és 19 napjain délelőtt 11 órától 12 óráig fognak eszközöltetni alulírott igazgató lakáaán (állami elemi iskola I. emelel). A beiratkozások idejét azon figyelmeztetés mellett hozóin nz érdekelt iparos és kereskedő urak tudomására, hogy a kik nevezett időben tanonczaikat nem íratják be, az 1884. évi XVII. t. oz. 157. szakaazábau elő-irt éa 40 koronától 400 koronáig terjedhető bír-ságolásnak teszik ki magukat. — A beirutáshoz minden növendék 2 korona 40 Iliiért tartozik magával hozni. Folyó évi azeptember hó 20-án délelőtt 8 órakor a helybeli r. kath. templomban „Veni Sanote* tartalik: ugyanazon napon dél után 2 órakor történik a növeudékek osziályo ba sorozása s egyben felolvaalatuak  az iskolai tör-vények és rendtartási szabályok. Folyó évi szép tember hó 21 én délután 5 órakor a tanítás megkezdetik. A .Veni Sanclén* éa a tőrvéuyok felolvasásán  az öaszes növendékek tartoznak megjelenni. Csíkszereda, 1003. szeptember 12-én As iparoalauoncziskola felügyelő  bizottságának megbízásából : Lakatos Mihály, igazgató. 
-- Mlntagaadaság szekelyud varhe-

lyen. Darányi ignáoz fdldmiveléai  miuiszler el határosta, hogy Székelyudvarhelyen miutagaada aágot létesít, főleg  a tanítóképezde növendékei-nek gasdasási Ijiok tatása oiéljaból. 
— Olosobb ozukor. A most életbelépő nj czukortörveoy édesebbé van hivatva lenni a fogyasztó  közönség szája izét, ameuuyiben emu törvény maga ntán vonja a ciukorárak lejebb 

szállítását. Ezen ozikk áruforgalma  az osztrákok-kal közős törvényen alapulván, aa osztrák tar-tományokban már 12 fillérrel szállott alább a ozukor ára, Budapesten valósaioüleg e hó 10—12-én fog  az ár lejebb ssállani a hogy a vidékeken mikor lesz érezhető annak hatása as attól függ,  hogy a gyárakból, melyekre aa uj törvény kisebb adót ró, mikor érkeznek meg ke-reskedőinkhez az uj rendelmények. 
— A kártyajáték áldozata. A rom-lás eszközei között, melyek népűnk rohamos elszegényedésére és erkölcsi sülyedésére alkal-masak. a kártyajáték is első rendű helyet fog-lal el. Különösen a fiatalság jó nagy része falu helyeken, fiiként  vasár és ünnepnapokon vsgy a ko-csmálisn pálinka ivásban, vagy a kártya-asztal mellett keres szórakozást, hogy heti keresményéi tönkre tegye. Kgyik közelebbi üiiiie|ien fiatal l-gényekliől álló társaság rerö-löti össze káityazni, mely hamuiig tartott, mi kor a derék társaság — talán a nyerő fél  költ ségére — jól be fenyővizezeit.  A kártyázók egyike Máilié István szolgalegény, őszes pénzét, nuni *gy 6 forintot  elveszítvén, a korcsmából ha/. i lli-nt és | álinkás lővel a veszteség Feletti Uiabnn gazilála c-üréb̂n Felakasztotta magát. 
— A borszéki tárgysorsjáték hálá-

