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Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Halottak napján. 
Napok, hetek hónapok gyorsan siklanak 

M fejünk  felett  s minden elinult, hónap, hét, 
nap sót még perez is, esak az enyészet a 
megsemmisülés örök törvényének beteljesülé-
s t .sieteti. 

S bámulatos, hogy az emberiség nagy 
liímege általában épen e lépten nyomon elénk 
táruló örök törvényre nem szeret és nem akar 
gondolni. 

(Vak az érilek li a mi a földhöz,  e magá-
ban is véges léttel hiró megsemmisülő röghöz 
bir összekötetéssel a csillogó de mulandó a 
kápráztató de csak ideiglenes léttel biró földi 
ilolirok bilincselik le minden gondolatát és tö-
rekvését s nem gondol nrra a mi rendelteté-
sének végczéljn, a mi a hatalmas emberi aka-
ratnak is ellenáll, nz örök időktói fogva  örök 
iilukia letezó egyetlen hatalmas nagyhatalomra 
— a halálra. 

Az élet vásári zsibaj ától elkábítva küzd, 
lót. fut.  farad  vugy dőzsöl, vigad, úszik nz 
élvezetek árjában s nem ér arra gondolni, a 
mi mindezen gyarló emberi küzdelmeket elte-
met. a mi kicsiny voltánál fogva  is elég ha-
talmas arra. hogy belogadjon betakarjon, ha-
t.vlmat. dicsőséget, örömet, bánatot, mindent 
— a sírra — erre nincs ideje gondolni. 

Nem. Hanem fut  az élet olyan végtelenül 
keskeny és rövid ösvényén, rohan s hu útjában 
ulyant talál n ki késlelteti futását,  azt valami 
uton módon félrelöki  útjából s ragad mohon 
magához minden földi  jót a mit csak lehet. 

Kgészen belefárad,  csak ugy izzad hom-
loka e uagy küzdelmekbe, de csak rohan s a 
mikor mar teljesnek képzeli magát minden 
löldi javakban, uzon veszi észre magát, hogy 
el'Tt áru az ösvény végére, a hol egy nagy, 
igy áthidalhatatlan nagy mélységre bukkant, 
w mi örökre határt szab ímnüeu eddigi küz-
delmeinek. 

Meghökken... s ekkor érzi végtelen gyarló 
kicsiny voltát. 

Lám, hogy erre nem gondolt, pedig tudta, 
liĤ v létezik, hiszen ennek az áthidalhatatlan 
iiriH'k a szelleme a bölcsőtói kezdve kisérte. 

S vájjon nem ezt hirdeti-e, élénken lát-
hatúliig a nagy természet is minden évben, 
\altozatlan örökké tartó sorrendben? 

Tudta, bog}- létezik és uralkodik legyőz-
hetetlen hatalommal, az ölök törvény a meg-
semmisülés minden szerves lény felett. 

S a kiket elkerült vagy félrelökött  útjá-
ból azok is épen ide fognak  jutni bölcs nyu-
galommal, hová ó Őrülten rohant, ide e mély-

séges Ur széléhez. Csak cgyellen egy nap, m 
halottak emlékezetének bánatos szomorú nap-
ján szentel egy pár pillanatot a küzdó kába 
ember az enyészet nyomasztó gondolatainak. 

Nincs ember, nincs eszes éló lény, a kinek 
lelkének legtitkosabb rejtekében nem szólal, 
nem csendl'1! meg egy titkos szózat, a meiy 
Önkénytelenül is megállítja az embert, a földi 
mulandó javak utáni rohanásában és arra ösz-
tönzi e titkos remegő hang, hogy emelje egy 
pár perczig bár ez alacsony földi  röghöz fűzött 
gondolatait emelje magasabbra, az életet kö-
vetet eszményi világ magaslatára. 

Hiszen a halál eszméje a maga fenséges 
titkaival olyan gyönyörű szép eszme. 

Lám a kiknek emlékezetét üljiik halottak 
napján, azok egyszer mind éltek, fáradtak  küz-
döttek, épen mint mi s nem tudhatjuk, nem 
leszünk-e már a jövő évben mi is egy-egy 
parány a többi végtelen szám között?! 

Kz igy van. Halottak napján elmélkedik 
minden ember a mulandóságról, csendes sze-
líd érzések, bölcs nyugodt lemondással ve-
gyülve járják át s nasyon sok iidvös jó gon-
dolat és szándék ébred fel  lelkében. 

Az ember kedély világa hasonlít egy kö-
dös ószi napra. 

Holnap ? 
Holnap már megint lót. fut,  rohan az élet 

ösvényén végig s megint csak nem gondol 
a végére! 

Hz igy van és igy is lesz mindig. 

Halottak napjának előestéjén a kivilágított 
díszes sírhantok mind megannyi beszédes fé-
nyes bizonyítékai az élók hálás emlékezetének 
síron tul is kiható szeretetének. 

De ezek a feldíszített  sírhantok mennyi 
mindent regélnek, suttognak el annak a ki 
megérti szavukat! 

Igazán fáj  látni mennyi hivalkodás, mennyi 
hatásvadászat van ínég ezen a szomorú enyé-
szet színhelyén is. 

Roskadozik egy-egy sirhalom a sok pompa, 
a sok ráhalmozott disz alatt s ugy megsajnálom 
azt a gazdag embert, a ki ott fekszik.  Meny-
nyire nyomhatja e sok pompa s mennyire faj-
hat nélkülöznie a szeretet kincseket érő eny-
hítő melegét. Kgy pár könycsepp, a mi rá hull 
a sírhalomra, az képezi annak valódi díszét 
pompáját. 

Pedig bizonyosan a mikor elvesztették, 
a ki itt fekszik,  legyen bár férj,  nó, szülő 
avagy gyermek, nagyon megsiratták, halála 
nagyou sújtotta a hozzá legközelebb állót. 

Hiszen mennyi ember van, a kik való 
sággal szeretnek hivalkodni bánatukkal, jól 
esik ha szánják, ha art hallja, hogy ó a leg-
szerencsétlenebb az élók között. Az ilyen em-
bert még vigasztalni is alig lehet, nein akar 
hallgatni a vigaszra. Zokog, jajgat, panaszko-
dik » alig talalja meg a kellő hatásos szavakat 
fajdalmának  megértetésére szüntelenül hajto-
gatja: ,Mindenemet vesztettem el, fogom  gyá-
szolni, fogom  siratni örökké, mindig a mig élek. 

Szegény balga ember! Örökké? A sirig? 
Nem, csak egy bizonyos ideig egy pár évig, 
hiszen tudjuk, lioşy az idó a legjobb gyógy-
mester. Megsebez, de ezerféle  csoda gyógyító 
szerrel is rendelkezik. 

Látjuk, hogy a mindenét" elveszített em-
ber él, örvend életének, mosolyog, kaczag, sőt 
még azt is mondja, hogy boldog. 6 a mindenét 
elveszített ember, mondta volua csak ezt 
valaki. 

S a mikor eljön a hatottak emlékezetének 
napja bizonyos önvád félét  érez, ekkor eszébe 
jut halottja s igazán megteszen mindent n mi 
a külső gyászhoz tartozik. 

Kzek az emberek díszítik fel  elhunytjaik-
nak sirhahnát olyan szemet kápráztató de a 
szivet hidegen hagyó, üres pompával, igy aknrva 
pótolni eddigi lanyhaságát. 

Ekkor áldoz emlékének, ámítja önmagát, 
azt a szegény halottat és világot. 

De ez is csak egy ideig tart — nem 
mindig. 

liljöhet majd a halottak napja is komor 
arczával, kopár diszitetleu marad elveszített 
„mindenének" sirhantja nemsokára — azután 
mindég. 

A melyik bánatnak sok hangos szava é9 
sok könnye van, az épen olyan hamar rauló 
rövid életű is! 

Ezt suttogja, ezt regéli sok, pompával 
feldíszített  sírhalom halottak napján előestéjén!.. 

• Vannak azonban olyan fájdalmak  is, me-
lyeket végleg mégsemmisiteni, eltörölni, még 
az idő, «• hatalmas orvos sem képes. Csak be-
takargatja. valami enyhítő fátyollal  vonja, de 
ez olyan lenge, olyan gyenge, hogy ez alul 
mindig kilátszik az elevenseb és sajog soha 
nein enyhülve. 

Kzek azok a hang és könynélküli szótlan 
bánatok a melynek létezéséről nem sejt senki 
semmit, egyedül az, a ki mosolygó ajakkal 
hordozza szivének sebeit végig az egész éle-
ten, addig a mig szive dobbanásával szűnik 
az meg csak sajogni. 

Egy-egy ember olyan betÖUhetetlen ttrt 
hagy maga után, hogy örökre Ur marad utána. 