sának elhalaaztasa. — Miután a Borszéken építendő róm. kath. leiupl»m és papi szanatórium javara engedélyezett sorsjáték sorsjegyei el nem keltek, illetve a sorsjegyeket, vagy azok-nak ellenértékéi azok, a kikaek sorsjegyek el-küldetlek. a sorsjegy-irodának be nem szolgál-tatlak : a nagyméltóságú in. kir. pénzügyminisz-térium Iolyó év julius ll-én, 58 870. sz. slali kelt magas rendelt-iével megengedte, hogy a lárgysorsjiték húzass a foljó  év végére balasz-tasséa. Egyúttal felkéretik  a t. pártoló közön-ség, hogy a megtartott sorsjegyek ellenértékét minél előbb beküldeni kegyeskedik. A borszéki tárgysorsiátek rendező bizottsága. 
— Eddig nem ismert emberfaj. Ejyik augol lap közlése szerint a Nsgybriiiá-niához larlozó Ui-Gnineában nj és rendkívül érdekes emberfajt  fedezlek  Fel. A szigetország egy elhagyatott mocsaras részén, a hol a vízi növények összefonódó  indái a Csnoéu való köz lekedésl is meghiúsítják s a hol gyalogoln merőben lehel ellenség: vad és abnormis szer vezet U nép éldegél, melynek alsó végtagjai tel jeseu elsatnyultak. A furcsa  valemherek apró kunyhókban élnek s járás-kelés helyett a föl dőli és cserjéken kúsznak s az ingoványok vízi növényein kapaszkodnak. Lábaikat egyáltalán nem használ|ák, csípőjük is kevéssé fejlett, ellenben felső  testük és karjuk rendkívül izmos. Az sntropologusnk körében nagy feltűnést keltett az ni néptaj felfedezése. 

gatlanra 12 korona, 2188. hrsz. ingatlanra 19 
korona. 8244/1. hrsz. ingstlaars 7 korona, 
4225. brsz. ingatlanra 4 korosa, 6131. knz. 
ingatlanra 3 korosa. 5765. brsz. ingatlanra S 
korona, 6540. hrsz. ingatlanra 8 korona, 7945. 
hrsz. ingatlanra 2 ko-ona. 8940. hrsz. ingat-
lanra 7 korona, 9293/2., 9294 brsz. ingatlanra 
20 korona, 10507. hrsz. ingatlanra 81 korona, 
10705. brsz. ingatlanra 7 korona, 10809. hrsz. 
ingatlanra 13 korona, 11020. brsz. ingatlanra 
8 korona, 11402. hrsz. ingatlanra 86 korona, 
11912. hrsz. iagatlanra 4 korona, 12105. brsz. 
ingatlanra 1 korona, 12294. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 12438/1. hrsz. ingatlanra 3 korona. 
12764. hrsz'. ingatlanra 3 korona, 12781 hrsz. 
ingatlanra 2 korona, 14034 hrsz. ingatlanra 3 
korona, 14496. hrsz. ingatlanra 7 korona, 14600. 
hrsz. ingatlsnra 7 koronában «zennel megba-
tározott kikiáltási árbaa sz 1808. évi deczem-
ber hó H-en d. e. 9 órakor Csikmenaság 
községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított ' kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át, vagyis 96 korona, 
20 fillért  készpénzben, vsgy óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 
1881. LX. t.-c<. 170 § s értelmében a bánat-
pénznek s bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltalni. 

A kir. járásbíróság mint tlkkvl hatóság. 
Csikszentmárton, 1903. évi augusztus 

hó 15 én. 
Dr. Ssabó, 

kir. aljhiró. 

Laptulajdonos: 
QTÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Árverési hirdetmény. 
tiyergyószárhegy község erdóközbirtokossá 

gáiiuk alulírott elnöksége közhírré teazi, hogy a 
birtokOBság tulajdonát képező II. határréaz „Cso-
hothiikk* erdőben felkészítve  levő 3522 drb tdke 
éa lutajfa.  továbbá 103 drb npaosins f,  1903. 
év szeptember hó 18-ik napján a legtöb-bet ígérőnek uyilt árverésen el fog  adatni. Kikiáltási ár 34. czm. közép átmérőjű vagy azoufolüli  fáknak  kübméterenkint 2 kor. 50 fill.. az izon aluliaknak köbinéterenkint 1 kor. 30 llllér, az apacsináknak pedig darnboukiut 20 flll. Az összes fstöineg  együtt árvereztetödik és a kikiáltási áron felül  igért töblot mindkét mé-reti fára  vonatkozva fog  tekintetni, mig az apa-csillákat vásárló a 20 fillér  darabonkinti árban átvenni köteles. Bánatpénz 1000 korona. Részletes árverési föltételek  a küzbirtoko-
Bági jegyzőnél u hivatalos órák alatt betekinthetök. Uyergyóazárhegyen, 1003. azeptember 2-án, 
Ádám Imre, Ferencz András, 

bírt. ji-L'V/M. birL elnök. 
Szám 7811 — 1903. 

tikkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

lelrk könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Uűk-
szádi takarékpénztárnak András Ignácz, ifj. 
Tompos István végrehajtási szenvedők elleni 
29a kor. és jár. iránti végrehajtásos ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszák a csikszentmár 
tnni kir. járásbíróság területén lévő a Menaság 
község határán lekvő a menasági 211 sz tljkvben 
381 2 , 382/1. hrsz. ingatlanra 7 korona, 640—642 
II'ÍZ. ingatlanra 24 korona, 9U0., 961. hrsz. 
ingatlanra 16 korona, 2ö26/3. hrsz. ingatlanra 
3 korona, 2541/1. hrsz. ingatlanra 3 korona, 
2558/3. hrsz. ingatlanra 8 korons, 2782. hrsz. 
ingalla-i a II korona, 2885. brsz. ingatlanra 6 
korona, 6274. hrsz. ingstlanra 6 korona, 5560. 
brsz. ingatlsnra 3 koroua, 5736. hrsz. ingatlanra 
13 korona, 0358/2. hrsz. ingatlanra 3 korons, 
10007., 10008/1. hrsz. ingatlanra 15 korona, 
10168. hrsz. ingstlanra 6 korona, 11255. 
11266. hrsz. ingatlanra 6 koroua, 12442/3. hrsz, 
ingatlanra 6 korona, 13762. lirsz. ingstlanra 
13 korona, 13953. hrsz. ingatlanra 2 korona, 
14607/2. brsz. ingstlanra 6 korona, a menasági 
1628. sz. tljkvben 11350/2., 11351. hrsz. ingat-
lanra 161 korona, a menasági 1529 sz. tljkvben 
10901. hrsz. ingatlsnra 18 knniaa. 10943. lirsz. 
ingatlanra 15 korona, 11670 hrsz. ingatlanra 
55 korona, a menasági 267 sz. tljkvben 106 707. 
hrsz. ingatlanra 320 korona, 1000/1. hraz, in-

Sz. 8416-903. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszentmártoni kir. járásbíróság, nint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi miszerint ifj. 
.Iáuos Ignácz végrebajtatónak Ferencz János 
elleni 4 korona tőkekövetelés s járulékai iránti 
végrehajtásos ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék a esikszentmártoni kir. járásbíróság 
területén lévő á Menaság község halárán fekvő 
a menasági 533 sz. tljkvben 1338. hrsz. ingat-
lanra 5 koroua, 1462a., 1462b. hrsz. ingstlanra 
230 koroDS, 1736. hrsz. ingatlanra 8 korona, 
1819., 1750. hrsz. ingatlanra 9 korona, 
2405—2407. hrsz. ingatlanra 18 kiróna. 2196. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 2504., 250&. hrsz. 
ingatlanra 6 korona, 2578. hrsz. ingatlanra 7 
korona, 4096. hr-z. ingatlanra 8 korona, 8633/2. 
hrsz. ingatlanra 12 korona, 8971. hrsz. ingat-
lanra 7 korona, 9183. hrsz. ingatlanra 7 korona, 
9301., 9317—9319. brsz. iagatlanra 31 korona, 
9944/2., 9945. hrsz. ingatlanra 19 korona, 
I022Ö., 10226. hrsz. ingatlsnra 15 korona, 
11075. lirsz. ingatlanra 14korona, 12939 - 12940. 
hrsz. ingatlanra 7 knrona, 12955. hrsz. ingat-
lanra 3 korona, 13030. hrsz. ingatlanra 3 ko-
rons, 14131/1. hrsz. ingatlanra I korona, 
13440. hrsz. ingatlanra 8 korona, 13546 hrsz. 
ingatlanra 3 korona, 13616/2. brsz. ingatlanra 
17 korona, 14199/1. hrsz. ingatlanra 10 korona, 
14202/1. brsz. ingatlanra 20 korona, 14666. 
hrsz. ingatlanra 15 korons, 14672., 14673. 
brsz. ingatlanra 57 korona, 14751. hrsz, ingat-
lanra 21 knrona, 14837. hrsz. ingatlanra 28 
korona, 15545. hrsz. ingatlanra 8 korona 15669. 
hrsz. ingstlanra 6 korona, 16653—16655., 15667. 
hrsz. ingstlanra 10 korona, 15654—15676. 
lirsz. ingatlanra 17 korona, 15686. hrsz. ingat-
laura 7 korona, 16807. brsz. ingatlanra 4 ko-
rons, 16081/2. brsz. ingatlanra 23 korona, 
2272., 2273. brsz. ingatlanra 15 korona ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy ezen ingatlanok az 1903. évi deozem-
ber hó 23-án Menaság községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállspitott 
kikiáltási áron slul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/ü-át, vagy 76 korona 
80 fillér  bánatpénzt készpénzben vagy óvadék-
képes értékpupirbao; a kiküldött kezéhez le-
teni, vagy az 1881. évi LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről jtiállitott szabályszerű elis-
mervényt álszolgáltalni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi. hatóság. 
Csikszentmárton, 1903. évi augusztus 26-án. 