A kinek ilyen bánat és Ur van szivében, 
egyetlen egy nap talál vigaszt, enyhet s ez a 
halottak napja. Ezen a nap az elhunyt drága 
emlékének szeuteli minden gondolatát, minden 
imádságát. Sajgó szívvel siet áldozni emlékének, 
felékesíti  örökké siratott elhunytja airhalmáL 
Milyen egyszerűség s mégis fölemelő  szép az 
ilyen sirhalom! 

A valódi, az Isten ember lelkéből fakadt 
érzelem, a szeretet sugározza be meleg enyhe 
fényével  s ineleg költészete, sugara vonja be 
e sirhalmat. 

S igy, meleg szívvel, lélekkel lerótta ke-
gyelete adóját s ez a tudat gyógyító balzsam 
a sebre. 

Igaz, hogy ezen az emlékünnepen száz-
szorta, ezerszerte jobban sajog a szive, de 
soha nagyobb vigaszt nem ia nyer mint épeii 
ekkor. 

Ha ott térdel lobogó fényU  sírhalma mel-
lett, olt megleli az enyhülést, belopódzik lel-
kébe a megnyugvás isteni békéje. 

Megvigasztal az a remény, hogy ez se 
tart mindig, vége lesz ennek az egyedüllétnek 
is, letesznek oda hozzá a föld  melyébe, ahol 
nem hallunk madár dalolást, patak csobogását, 
nem ér meleg napsugár, nem a langyos szellő, 
s mégis mennyivel jobb lesz odalent ő vele, 
mint idefent  nélküle. 

Még a harangok zugásában ia hatalmas 
vigasztaló erő rejlik, halottak estéjén. 

Ugy zugnak, ugy zokognak, mintha nem 
is emberi kéz mozgatná, hanem az emberek 
ajakáról elröppent sohajok és jajszavak szel-
lője indította volna meg s mintha azokat fel-
kapva hatalmas szárnyaira segiti feljutni  oda 
a hová azok intézve vannak, fel  a magas égre. 

Igen, ugy kell lennie, mert a mire a ha-
rangok elzokogták velünk bánatunkat s elné-
mulnak méla akkordjaik, már szivünk is meg-
nyugszik s valami csodálatos hittel és remény-
nyel teljes megnyugvás költözik be oda. 

S már nem szegezzük szemeinket olyan 
makacs fájdalommal  a földre,  hanem a viszont-
látás, a feltámadás  erős reményével tekintünk 
fel  a csillagos égre, az élet és balál korlátlan 
Urához. 

A megígért feltámadás,  a találkozás re-
ménye és hite, kibékít, megvigasztal s erőt ad 
a további küzdelmekre. 

.Mert a ki határtalanul szeret, annak 
hite is véghetetlen!" Földes  Anaa. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A középkor.*) 

ób, szép a középkor, H maga titokzatos 
félhomályával.  Megérieui ma is igen ueltéz, mert 
nem oly különvált, befejezett  egész, niinl Görög-
ország vagy akár Róma élete. A középkor 
elválaszthatatlan kapcsolóiban van aa aljai, a 
középkoron átfutó  szálakból szövödik a modern 
élei egész szövete. A szálak lulajduna a régiek, 
csak a minta más, melyet a korszi-llem hímez vele. 

Az egéas kornak még nem akadt össze-
foglalója.  Caak egyes elemeit látják; a papságot 
és a lovagvilágot, a hűbériséget éa a k ere az tea 
hadakat, a fejledeső  művészetet, a a megőrzött 
klasszika* tudományt; de mindezekuek találko-
zását, összeolvadását még nem akadt, a ki még 
magyarázza. 

Képekben azonban gyakran látjuk magunk 
előtt a középkort. A kék begyen a szOrke 
klastromot, a bol a skriptőriumbsn szelíd arexu 
vén baritok másolgatják nagy gondosan, ékes 
fraktara  irássaJ, piros iniciáléiét vetve a míniumos 
kalamuasal, a szentek életét vagy a legendák 
könyvét; a fiatalabbja  meg égő szemmel fejtegeti 
Horatius iatentelen poétának versei fölé  a csábító 
Lalage aresa mását. 

És leat a völgyben barátok tanítják a népet 
szántásra, vetésre, az Isten nevének nagyobb 
dicsőségére. ÉH a falvakban  kolduló barátok 
járnak, híreket hozva, blreket vive innen tovább; 

*) (A habéraég éa a keresztes hadjáratok tört 
teurte. lrta: Mi ka Sándor. A Nagy Képes Világtörténet. 
> • kötete. Üudayest, Franklin— Béval. Ára 8 íortnt) 

híreket bős lovagok, nagyhírű várurak csatáiról, 
melyek történtek Istennek nagyobb dicsőségére. 

Keot a várakban a várurak ellenségeskedése 
foly,  megint csak az Isten nagyobb dicsőségére. 
Kongó vén folyosók,  remekben készített fegyve-
rek, feliratos  vén kardok, bársony csótárok, 
faragott  csonlnyergek; liimes bársonyban, zubogó 
selyemben láklyafénynél  járó meseszép vár-
asszonyok, epedő apródok, szerelmes lovagok, 
vitézi tornák véres — pajkos képe — ti vagy* 
tok nekünk a középkor. Mesevilág, amely a 
szivünket megejti szinte elbisszük, bogy akkor 
éltek ilyen liliom formára  született lovagok, a 
milyeneket ma csak Craae mester rajzol. 

Megtört szivek, apáczaklastromok fehér 
vélumos alakjai, hervadó ostolasi liliom leányok, 
képtelen vitéz lovagok, mór csatában kicsorbult; 
fegyverek,  — ti fiatal  szivek ideáljai, voltatok 
ti valaha ugy, ahogy mi ma elképzelünk ? Vár* 
bástyák picziny kertjei, egy pár lépés kövülettel, 
messze kilátással} sziklás földetekben  egy pár 
szál virággal, melyet a várúrnő vagy a vár-
kisasszouy etép keze öntözött, mennyi romanti-
káról beszéltek nekünk ma, romjaitokban is, ha 
9omlyó vagy Fülek bérczein látunk ia. Egy más 
életről szóltok, a melyet mi nem ismerünk, 
melyet a miénknél szebbuek képzelünk, mert 
tele volt szépséggel, művészettel. 

Művészettel ? — „A sötét középkor?" Igen, 
igen, mert nem volt as a kor sötét, caak mi 
uem látjuk elég világosan. Művészet hullámzott 
a levegőben, gazdagon, fényesen  maradéka oda-
tapadt a templomok, várak kőfalának  freskói-
hoz, miniatűré festők  kieded rajzaihoz. Ott vau 
a művészet szépséges asszonyok hímzett roko-
lyáin, aranywipkés tejkötőjén, mintás fátyol 

foszlányain;  lovagok c/ifra  vértjein, vándor-
hegedülök dalában Csakhogy ez a művészet 
olyan kevés embernek a kedvéért voll, főuritknak, 
főrangú  asszonyoknak a tetszésére. A jobbágy-
lány szive megszakadásáról nem énekelt az igrecz, 
névtelen emberek jajját nem jegyezték föl  a 
krónikák. Kőnek a korszaknak fénye  csak egy 
kiváltságos osztályaik világított, az bizonyos, a 
többieknek éjszakájuk volt. De ez nem csupán 
a középkortan esett igy. így volt ez a görögöknél, 
ís. Az ö művészetük is a szabadok számára 
virágzott, s a szabadok jóléteért ezrivel haltak 
a rabszolgák. 

Még most sem tudni biztosan, hogy az a 
kékes fény,  mely a középkor fölött  dereng, a 
barbárságon épült régi művészi világnak alkony-
lénye-e, melynek uapja a reuaiasanceban még 
egyszer oly pompásan visszanézett, vagy az uj 
korszak hajnal sugárzása? 