Dr. Ssabó, 
kir. aljbiró. 

679—1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrebsjtó ezennel 

közhírré teszi, hogy n csíkszeredai kir. törvényszék-
nek 1903. évi 2917 sz. végzése folytán  Dr. 
Zakariás Manó ügyvéd, mint Trohán Kálnán esik-
csicsói csődtömege végrehajtást szenvedő elleni 
csőd ügyében felleltározoU  és 1069 kor. 73 fillérre 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1903. évi 6695 sz. végzésével a to-
vá'-bi eljárás elrendeltetvén, annak as alap- és 
felülfoglaltatók  követelése erejéig is, a mennyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, va-
gyanbnkott üzlet helyiségében (Csikcsicsó Uz-
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ségben) leendő megtartása batáridőül 1B08 évi 
saeptember 18-ik napjának délutáni 9 
Arija kit Izélik, a mikor * birólag lefoglalt 
ingók és pedig b»lll áraczikkek, felszerelések  slb 
a legtöbb»! Ígérőnek, kézpénzfizetés  mellett, 
szikség esetéi, beesáros alnl ia el fognak  adatai. 

Felhiraloak mindazok, a kik az elárve-
rezeadő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez j"gol tai iá-
nak, a mennyiben részükre a foglalás  korábban 
eszközölteti volna és ez a végrehajtási jegyző 
könyvből ki nem tinik, bogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig aluliil kikül-
dőltnél Írásban beadni, vsgy pedig szőval beje 
lenteni el ne mnlasszák, mert különben csak a 
vételár fölöslegére  fognak  nlaltatui. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi »u;n-zins 
hé 31-ik'napján. 

Keresztes Oynla, 
kir. hlr. végrehajtó. 

608-1903. 
végib. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 10H. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csíkszeredai kir. járásbíróság 
1903. évi 8. p. I. 81/3 számn végzése követ 
k ezt ében Dr. Fejér Antal ügyvéd állal képvi-
selt Csikdnttlalvs község javára Gidró István 
és társai oikkarczfalví  lakosok ellen 200 korona 
s jár. erejéig 1903. évi jnnins hó (-én logona-
tositolt kielégítési végrehajtás ntján leloglall 
és 651 koronára becsült következő ingóságok 
u. m. I. tíiilró Jánosnál szekerek, deszkák, 
dránirza tőkeiák. trágya, szán, fenyő  váguttfa 
slb. II. Szűcs István és nejénél házi bútorok 
uyilváiios árverésen eladalnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 578/2 számn végzése foly-
tán 200 korona tőkekövetelés, ennek Iö97. évi 
január hó 1 -ik nspjától járó 6"/o kstnalsi'/a0/, 
váltódij és eddig összesen 83 kor. 12 fill.  ben 
birpilsg már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedőknél Csikkarczfalván  és 
Dánfalván  leendő eszközlésére 1903. évi 
snaptember hó 24-lk napjának dél 
előtti 9 órája délutáni 4óraja határidőül ki-
Iűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly m-gii gy 
zésaelhivslnsk meg, bogy az érintett ingóságuk sz 
1881. évi LX. t.-ci. 107. és 180. §-a értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén, becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokrs kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés sz 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmét» n ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kell Csíkszeredán 1903 évi augusztus hó 
29 ik napján. 