Erről a titokzatos korról igen szép, világos 
köoyvet irt Mika Sándor. Az iió nevét nem 
sokan ismerik a szakembereken kivül. Mika 
nldig keveset dolgozott a nagyközönség száraára. 
A történelmi életrajzok közt jelent meg egy 
kötete, s kitűnő czikkeket irt a Pallaa L'iiconba. 
Min len tulajdonság meg van benne, a mit csak 
oly tudóstól, ki a nagyközönségnek ir, meg 
kívánhatni. Alapos, a nélkül, bogy unalmas vagy 
fárasztó  volna ; szórakoztató felületesség  nélkül. 
Igas és világos, hézagosság nélkül; stílusa finom 
éa meleg, éleslátása ritka jó, s a hol egy*egy 
intézmény rajzát adja, nem egyszer a legkitű-
nőbb kűllöldi írókkal fölér.  Ilyen péléául az a 
fejezete,  mely a hűbériségről a a lovagságról 
szóL Ez a rész a magyarnyelvű történetírás leg-
kitűnőbb lapjai közül való. As elbeszélés min-

denöu folyamatos,  aima, a kfllönbözö  nemzetek 
története az egyes korokban nagy művészettel 
olvad össze, tiszta, szabatos képpé. Művét nem 
halmozza el idézetekkel, jegyzetekkel sem kíséri 
mert a fárasztó  lehetne a közönségre, de 
mindenütt a legújabb kutatásokra s a maga leg-
jobb belátására támaszkodik. As angol, íranczia 
német irodalom ujabb eredményei nem kerülik 
el figyelmét,  s as illusztrátiók megválasztásánál 
ép oly lelkiismeretes, mint a történelmi kritika 
gondos és folytonos  alkalmazásánál. A miről 
kép maradt ránk,, azt közli, a mit képpel meg-
világíthat, el nem mulasztja igazán megvilágí-
tani vele. Szóval, Mika Sándor a kötetével igeu 
derék munkát végzett s nevének titka becsü-
letet szerzett. Ha első munkája megjelenésekor 
a kormány vidékről a fővárosba  szólította, a olt 
a miutagimnázium tanárává nevezte ki, a nagyobb 
vállalatok pedig (Millenium Történet. Nagy 
Leiikon) rendre igénybe vették erejét, bizonyára 
ez a könyve még nagyobb haladást jeleut utján 
Különben a könyvről ő maga nem bessél, elő-
szói sem irt hozzája, beszéljen a munka maga. 
Mi sem beszűlnk róla sokat, mert esak iamőt* 
telhetnénk mindazt a méltánylatot, amit rövidre 
fogva,  hogy túlzásnak ne tessék, fentebb  elmon-
dottunk. # • 

A munka V. kötete a Nagy Képes Világ-
történetnek, melyek Marezali Henrik akadémikus, 
egyetemi tanár éa nagyBevfi  tudós szerkesztésé 
ben jelenik meg. Egy-egy kötet 40 - 45 ív sas 
egész munka 19 kötetben le«s teljes. Egy kötet 
ára disskűtésbeo 6 frt.  Kapható bármely hasal 
könyvkereskedésben, sőt havi részletfizetésre  és 
fűzetenkint  is. Révai Testvérek Irodalmi Intését 
(Budapest, VIII. OliSi-nt 10.) kiadóhivatalába!. 
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— A kópviaelAháa OléaeL Folyó hó 
22-án Molnár Béla előadó benyújtotta « kép-
viselóháshoz érkezett kérvények aorjegyzékéL 
Baéll Kálmán miniszter elnök pedig kérte, hogy 
a konzuli Illetékek javaslatát, mely az igaz-
oágQgyi bizottságnál van adják ki a pénzligyi-
bizottaágnak ie. A hál igy határos. Ezután o 
dohány kertészekről éa ai erdei munkásokról 
szóló javaslatokat tárgyalták. A ház mind-
kettőt vita nélkDl elfogadta  az előadó által 
ajánlott apróbb módosításokkal. Kzután tudo-
másul vették a Btatisztikai hivatul jelentését 
a elfogadtak  egy pár viczinálisra vonatkozó ja-
vaslatot. Aa október hó 35-én tartott illésben 
a ház harmadszori olvadásban az előbbi  gjfl-
légben elfogadott  javaslatokat szavazta meg. 
Ezután a miniszterelnöknek a kvóta döntésről 
szóló átiratát tárgyalták. A függetlenségi  pár-
tok részéről Komjáthy Béla és Polónyi Géz» 
szólaltak fel  ée azt fejtegették,  hogy u királyi 
döntés törvénytelen és alkotmány ellenes. Szélt 
Kálmán hosszabb beszédben bizonyított», liogy 
a döntés teljesen törvényes volt és liogy n 
felelősséget  azért minden tekintetben elvállalja. 
A ház többsége a miniszterelnök jelentését tu-
domásul vette. A függetlenségi  párt és néppiírt 
a jelentés tudomásul vétele ellen szavazott. 
Ezután a honvédségnek a galieziai hadgya-
korlatokon való részvétele jelentetett be. A 
Tóth János és Fejérváry Géza honvédelmi 
miniuter hozzászólásai után a ház az előadó 
előterjesztéséhez képest a jelentést tudomásul 
vette. Ezután Uolnár János interpellálta meg 
a belügyminisztert. Molnár János bevezető be-
szédének a végén kijelenti, hogy ha n kormány 
elnök erőszakos eszközökhöz folyamodik  a nép-
párt elnyomására, akkor olyan hutigou és olyuu 
módon fognak  ellene küzdeni, mint Itánlfy  ellen 
küzdöttek. 8 talán nem inarailiink egyedül, 
esetleg csatlakoznak hozzájuk nzok, kik li.intTy 
ellen fölvették  a harezot. Kérdi: Van-e tudo-
mása a t. belügyminiszter urunk arról, hogv 
a Caik-Tusnádon e hó 20-án déli háromnegyed 
tizenkét órakor, noha e hó 2I-ére a néppárti 
népgylllés belUgyminlszterileg engedélyezve 
volt, a községi elöljáróság mégis nzt dobol-
tatta ki, hogy azon a népgyűlésen megjelenni 
tilos, mert azt a esik-szentmártonl szolgabíró 
nem engedélyezte? Tü(Jj:i-0 nzt is, hogy ugyan e 
napon Cslk-Szenluiártonbnn délután fél  3 óra-
kor a néppárti népgyűlést egy 18 tagból álló 
részeg suhancz-csoport a községi biró vezérlete 
alatt megzavarta, n nélkitl, hogy nzt a kiren 
delt hatóságbeli közeg, Zakariás Lukács, csik-
szentmártoni szolgabíró meggátolta, illetőleg a 
zavargókat eltávolította volna? Szándékozik-e 
mindezt vizsgálat tárgyává tenni és erélyesen 
megtorolni. — Széli Kálmán kormányelnök: 
Mindössze a hírlapokból ismeri az esetet, de 
már kért jelentést azoktól a tisztviselőktől, a 
kikre as eset tartozik. Ha a jelentést meg-
kapja, megadja a végleges választ. Addig is 
azonban kijeleoti, hogy elhamarkodott Molnár 
vádja, ha akár ót (a kormány elnököt), akár 
a tisztviselőket már most elfogultsággal  vá-
dolja. A Molnár beszéde végén elhangzott fe-
nyegetés nem helyén lévő, nem Í9 fogadja  el. 
A kúriai bíráskodás végrehajtására van hivatva. 
KQzd a néppárt ellen, de elnyomni senkit sem 
fog  a törvény határán tul. A törvényt minden 
részében végrehajtja. Csak mindenki ugy értse 
a választásokat, miot a szóló, akkor nem lesz 
a válogatásban aem anyagi eszköz, sem presszió. 
A kapaczitáczióban nem fog  gátolni eenkit. A 
tisztviselő ia résztvehet ebhca. De a presszió 
ellen kUadenl fog.  (Hosszas élénk éljenzés jobb-
felől).  Október 26-án rövid ülés tartatott, melyen 
Engelmayer József  előadó beterjesztette a bi-
zottság jelentését a trónörökös házasságáról. A 
jelentést a keddi Ülésben fogják  tárgyalni. 

= A képvisolőháx pénzügyi bUott-
eágának fllónL  Az október hó 23-én tartott 
Ülésben a belügyi tárcsa költségvetését tár-
gyalták és az egyes tételeket változatlanul el-
fogadták.  A 23., 24. és 25-én tartott Ülésekben 
a kereskedelmi költségvetést tárgyaltát le és 
szavazták meg. A folyó  hó 24-iki Ülésben 
Emmer Kornél kérte, hogy az egyes tárezák 
költségvetésének tárgyalása között pár napi 
atUnetet keli adni, hogy a költségvetéseket 
tanulmányozni és azokkal behatóan foglalkozni 
lehessen. Az elnök ezt megígérte. 

— Budapest as önálló vám-
t e r ü l e t mel le t t . Nagy fontosságú  és 
következményeit tekintve kiváló suly-
lyal biró határozatot hozott Budapest, 
•I ország székesfővárosának  törvény-
hatósági bizottsága folyó  hó 34-én tar-
tott közgyűlésében, midón Kaaics Péter 
loditványára kimondották, hogy az ön-
álló vámteralet létesitése a kOzszllkség-
letoek felel  meg. A határozatot egyhan-
gúlag hozták s mikor a kénlég feltéte-
tett a közgyűlés  tagjai egyszerre  kel-
tek  föl  helyükről  és viharos éljeazisek 
között  jelentették  ki,  hogy egyhan-
gúlag  fogadják  el az inditvinyt.  A 
budapeati határozat azért kiválóan nyo-
matékos mivel itt a nagy és kis iparos 
osztály nyilatkozott meg, még pedig hiva-
talos alakban és nem tétovázott kimon-
dani, hogy az Ónálló vámterület szükséges 
Budapestnek és Magyarországnak. 

Az erd. róm. kath. státus köz-
gytiléséb41. 

Az erd. róm. kalh. stila* közgyűlése folyé 
évi október hó 26 én Kolozsvárt tartatott meg 
Májláth fls-xláv  Karoly gróf  egyházi és Jósika 
SAiaael báró viláai elnökök vezetés» Mellett 
A gyűlésen megjelent 42 egyháxi éa 66 vilégi 
tag. összesen 1°7* Innen, vármegyénkből jelen 
voltak az egyháziak közli: Murányi Kálmán, 
B lIimI h György, Fervnczi Kái oly, Zomora Diaiéi, 
Karácsony József,  Veress Aatal, Görüg Joákin, 
Jakab Ltjos, ltanc* János, Hossza Ferencz; a 
világiak I M I : Küllő János. Puskás József, 
Pál Gábor, loc/e ignárz, Fejér Antal dr. Györffy 
Gyula ár., Bocskor Béla dr. 

A gyűlést a Mátyás király téri ftzeul-Ni-
hály templomban „Veni Sancle" előzte meg. 

Délelőtt 10 órakor a Liczeum nagy ter-
mében Májláth püspök az elnöki székel el fog-
lalván a közgyűlési nagyobb szabása heszéildel 
megnyílóim. E/uiAn a jegyzőkönyv vezetésén 
leikérte : UJfalurii  József  és Szamosi János ta-
gokat, a hitelesítésre pedig: Hu i> Béla, Farkas 
La.os és Bucsknr Mihály tagoksi. 

Jósika Barnu l biió világi elnök inditvá-
nyozts, ho?y a pápához Qdvfl/li'i  távirat küldes-
sék. A mi nyomban mégis történt. 

Az igazoló bizottság jelentése után as 
igaigató tanács Jelentése került tárgyalás alá. 

Először is felolva.tatott  a 15 Aa lizoliság 
elöterjesdé** az igazgató lanác-< jel-ntéséi a és 
az Ügymenetre vonatkozólag. 

A szervezeti szabályok ineg készítése ügyé-
ben Pál István referens  agy bizottság kiküldését 
javasol ia. 

Gyűli)' Gyula nem tartja szükségesnek 
a szabályzatot elkészíteni addig, a mig a király-
hágón tuli hasonló munkálat elkészítve kincs. 

Ugrón Gábor pártolja a 15-0* bizottság 
javaslatát éa a szervezeti szabályzat elkészítéséi 
az erdélyi anionomia érdekében szükségesnek 
tartja. 

A közgyűlés Ilyen értelemben határozutt. 
A jószág igazgatói állás betöltésénél Ugrón 

Gábor kijelenti, bogy sem a szerződéshez sem 
pedig az állás betöltéséhez hozzá nem játul 

Jósika Samu az igazgatótanács eljárását 
védelmezi, előadja hogy a tanács a közgyűlés 
utasílása szerint járt el s minién a 74 pályázó 
közön nem talált alkalmas agyént, azért ho/la 
javaslatba az Igazgatói állásra Bornemisza Ele-
mér bárót, kivel a szerződést meg Is kőlöiie, 
A többség az igazgató tanács eljárását elfogadta, 

A caik-somlyói fögimnáziam  áthelyezése 
ügyében fíyAvfly  Uynla éa Ugrón Gábor szólal-
tak fel.  Utóbbi indítványozza, hogy az építendő 
gimnázium közelébea templom is építtessék és 
e tekintetben a kezdeményező lépések tétessenek 
taeg. Májláth püspök kijelenti, hogy a templom 
épilés annál iakább tervbe van véve, mert a 
jelenlegi templom még a város közönségét aem 
képes befogadni.  Csíkszereda városoak áldozat-
készségért köszönetet szavaztak. 

A laövelő intézetek tárgyalásánál Gyb íj-
Gyula indítványozza, hogy stipendiumok kíoaz 
tásánál a szegény iparos és lölJmivea családok 
tehetségesebb fiaira  legyenek tekintettel. E. 
arra kéri a slátns gyűlést, hegy az éielségit 
tett szegénysorsn növendékek ösztöndíja a fel-
sőbb tanulmányok idejére is folyósítandó  legyen 

A tanítóképző tárgyalásánál Ugron Gábor 
indítványozza, hogy a negyedik évfolyamot  a 
aOveadékekkel RadnAion végeztessék, bogy al-
kalmuk legyen a növendékeknek a gazdasági 
ismeretek megszerzésére. Kéri igazgató tanácsot, 
hogy ezzel a kérdéssel tüzetesen foglalkozzék. 

A kántori njugdij tárgyalásánál Karácsony 
József  csik-somlyói igazgató a következő beszé-
det mondta. 

Mélyen tiszteli slátSígyülés >. 
Méltóztassék megengedni, hogy a csik-

somlyói tanítóképző tételénél az ezzel kapc*o 
latos következő ügyben felszólalhassak. 

Több év óta azt tapasztalom a csik-somlyói 
tanítóképző-intézetnél, a igy van az a többi 
tanítóképzőkben Is, h-'gy n végzett növendékek-
nek csak egy Igen kevés része áll előakániori 
képesMS vizsgára; mely feltűnő  és sajnálatos 
körülmény mér is oda juttatta az erdélyi egy-
házmegye hitközségeit, bogy kántort nem kap-
nak s a meglevő kántorok ia tanítói oklevelükkel 
a tisztáa csak taaitói állásokra pályáznak el. 

Ezen mind szélesebb gyűrűkben terjedő, 
a hitéletre és hitközségekre nem csekély vesze-
delmet hozó jelenségnek okát abban látom, 
hogy az 1897. évi stiin-gyülés XXI. pontjában 
foglalt  határozat még nincsen végrehajtva, az 
az t. i.. mely szerint a tanítói uyagdijalap lóké-
'-"-*1 25 ezer frt  kiszakítandó s egy aeg-

nyagdij szabályzat elkészítése atáa a kán-
tori nyagdij azonnal életbeléptetéséé. 

>en határozatnak végre nem hajtása 
megszüli* a közéletben a kántori állás kleslsy-
l&iét, s ason meg nem érdemelt sorara Juttatta 
a kántorokat 40—46 évi egyházi szolgálat alán, 
hogy közülük többea családinkkal együtt az ősz 
és munkaképtelen korban véginaégrs julottak, 
kenyér nélkül maradtak ; megszülte minden la-
nllóképzllntézetben a így a csik-somlyóibau is 
a kántorságitl való idegenkedést, elbülést sny-
Oylra, hogy évről érre rohamosan csökken a 
kántori vlugára nlé jelentkezik száma s auől 

lehet tartani, hogy a legközelebbi években vég-
iéi meg is szűnik, mert a kormány méliányisla-
aal intézkedett káMorlanitéinkra nézve akkor, 
mikor a tanítói jövedelembe beezámitia a kán-
to:it is, de a kántori Jövedelmet ügyeimen kivül 
hagyja a ayugdijazáenál, 

M. T. St. a a felhozott  okok alapján mél-
tóztassék köv. javaslatomat elfogadni  éa annak 
sietős keresztül vitelével az igazgatótanácsot 
megbízni. 

1. Az esperesi kerületek beleegyezése és 
hozzászólása kikérendő; 

2. A nyugdij szabályzst elkészítendő 
3. A nyugdij még ez évfolyambau  életbe-

léptetendő. 
A Püspök kijelentelte, bogy a kántori 

nyagdij ügyet a lehető leghamarább befejezéshez 
fogja  juttatni. 

Köllö János az Orosz MJiály kanonok állal 
IQüG'bau tett alapítvány ügyében ínlerpellácziót 
intézett a püspökhöz. 

Pál István előadó felvilágosításai  után 
Ugron Gáli r arra kéri a közgyűlési, hogy az 
alapítványok összeírását reudelje el. 

E'Után az uradalmakra vonatkozó jelen-
tések tái-gyaluiiak az idő előhaladván d. u. 
2 órakor a püspök a tárgyalást lélbesznkilotta 
éa annak fulyistásál  d. u. 4 órára tilzie ki. 

A délutáni ülésben folytatták  az uradal-
makról szóló jelentések tárgyalását a azután 
meg a jelentés többi részeit tárgyalták le. 

A tárgysorozat kimeiiléee uláu a püspök 
a gyűlést bezárta. 

Az alispán félévi  jelentése. 
(Folytatása ás vége). 