Ábrahám Márton, 

Ur. bír. végrehajtó. 

luczfenyő  haszon fa  zárt Írásbeli ajánlattal 
egybekötött szóbeli versenytárgyalás utján 
folyó  évi október 2-án d. e. 0 
órakor Csikpállalva községházánál becs-
áron alul is el fogadatni. 

Becsértéke 13536 korona, a leteendő 
bánatpénz ezen Összeg 10 százaléka. 

A zárt Írásbeli ajánlatok a bánat-
pénzzel (elszerelve folyó  évi október hó 
1. napjának d. e. 18 órájáig a köz-
birtokosság elnökéhez Csikpálfalvárn  nynj-
tandók be Elkésett valamint utóaján-
latok nem fognak  elfog  adtatni. 

Az árverezési és szerződési ieltéle|ek 
megtekinthetők a csíkszeredai in. kir. já-
rási erdőgondnokságnál és a közbirto-
kosság elnökénél Csikpálfalván. 

Csikpálfalván,  1903. aug. hó 17-én. 

Oslszér Márton, 

Id. közb. elnök. 

Faeladási hirdetmény. 
A tulajdonokat képező csikzsögödi 

határ Lapos dUllóben levő 227 katnsz-
trális hold terllletén lévő fenyőla  ti.ennyi-
Bég a niagfák  kivételével mintegy 22230 
kobmtr. haszonlál tartalmaz s mely a 
csíkszeredai vasúti állomástól 5 kilométer 
távolságra van, folyó  évi október 
11-én délelőt 9 órakor Csíkzsögödben 
Deniény Lajos házánál zárt Írásbeli aján-
lattal egybekötött nyilvános szóbeli ver-
senytárgyalás utján eladalik. 

Zárt írásbeli ajánlatok a bánatpénz-
zel felszerelve  folyó  évi október 11-én 
délelőtt 9 Órakor a tulajdonosoknak 
adandó be, d faérték  és árverési fel-
tételek szintén a tulajdonosoknál bármely 
időben megtekinthető, megkeresésekre 
NBgy Lajos felvilágosítással  szolgál. 

CsikzsOgöd, 1903. szeptember 14-én. 
Nagy Lajos. t -2 Dimény Lajos. 
Sz 3 - 9 0 3 . 

II. kit. 

Hirdetmény. 
Alulírott elöljáróság kOzhirré teszi, 

bogy a kOzség határában 1903. évi aug, 
8-án telUgyelet nélkül talált 1 drb. 4 

éves baniH herélt ló, mint gazdátlan jó-
szág folyó  évi szeptember 28-án 
d. e. 11 ..órakor a községházánál tar-
tandó nyilvános árverésen készpénzfi-
zetés mellett a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. 

Csikmindszent, I!i03. szeptember 8. 
Kováos Béla, 

jegyző. 
1-2 

Nagy látván, 

biró. Faeladási hirdetmény. 
A csikpálfalvi  közbirtokosság Sulcza 

völgy Sólyombár patakira hajló Piriszke 
keletre néző erdejében mintegy 64 kat. 
holdnyi területről 4870. tn •• gömbölyít 

Sz. 386—903. ny. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező .Balázsi* kihasznált erdőrészben 
(E. (Izem osztály I. vágás sor, 1. osztag 
visszahagyott 20 30. 31—40 és 41-en 
feltlli  cm. mellmagasnágu átmérővel biró 
mintegy 1655 darab. Összesen 11)34. 120 
köbmétert kitevő fenyő  haazonta folyó 
évi szeptember hó 29-én d. e. 
10 Órakor a vármegye gyergyótöl-
gyesi kezelő hivatala irodahelyiségében 
megtartandó nyilvános szóbeli verseny 
tárgyaláson el fog  adatni. 

Becsértéke, mint kikiáltási ár 1283 
korona 40 fillér,  bánatpénz ezen öxsszeg 
lOVka . 

Árverési (eltételek a megye gyergyó-
tölgyesi kezelő hivatalánál tekinthetők meg. 