7. Közgazdasági viszonyainkat Illetőleg 
első sorban is fel  kell említenem, liogy f.  évi 
innins havában kereskedelemügyi miniszter nr 
0 Nagyméltósága vármegyénket magas látoga-
tásával örveiidszlette meg, s azon alkalommal 
tiszlelgö küldöttségek előtt kivétel nélkül nly 
nyilatkozatokat teli, melyek fajszerelele,  jó-
akarata s igaz eluiüségéiiek mindannyi becses 
bizonyítékai vollnk; s melyek arra engednek 
következtetni, hngy iparunk, kereskedésünk és 
kö/gszilssdgonk érdekében 30  ér óta hiába 
hangoztatott feljajdulásuk  élő ftll.kr*  találtak. 
É* a jóakaiat legközelebbről lényekben nyilvá-
nult az által, hngy a marosvásái helyi keres 
keilelini és ipai kamarával közvetlenül tanal-
niányozUitta hálrsmaiadásank okait, s bár azok 
nagyrészben átesnek a többi minisztériumok 
főleg  a földmivelési  miniszteriam ügykörébe: 

az alapvetést mi kizárólag tőle lügg a szé-
kely valtak kiépítését végrehajtja, a nagy 
problema önmagától a megoldás aljára tér, 
ntán ezzel lesznek összekölvo azoa életerek. 
melyek a vérkeringést elősegitik. Addig minden 
jóakarat, minden igyekezet csak az élet erő-
szakolt fenntnrtása  lesz; mert nem az a baj, 
bogy nincs iparunk, niocs kereskedésünk; nem 
az a baj, bogy a házi éa kézműiparbaa más 
vidékek megelt elmaradunk, hanem a baj ott 
van, hogy a népesség szaporodásával ahoz 
megfelelő  földtulajdont,  munkakört és állaaáó 
elfoglaltságot  nem biztosíthatunk a normális 
szükségletre felüli  résznek, Ezt csak nagy sze-
mélyzettel dolgozó gyártelepek ayajtbaioák, 
ezek adnának gyorssegélyt; de a töke, kellő 
ayers anyagok, a megfelelő  közlekedési eszkö-
zök hiányában idegmkedik a kísérletezéstől. 
Alapvető munkálat kell első sorba,•, mert anél 
kül, legyen bár minden székely a legjobban ki-
képzett iparos, n bajok nemcsak fennmaradnak, 
baaem még fokozódni  fognak.  É* még egy na 
gyobb azabása vasat hálózat sem fogná  viszo-
nyainkat teljesen megjavítani miudaddig, mig 
azon sérülések be nem gyógyulnak, melyeket 
az ősiség eltörlése, a jogok elvétele, a székely-
föld  I e.lén okozoil. 

És iu a talságna boldngitási törekvések 
kemény harczvnnalával szembe kell állauom és 
ki kell jelentenem, hogy sem szellemileg, sem 
anyagilag nem vagyunk ml annyira sá.-ba esve, 
a miut azt felölünk  hiresztelllt. Csak a külföld 
mAdern majmnlása, s az állam hatalom túlkapása 
zsibhaazlotta meg erőinket, másrészt pedig 
több oldalon ellenőrizetlen hagyott és joguak 
nevezed erőszak áll haladásunk aljába az ö 
alkotmányos mezébeu. Hiszen még ily ml népes 
összelőmörülésben is, ha azaaiövetkezeltrená 
szer, mia. k gyakorlati jóságát, helyességéi más. 
fél  ezer éves fennállása  igazolta a községi szer-
vezetben, szét aem bomlasztatik a czélt tévesz-
tett arányosítással azért, hogy ez a vérrel vé-
dett föld  idegenek kezébe kerüljön, és ka 

községi közvagyon mi a község szövetkezeti 
szükségleteket fedezte,  s a Irkóaságot állandóan 
védte a pótadótól; az államhatalom álul nem 
koaflakáltatik  minden jog éa igazaágaélkül, most 
nem kellene küzdeni az árral, a aem kellene 
az önfentarUs  módozatairól ankettezai, a annak 
n porszemnek is hosannát mondani, mi egy kis-
nradalom megvásárlásénál nyilvánult. As ill iga-
zán megdöbbenéssel látjnk szt az ujabb kori 
késő ébredést, ml tu egyes vidékék, járások éa 
községek lakánágát törvényileg szövetkezésre 
bazilitjs. Hit M Istenért I mi folt  az a községi 
rendszer, minek vagyonát szétrobbantották, 's 
más részében lefoglalták  I A német birodalom 
miveltebb herczegségeí eselütt már egy pár ér-
tizeddal átlátták a szövetkezén fenntartó  elemé-
nek törbetleo arejét, a mi épen abban az idő-
ben fordítottak  a Mst maguk eUea. 

Mint a közgazdaságnak egyik kimagasló 
ágát jelentésem keretébe be kell vennem az 
erdőgazdaságot, • ha abbea Itt-ott oly dolgokat 
ériotek, melyek talán kellemetlenek, méltóztee-
saaak beszámítani kötelesség tudásomnak s azon 
őszinteségnek, melylyel n tektla törvényhatóság 
irányában tartozom. 

Folyó évi augusztus 1-lftl  szeptember 2-ig 
a magyar-román határvizsgálatnál személyesen 
jelen lévén, ezen idő alatt volt alkalmam tapasz-
talatokat gyűjteni erdőgazdaságnak állapotáról, 
és meggyőződés mán jelentbelem, hogy azok 
nem éppen kedvezők. A híresztelt őserdősgek-
nek, melyek még a 70-es években is f-naállot-
tak, ma már nyoma sincs; ba helyes is, hogy 
a kínált táazek, melyek bizonyos idő után ugy 
is napnVI-napra nagy érték Csökkenésnek voltak 
kitéve, használat alá bocsáttattak, még sem 
helyes azaz irgalmatlan vandalizmns, mi n tar-
vágással jár; de minden esetre helytelen, téves 
éa oktalan gazdálkodás volt az, bogy aanak 
ellenértékéül lejalábh a községekre benyúló lá-
bakat nem tartották meg az elodázkatlan szük-
ségre. Most sem egyik, sem másik, s a jelen 
és jövő kor várhat 60 - 70 évig, ha ugyan a 
naponkliil jelentkező szükség bele nem szól. Jól 
tudom, hogy e Irkintelben szakéi tétlenségemet 
megmosolyogják, de megnyugtat az a tudat, 
bogy előbb e szálaló rendszer, most meg a lar 
vágás tartatolt az erdő gazdaság érdekéhen 
álianak, éa megnyugtat az a tudat, hogy előbb 
a kivágott részek legeltetése, most meg ellen-
kezőleg leltiltása lett az uralgó felfogás,  le-
hát az éu szakértelmem is jöhel e rang-
sorozatba 1 Annyit minden esetre lálok, hogy 
nincs eidöség s a tarvágás nyomán csak uty 
sarjazik fel  a dudva, hogy elnyomja a széthull 
tenyf.mng  fogamzását,  és védje a lombfa  ujulást. 
Ks azt is látom, bogy azoknak a kevi*s számú 
egyeseknek, kik valamely kis erdő*zeglet.t meg-
kaparilliallak, czéltndatos használatiul volt is 
és Issz is erdeje. 

Ezen ba|ok okát a fenuebbiek  melleit leg-
főképpen  abban látom, bogy as erdő eladások 
körül előre túlságos engedékenység gyakorol-
tatott, s olyan ál lakok I* kerültek eladás alá. 
melyek még 20-30 évig is várfialtak  volna; 
azután látom abban is, bogy s fősuly  az erdő-
rendészeti áthágások üldözésére fordíttatott  bi-
zonyos ezélból, s ez alalt as erdei kihágások 
veszélyes mérveket öltöttek, mert a folyó  ará-
nyosításban közbit. bogy az erdők ogy is a bir-
tokoséig tulajdoaába mennek át. Ezekhez ajabb 
•döbm járul most már az a másik talsig, hogy 
a megmaradóit és kinőtt kevés rész eladása 
aaayira negszorittatik éa feltételekhez  küuetik, 
hogy a vállalkozók elriasztatnak, s a tulajdo-
nosok kárba kényszeríttetnek. Járul az, hegy 
az erdőőr személyzet kevés is, és megblzbatlaa 
is, s az erdötiazti léusám csekélysége miatt 
«llenőrizhetlen. Szóval terv- és egyöntetű el-
járás, s a mi fő.  kalló előkészület és ahoz való 
erö nélkül vétetett állású kezelésbe ez a gaz-
dasági igsas eredmény lett — legalább nálnek — 
egy oly kalamitás, mit hossza évtizedek aem 
szűntetnek meg. 

Nincs ember e vármegy étien, ki nz ardő-
kez léa hasznát és szükségét át ne látaá, a én 
vagyok legtávolabb a rekrimiaáczióktól; sőt el* 
leukezőleg láttam a látom azon legyőzhetlen 
akadályokat, melyekbe az állami kezelés lépten-
nyomon ütközik, * épen azért soroltam fel  as 
észlelt hiáayokat. hogy a mennyiben a földmi-
velési kormáey részéről is ugy találtatnak, most 
mig nem ké4, lehetőleg egyraliteaseaek ki. a 
a tovább haladásra as Bt készíttessék «10, mert 
ba a rendazerben lévő anomáliák n gyakorlati 
élet követelményeivel fel  nem cseréltetnek, te-
óriákkal ezt a kérdést megoldani soha srm Icfcjuk. 

A lulajdon biztosiltassék a Inlgjdonoaok 
részére, s a jövedelem a kárvesiélyek kikerü-
lésével tartassák meg azok javára. 

Ezekben volt szerencsém meglenni tiszte-
letteljes jelenlésemet, kérve Méltóságos lőispán 
Urat és a teklts törvényhatóságot, hogy azt 
méltóztassanak tudomásul venni. 

Cslk-Szereds, 1900. október 16. 
Beoăe Antei, 

allapáo. 

Esküdtszéki szolgálati lajstrom. 
As lU00.évi november hó lD-éa hesdödó 

harmadik filésassk  ssolgálati lş|atromâaak egybe-
állítása csóljából a oaikazeredai kir. tőrvöflyaaék 
r. évi ok.óber bó 2S-áa délelóu « órakor Dr. 
Perjéaay llihály kir. törvéayaséki elaők elaök-
lele alatt, Jerasák Jáasa és Aataioy Oábor kir. 
tszáki bírák, valamint Borsai Mór kir. lömsáki 
aljogyső mint joKyzékdDyvvesetd kősramfiködésé-
vol nyilvános iléat tartott, melyen a kir. ügyéss-
ség képviseletében Bayler Kálmán kir. ulügyées 
vett részt. 

A m.-váaárbelyl ügyvédi kamara es alkalom-
mal nem readelt ki megbízottat. 

A fölajslromba  bejegyeave levő esküdtek 
kősül kisorsoltattak a követkssó esküdtek. 

I. Baktel Qéapár kir. kősjegysó Csikssersda. 
2. Fejér Jánoa kereskedő Csik-8sépvls. «. Tamás 
Béla városi taaáoses Csikssersda. 4. Lázár Fe-
renos birtokon Cslk-Ssentmiklés. 6. Buas János 
toldás* Gsatósseg. ö. Bajnód Ignáoa takarék-póni 
tári könyvelő. 7. Ádám Páter földéaa  Saoaltsmis 
8. Gál Jóaset építési Pálfalva.  ». Dr. BseMáry 
István Oyégjsssréns Gyergyó Ditró. 10. Kiss Te 
más kevásnmeetar Jenőfolva.  II. Feceaea Aadféa 
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birukos ORE(cré«aMe«Y. 11. Balís L*JM UR 
t.koi Kánon Altia. I». Bálás* Beajéal. Kidén 
Szealkirély. 14. IQ Q;*rp4> M m birtokos T>p-
iocsa. 15. Dr. Sseuipéleri Kristéf  ley«6d Ojé.-
Sientaiklés. 1«. Sséoe Káralj fégim.  tanár 
VMolbln. 17. OilJésaef  taksrékpi.stári igu-
l»l« Ssereda. 18. Antal Péter kereakedd Jeni. 
falva  1«. Antal Domokoa birtokos Saépvis. 20. 
Herink Lai birtokol Kosmás. 21. Id. András Pe-
renei töldées Bsentsiinon. 22. Antal Péter (ţaids) 
földéss  Qyimeskfiséplok.  23. Kovéea Gergely bir-
tokos Verebes. 24. Dóezi János szabómester Sse-
reda. 26. Kristó Albert birtokos Szentkirály. 28. 
l'dvarl József  fSIdéss  Kosmás. 27. Kovács Lajos 
linármester Jenélslva. 28. Bollresz István keres-
ltedé Ksroifalys.  28. Id. Antal Albert röldéaz Ma 
daraa. 30. Erdély Ferencz birtokos Meuasúg. 

A helyettea lajstromba bejegyezve lévé esküd-
lek k&sal kisoraoluttak a kővetkező pótesküdtek. 

I. Seiwárt Réssé Arás Csíkszereda. 2. An-
tal (Gáspár) Jóssef  földéss  Bzereds. 3. Vial Jó-
zsef  birtokos Taplocaa. 4. Erésa Károly tímár-
mester Szereda. 6. Ifjabb  Rancz Ignácz czlpész 
Siereds. 0. Mátrai Ignácz órás Szereda. 7. Dávid 
Péter ezipéss Szereda. 8. Szabó Lajos fodráss 
Szereda. 0. Mihály Lajoa birtokos Taplocza. 10. 
Zsiamond Quaatáv róm. ksth. lelkész Tsplocza. 
kik a f.  évi november 10-én keadódé harmadik 
tiléaaiakba mint esküdlek, szolgálatra lessnek be 
rendelve. 

Al esküdtek fé  és helyettes lajstromába 
óaszein tagok köiQl az 18V7. évi XXXIII, t.-ca. 
7. §-a 2. és 4. ponlji! alapján: Bándi Vazul, 
Csald János, Forenesi Károly, Kassay Lajos, 
Köpeti Patrik, Murányi Kálmán, Nagy István, 
Pál Kipiizlráa János, Banei János, Tims Dénes 
és Tőrök Ferenci lelkéuek, valamint Dr. Har-
mslb Leó és Dr. Veress Sándor orvosok, a hi-
vatkozott törvényozlkk 7. g-s B. pontja alapján 
pedig sión ciimeo, hogy oi év folyamán  a má 
Bodit iiiéssiakban szolgálatot teljesllettok. Sárosi 
Gergely, QiSzsy Árpád, Zskarlás Péter, Pstras 
András, Albert Baláis, Fejér Jakab, Ágoston 
Ágosion, Kfilló  János, Dr. Filep Sándor, Márton 
Ferencs, Riuner Ödön, Haydu Hngé, Madár Imre, 
Ciiffrs  Mihály, Sándor Gergely, IQ. Holnár Jé-
csef,  SaiamoD Alajos, Potocski Kristóf,  Dr. Kole-
bies Dénes, Szánté Ábrahám, Puskás Sámuel, 
Szsbó Miklós, Zakariás Jakab, Lakatos Mihály, 
Márton Ignáes, Zakariás Antal, (Kristófé)  rendes 
esküdtek és Káinoki János, Láulé József,  Kovács 
Jóssef.  ifj.  Imre Jóssef,  IQ. Hajnód János és 
György Ferencz pótesküdtek esen üiésssak folya-
mára as esküdtszéki szolgálat alól mentesek. 

A mentességi igénnyel birók közül: Busás 
Józser, Barcsai Dénos, Gál Antal, Oál Ferenci, 
Qeoiő János, Karda Mihály, Koncz Tamás, és 
Veress Zsigmond esküdtek s illetve pótesküdtek 
a Jogkedvezményt nem kívánták igénybe venni. 

Al eaküdtek kőiül el év folyamán  elhallak. 
Jakab Péter Gjsrgyé-DItré, Dr. Kánya Jáaos és 
Ssőea Ignáca Csikuereda, 

Esküdtszék! tagok eihalálolása az elöljáró-
ságok állal a kir. lörvényuék mint cskildtbiró-
ságnak haladáktalanol bqjelentendék. 

Kőlli  Doraai Mór. 

Egy tanitó flnneplése. 
Lélekemelő szép ünnepéi; loiyl le Csik-

Szépvizen folyó  hó bol a kOniég Iskós-
»áca, élén az iikolasiék tagjaival, adott szép 
kifejezést  Csiszér Peti igazgató tanitó Iránt táp-
lált őszinte tiszteletének, ragasikodásának és 
megelégedésének azon 25 évi működéséért, me-
lyet a népoktatás terén Siépvisen ez.n boss» 
idő nlstt kifejtett.  Kapcsolatba hozván 2t éven 
ottani szolgálatával 9S évi laniliskodásáoak 
emlékét is, bogy nnnAI inkább kimutassa jogo-
sultságát az eii-merésnrk, melyre egy kötelesség-
tndénép tanító oly hossza MO alatt igazdi rá 
szolgálhat, kinek a silány dotáeiiO mellett a 
megélhetés nebéa gondjai kflsspstte  kultar misz-
sziót kell teljesíteni és a meddő laUjt a termé-
kenységre ahép előkészíteni, bogy abból a nem-
zet virágos kertjébe erőteljes plántákat adbas-
ion át. 