Csikvármegye magánjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1903. évi augusztus hó 3o 

Dr. Csiky József  H- k„ 

2-2 igazgató. Sz. 3451—903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye (elcsiki járáshoz tar-

tozó Gyitnesbűkk, Gyimesfelső-  és közép-
lok községekből alakított gyimesi köze-
gészségügyi körben Gyimesbükk község 
széklielylyel az orvosi állomás elhalálozás 
folytán  Üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 kor. évi fize-
tés, 80 kor. lakbér és mint kinevezendő 
Csikgyimesi pályaorvosnak az Ajnádtól-
Gyintésig terjedő 31'3 kiló hosszú vo-
nalszakaszon a pályaorvosi leendők vég-
zéséért évi 600 kor. tiszteletdíj jár. A 
községekkel és azok közigazgatási terüle-
tén levő fűrésztelepek  tulajdonosaival 
egyezség uiján megállapítandó látogatási,-
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivül körorvos a védhimlő oltásáért és 
újra oltásáért nz országos érvényű dija 
kot felszáinithiitja  és a biroságok felhívá-
sára végzett szakértői működésekért a 
szabályszerű dijakot igényelheti,- szék-
helyén a halott kéuilént és husszemlét 
a szabályszerű dijak mellett végezni s 
községeit liavonkint kétszer beutazni tar-
tozik. Körközségeinek szegényeit pedig 
ingyen köteles gyógykezelni. A magán 
látogatásokra felektől  fuvart  követelhet. 
Felhivom mindazon orvos tudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint 
az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-a értelmében 
eddigi gyakorlatukat is igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérelmükot hozzám 1 9 0 3 . 
oktober 4-ikéig nyújtsák be. A vá-
lasztás Gyimesbilkben 1 9 0 3 . é v i ok-
tober 10-én délután 1 órakor fog 
megtartatni. 

Csíkszereda, 1903. szeptember 3-án. 
Fejér Sándor s. k., 

2-8 főszolgabíró. Sz. 7516—903. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község telekkönyve 

birtokszabályozás következtében átalakít-
tatott s ezzel egyideflleg  azokra az ingat-

lanokra nézve a melyekre az 1886. XXIX. 
az 1889. XXXVIII, és as 1891. XVI 
t.-ezikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, as 1892. 
évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljá-
rás a telekkönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik kOzsé: 
1. Hogy mindazok,kikaz 1886. XXIX. 

t.-cz. 16. és 17. §§-ai alapján — ide 
értve e g-oknak as 1889. XXXVIII, t.-cz 
5. és 6. §-aiban és az 1891. XVI. t-cz. 
15. §. a) pontjában foglalt  kiegészítéseit, 
is — valamint az 1889. XXXVIII, t.-cz 
7. §-a és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy 
az 1886 XXIX. t. cz. 22. § a alapján 
történt törlések érvénytelenségét kimutat-
hatják e végből törlési keresetüket hat 
hónap alatt, vagyis az 1 9 0 4 . é v i m á r -
ozlus hó 10 ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák bé, mert 
az ezen meg nem lioaazabbittható záros 
határidő eltelte után indított törlési kere-
set annak a harmadik személynek a ki 
időközben nyilván könyvi jogot szerzett, 
hátrányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, kik az 1886. 
XXIX. t -cz. 16. 18, §§ ainak eseteiben 
ide értve az alábbi szakasznak az 1889. 
XXXVIII, t. cz. 5. és 6 íj aiban foglalt 
kiegészitését is — a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében el-
leniuondásaal élni kivánnak, Írásbeli el-
lentmondásakat hat hónap alatt vagyis 
1904. évi márczius hó 10-ik nap-
jáig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújt-
sák, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő letelte után ellentniondá 
suk figyelembe  vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok kik a telekkönyv 
átalakitása tárgyában telt intézkedések 
által nemkülönben azok, a kik az 1. és 
2. pontban körUlirt eseteken kivfll  az 
1892. XXIX. t.-czikk szerinti eljárás és 
az ennek folyamán  történt bejegyzések 
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIlI.t.-cz 16. § a alapján 
tOrtént bejegyzést sérelmesnek találják; 
e tekintetben (elszolitásukat tartalmazó 
kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt vagyis 1904. évi márczius 
hó 10-ik napjáig bezárólag nyujtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésből szár-
mozó bárminemű igényeket jóhiszentU har-
madik személyek arányában többé nem 
érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
p:dig csak a törvény rendes utján és csak 
az idő közben nyilvánkönyvi jogokat szer-
zett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek 
a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti 
okiratokat adták át, hogy a mennyiben 
azokhoz egyszersmind egyszerű másnlato 
kat is csatolták vagy ilyeneket pótlólag 
be — nyújtanak; az eredetieket telek-
könyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1903. évi julius 
hó 22-én. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 

Dr. Szabó, 

3 kir. aljbiró. 