Intrikákról hallottunk beszélni, melyek 
mini a neatelm bossii kifolyásai  arra czéloz-
tak, hogy a Jnbillánsnsk azáat elismerés koszo-
rqjAl nocskos kézzel megtépjék ; ds ezek tel-
jesen megbiaaultak. Igazolta azt aa Bnaepélyra 
nem esak belyből. hanem n vidékről megjelent 
elókeK kőzínség nagy száma, valamint a megye 
távolabbi vidékeiről, sót az ország kílínbSzS 
helyeiről a jablllána barátai és ismerősei részéről 
érkeaett számos üdvözlő levél és távlrrt is. 

Aa ünnepélyt megelőzőleg aa általános 
tanító egyeatlet lókkOre tartolt gyűlést ni iskola 
egyik tantermében Lakatos Hibály felsőnépiskolái 
laaár elnöklete alatt, mely délelőtti 10 órakor 
befe|eaést  nyervén, a gyűlésen szép számbin 
résit Telt tanító taatllet és az ünneplő közön-
ség afj l t laua  naalt be az átellenbei lévő 
díszei templomba, boi Németh Gyula expoiiUs 
lelkész moadott Innepélyes szent misét; fenn 
aa orgona MIIŐI pedig Péterfl  Árpád lázirfalvl 
tanitó erőteUes szép hangon énekelt azolóiban 
gyönyörködtette aa ţjtntoa hallgatóságot. 

Mia* alán a nagyközönség sz iakoláa gyer-
mekekkel sgylu ai iskola termét zsúfolásig 
megtőltvéo, hatalmas mozsár durranás jelezte 
a lalsjdonképpeai laaepély kezdetét, mi a „Him-
nusz a -uk aníszoad eMeetMférei  lett  berezetre. 
Ennek elkangiáaa atán Lakatos Mihály egyeallrti 
elnök lépett az a n u l Béllé • rövid, de Igen 

aaép beszédbea vázolta a {abiláris lanepélyek 
•Wea válfajait,  történeti példaképpen bozváa 
fel  aaokaak Bég a kajdaal világkóditó romai 
a érmében gyakorolt eeeteit, midőa triimfu-
nnkkal, vsgyja diadalmenetekkel dicsőítette éa 
Örökíteti» meg a római nép egyea klráld rezérel-
nek érdemeit. 

Ezt követte Láailó Péter delnsl Unitónak, 
mint a korjegyzőjének remek alkalmi beszéde, 
a ki a jabilláns életrajzából szépen domborította 
ki azt a közhasznú tevékenységet, melyet 85 
évi szolgálata alatt nemcsak a tanügy terén, 
hanem emhertársai ügyes-bajos dolgaiban él 
Önzetlenül kifejlett. 

Az ntán Dr. Zakariás István körorvos, a 
váratlan eaet miatt házairól eltávoiolt Fejér 
János iakolaszéki elnök helyeit és nevében szép 
szavakban méltatta jobiláns érdemelt ndott ki-
fejezést  n község elismerésének; mnjd a lannló 
leánykák sorából, diazes virágcsokorral a kezé-
ben Száva Katinka intézett lanilójnkboz aa 
egész közönséget mélyen meghaló fldvOzlö  be-
szédet, a ki bátor és szép előadéaával minden-
kit meglepett a ezért aajoi tapsokban réezesit-
teteit, ép ngy a Sok közül Ulklóa Károly, kinek 
nem különben ügyes előadása tehetséges gyer-
mekre vallott. 

Ezek alin még Bariba István helybeli 
lanitó szólott a maga és társai nevében az ün-
nepelthez, mely üdvözlő beszédekre a jubiláns 
meghatva mondott kOsziJnelet, valsmint azon, 
gyönyörű bársonylokba helyezett írószeréi I, me-
lyet a tisztelői által Cuieadott Mérekből a: 
iskolaszék készületeit 4* Dr. Zaksriái úíván 
átnyújtott. 

Hintán még a tannló leánykák egy alkalmi 
dalt elénekeltek az ünnepély a „Szó«al"-ial be-
zárult, az ünnepelt, családja a az flnnejilő  kö-
zönség közül százan leiül bankettre jöttek össze, 
melyhez ai ételeket éa Italt Teatsch Samnné 
kifogástalan  minőiégben szolgáltalia, melynek 
lolyama alatt a felköszöntök  sorit Lakatos Mi-
hály, Wlasslcs Gyula koltaszmininter, majd 
Szabó Géza kir. tanfelügyelőre  mondott szép 
felköszöntőkkel  nyitván meg, a toaazlok árja 
megeredt a azután eltartott az ebéd végéig, 
miközben az üdvözlő levelek és táviratok olvas' 
tattak fel,  melyek közül aa András György 
verebeai tanító igazi humorral megirt verses 
köszöntője szentelt nagy iKrüllséget s többek-
nek nevezetesen: Imels F. Jákó ksooook nrnak 
Fejér Sándor lőszolgabirónak, testvér* F«iér 
Oerőoek, Kovács János rendőrkapitány H töb-
beknek szép üdvözlő sorai részesültek nagy 
tetszésben. 

A többek közti Ide iktatják Imeta Fülöp 
Jákó gynlsfeliérvári  éneklő-kanonok ornab s/ép 
üdvözlő versét. 

Várdotfalvi  Csiszér Pelő jubileumához. 
„Harminczöl év" — egész emberöltő; 
S az ember ba hozzá még nevelő: 
Annyi fényt  hint reá a létidő, 
A hány elmét s szível világit ő. 

Szó, példa, tett s egyéb képző elem, 
A hooflas  s vallásos érzelem — 
£ szép verőfény  a tantermeken 
Ragyogtatják Öt nemzedékeken. 

Mint egyik szép epizódját a bankettnek-
lelemliljök, hogy » „Tanítók Haza" szintén ki-
vette a maga részét a szép ünnepélyből, inert 
Csiszér Áron ceomoriani taniló kezdeményezé-
sére igen szép összeg gyűlt öesze a humanitárius 
czélra, megnyílván az adakozást Dresznándt 
Viktor a C*iki Lapok kiadója 20 koronával és 
folytatván  szeredai Jakab József  iparos 26 ko-
ronával, a péida igen sok követőre Isláll a 
miért az adakozókat a jelen volt tanítók hatal-
mas éljenzésben részesitetlék. 

A kedélyes mulatság, mi a bankettet kö-
vette, csak az éjféli  órákban ért véget. — 

K Ű L Ö N F É I i É k . 
— Igazságügyi kinevezések.  A igaz-

aigllgyminiszter Benedek József  csíkszeredai 
törvényszéki  telekkönyvi  átalakító dijnokot a 
calk-szentmártoni és Burján János gyergyó-
ezentmiklósi járásbirósági telekkönyvi  átalakító 
dijnokot az ujegyházi járásbírósághoz írnokokká 
nevezte ki. 

— Blőléptetéaek a honvédségnél. A 
novemberi előléptetések a honvédségnél 0 Fel-
ségének a hó 24-én kelt magas elhatározása 
folytán  megtörténtek s a mint a hivatalos köz-
lési. ól láttuk a csíkszeredai honvéd zászlóalj 
eddigi lirderaeB vezetőjót Foglár József  száza-
dost, O Felsége őmagygyá nevezte ki B a 
kolozsv&ri 21-ik honvéd gyalogezredhez osz-
totta be; kineveztetett továbbá ugyancsak a 
helybeli honvéd zászlóaljnál főhadnagygyá  Kiir-
mendy Imre hadnagy. Ugyan ez alkalomból 
kineveztetett a kir. csendőrségnél I-só osztályú 
Bzázadossá csik-szentimrei Csaté Ferencz Il-od 
osztályú uáiados. 

— Nöi álaroiaibál . A csíkszeredai eló 
kelő nők körében moigalom lodnlt meg, bogy a 
folyó  évi november végén egy sártkörü nól álar-
owebál rendeztessék még pedig tombola játékkal 
kapcsolatosan. As essme nagyon ssép s sat híss-
asük, hogy ennek megvnlóiiUsára derék sssso-
nyalnk klvéleluélkOl osoportosulai fognak  a Igy 
agy kellemea eltére van kilátásunk. 