Alulírott a „Gyöngy ös-Visonta" vi-
déken levő hegyi ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségű c s e m e g e -
s z ő l ő i m e t , rövidesen szállítani meg-
kezdem. — A szállítást vagy a magam 
kosaraiban nettó (Ur bruttó eankOzlOm, éa 
a kosarakat 8 nap alatt jó karban, snly 
és értékben Gyöngyösön visszavessem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
eszközlöm. 

Hasonlóképen szállítok saját termésű 
sárga és görög f a j d i n n y é k e t .  Na-
gyobb rendelésnél csomagolás nélkül va-
gonba, kisebbnél ládák-, kosarak- vagy 
hordókba csomagolom. Nagyobb rende-
lésnél a vaggonba szállítás nagyon jutányos. 

Szintén szállítok befőzésre  alkalmas 
laj paradicsomot. Később őszi baraczkot, 
szilvát, diót, mandulát, birsalmát stb. 

A szőlő rendes szállítása az éréshez 
képest szeptember elején ; dinnye, para-
dicsom e hó közepén veszi kezdetét. As 
egyéb gyümölcsök érés idejében. 

Korai érésű szőlők már e hó végt-
felé  is szállít hatók, de az csak az alíbh 
(eltüntetett áraknál l .Wtól ival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők: 

28, 32, 42, 44, 
46—48 fillér  kl.-kint 
2 4 - 2 6 

1 0 - 1 4 . 
8-12 . 

10—14 . 

Csemegeszőlők 

Borszőlő 
Dinnyék: 
Czukordinnye 
Görögdinnye 
Paradicsom 

Jelen előleges értesítésemnek czélja 
az, hogy aki a nevezett gyümölcsök bár-
melyikével nagyban akar foglalkozni  a 
velem üzletet kötni, szíveskedjék soraival 
felkeresni. 

Az ilyen előlegesen kötendő üzlet a 
vevőnek előnyére szolgál. 

A szállításnál a legtöbb kellemetlen-
nég abból ered, hogy a rendelők nevei-
ket, postát vngy vasúti állomást olvas-
hatóan nem irják ki. Azért ezek tisztán 
olvashatóan leendő kiírását kérem. 

A mely megrendelés nem eszközöl-
hető, arról értesítést adok. 

Gyöngyös, Hevesm. 1903. aug. hó. 

Tisztelettel: 
5-6 CSOMOR KÁLMÁN, 

szőlő nagybirtokos. 

1 tiran cg anitg. l torai tg unj». 

Egy koronáért ^fea portómenteBen küld az „Orvosszövet-ség Sorsjátékáéhoz 1 SORSJEGYET 
az Országos Siutóir&da, Budapest, 

Kemény Zslgmond-utcsa II, ssám. 

Htuás már október 10-én. 1840 nyeremény. 1 főnyeremény  40000 korona. Legnagyobb nyeremény legkedvezőbb esetben SOOOO korona. O O O Szerencse fel! ltonm tg wnleg. 

1-5 
1 tir» tq pana-

É R T E S Í T É S . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 

tudomására hozni, hogy a Vár-utczában, Hu t t e r -SZá l lO-
dával szemben, a Jabab-házbaQ egy tisztit kezelésnek 
megfelelő  és a közönség igényeit kielégítő nj berendezett 

• Mészárszéket • 
nyitottam, ahol a nagyérdemű közönségnek naponta tiszfá 
és friss  vágású marha, borja- és Ber téshUBt mérek ki. 

Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás tekintetében azon 
igyekszem, hogy a n. é. közönségnek minden igényeit kielé-
gítsem. A n. é. közönség szives támogatását és pártfo-
gását kérve vagyok SIMÓ GERGELY mészáros. 

Hyemaiott CsIHwsdábaa, Ssvebsda Testvérek könyvnyomdájába*. iBOt. 