— A néppár t oilk-aientmártoni kn 
daroaihoi . Boga Bálint oalk-aimtmártoni köss. 

biré abbéi aa alkalombél, hogy a néppárt f.  hé 
21-lkl népgyüléee kudarczozal végsődéit, Buda-
peelrél a követkesö üdvösló táviratot kapu. Boga 
Bálint Csik-Siontmárton. A ssékely testvérek ha-
zaüas és Jéian fellépőéért  példaadó eljárásáért, 
melyoek követése beoaületére válik misden Igas 
magyarnak olyan törekvéssel ssemben, mely s 
polgárok költi egyetértést veszélyezteti, a leg-
mélyebh iidvöslésssl köszönti a belvárosi kávé-
hál asslallánssága Tolna elnök. Dr. Szántó lltkár. 
Esen lávirst ls egyik bizonyítéka ason megelége* 
désnek és örömnek, ntelylyel a magyar közöoaég 
a sientmártoni népnek éa vosetdjének Boga Bálint 
bírónak minden tekintetben kifogástslsn  és dicsé-
retre méltó eljárását fogadta. 

— Átbelyeaés. A székely-Udvarhelyi m. 
kir. pénsügyigasgatóség Simon Forencs péusügy. 
igasgstóségi hlvatalssolgát hason minőségben s 
esiksieredai m. kir. 'adóhlvatalhos ssját kérésére 
áthelyeite. 

— Hivatal Vizsgálat. Dr. Perjéssi Mi-
hály a csíkszeredai kir. törvényszék eluőke a 
gy.-iseutmiklósl kir. járásbíróság megvizsgálása 
végjllt 8 nsplg Gyergyó-Szontmiklósoo idózöu. 
A vizsgálat folyó  hó 24-én nyert befojesést.  As 
elnök a tapssstslt rend éa helyes iigymeoel felett 
megelégedését fejolvén  ki, még az nap székhe-
lyére visszautazott. 

— Baleset. Dr. Filep Sándort városunk 
és a csikmegyei közkórház derék főorvosát,  a 
mint BiuuiUattal értesülünk Bulyos baleset érte. 
Folyó iió 28-án ugyanis Madarasról, hol komisz-
ssióhan voltak, visszajövet a kocsis egy kavics 
rakársa hajtott fel,  minek következtében  a 
a kocsi felfordult  és dr. Filep oly szerencsét-
lenül Ütközött meg, hogy a kulcs csontja eltö-
rött. Mindnyájunk óhajtását fejezzük  ki, midőn 
azt kívánjuk,  hogy a derék doktor minél előbb 
fulépllljön  súlyos bujából. 

— Nyilvános kőesőnek A folyó  hó 
26-én Csik'SzépvIzeu tartott tanítói gyiiléa utáo 
rendeseit közebéden DreazuAndt Viktor helybeli 
dsrók könyvkereskedő Indítványára a tanitdkbása 
javára a következd adományokat vettük: Jakab 
Józsefiéi  2Ö koronát, Dreasnándt Viktortól 20 k. 
Sántba Jánostól és Gál Jóssef  építőmestertől 
ö—& korouát, Csécsi Gyula körjegyző. Márkus 
Dénes községi biró, Kuvác* András ceenddr őrs-
parancsnoktól 2—2 koronát, Lukács Kristóf,  Mik 
lós József.  Eróss Miklós, Iinre Sáudor, Kováca 
Simon, üyüiiös Gyuls és Opria Demetertől 1 — I 
koronát s Igy Össioaen 68 koronát. Midón a ne-
inemivll udakoiókoak a ssent ügy nevében leg-
mélyebb köasöuelet mondok, egyben értesítem, 
hogy a pénz a tanitókháza alapja javára a hely 
beli takarékpénztárban el hely estetett. Csikuereda. 
1900. okióber li<5 30. Lakatos Uíbály taoítóegye-
aületi elnök. 

— A vidéki színészet orai. főfeltt* 
gyelÖje varosunkban. Fekete Béla a hely-
ben miiküdö színtársulat igazgatója Pestelios An-
dortól, a vidéki aainéaset oroaágoa fűfelügyelójá-
lől levelet kapott, melybea Featelica arról érte-
síti az igazgatót, hogy f.  bó 30 áa vagy 81-én 
BraesAbA] ál rándul Csíkszeredába, hogy as itteni 
sziutársulatot megvizsgálja éa egy elóadáat végig 
•ézzeii. 

— Jóaaef  föhereseg  da a V. H. K. X. A 
Felvidéki Magyar KüxmQvelái-1<">désl %r«iOlei rész-
vétét fejezte  kl József  lolicrczcgiicb, az i'gycsOlct 
vétluttkeuok, abból az alkalomból, IIORV a főlicrczc|^t 
balcsvt értő. A beteg fő  be rezeg nevében Untcraucr 
József  udvari tanácsos a kővetkező táviratban vála-
szolt a részvét nyilatkozatra: „MéltóságosTlmróczy 
Vilmos cs. és kir. kamarást urnák, a F M . K. E. cí-
nOkéiick, Xyllra. Szíves részvátuket 0 Császári és 
Királyi Fensége hálásan kOasflnl,  Uutcraucr udvari 
tanácsos. 

— A P. M. K. B. Jutalmai. A Felvidéki Ma-
gyar Kárpát EcyosUlct minden évben megjutalmazza 
azokat a felvidéki  tanítókat, tanítónőket es ovónfiket, 
a kik a inugyar nyelv terjesztésében kiválóbb érdc-
ineket azcreitek. Az eluOkség most utalványozta kl 
a zolyoml közgyltlés Aliul megszavazott jutalmakat. 
A Nemzeti koszi uó ezredéves alapítványának évi ka-
matait, 120 koronát Fuclis mátjráslalvi avang. tanitó, 
Bcude Iinru uyltrai pQspöh jubileumi alapítványának 
évi kamatait 80 koronát Krizsán Mihály lapás^gyar-
matl Igazgató-tanító, Mj-âO koronát pedig Minezer 
Ilézsl nootuémeti évónő, Mlkovlczky Jőzsel zolyom* 
lipcsei állami tanító, Környel Irma oreznóbáayal ál-
latni lanltónfi  és Tluirzó Jolán zólyom-lipcaél óvónő 
kaptak. Az egyesület turóczvárine^yel választmánya 
ugyancsak a magyarnyelv tanltásaoan való buzgal-
mukért, Paulloy Gábor és Veszely Imre ruttksl ál-
lami tonitókat 100—100 korona, Gruber János brles-
tyai, Igló László íolkusíalvl, Kristóícsák Lajos ábra-
hámíalvl és Zwlerlna Teofil  hadvlgal állami népis-
kolai tanítókat 50—50 korona jutalomban részesítette. 

— A F. M. K. B. a magyar iparért. A Fel-
vidéki Magyar KözmQvelődési Egyesület, mely Ma-
(ţy&rorar.kg  tolaó  megyéiben egész erejével terjeszti 
a magyar kulturát, nemcsak Iskolákat, kisded óvó-
dákat, nép- és Ifjusáei  könyvtárakat, dalos körOket 
alapit, do szolgalatokat tesz a magyar iparnak Is. 
Tizenegy törvényhatóságra kiterjedő hatáskörében 
liazaSas IclkesrdMsel munkál közre, hogy kiszorítsa 
a magyar korona terQlctéről az idegen pipereczíkke-
ket. Kzúttal a magyar gyújtónak csinál propagandát 
Szerződésre lépett a budafoki  Unió Magyar általános 
Gyufagyárral,  nogy F. M. K. E. gyújtó elnevezéssel 
Magyarország egész területén, magyar gyártású u. n. 
svéd gyújtókat boz forgalomba.  Az uj (gyújtók Igen 
tetszetős külsejűek s a magyar gyújtó Iparnak teljes 
versenyképcaaeggot biztosítanak a kDlföladel  szemben 
Négyféle  gyujto van, szalon és gazdasági használatra 
s egy-egy kisebb zscbskatulja dohányzók és utasok 
czéfjaire.  A F. M. K E. gyújtók a napokban jelen-
nek meg a közforgalomban.  A kl ezeket a gyújtókat 
veszi és fogyasztja,  nemcsak a magyar Ipart, de a 
magyar közművelődés érdekelt ls előmozdítja, mert 
a gyár a gyújtók jövedelmének B*/,-át Q F. M. K_ E. 
kort orális czeljalra ajánlotta fel.  Kérjünk, követel-
jünk, fogyassszunk  tehát mindenütt F. M. K. E. 
gyújtót. 

— A régi és valódi „Brdélji képet naptár" 
as 1001-lk közönséges évre (49. évfolyam),  Kolozsvárt 
Stela János m. kir. egyetemi könyvkoreskedő kiadá-

sában megteknt. Eaaa naptár nagyon érdekes olvas-
mányokat éa hasznos tudnivalókat tartelmaz éa annál 
Inkább ajánljak tisztelt olvasóink figyelmébe  mivel 
Î: o m á e o s v á s á r o k a t l e g a a g y o b b p o n f o n á g g m l  k ö a l L 

ra 0 0 fillér.  K a p h a t ó G y ö r g y j a k a b M á r t o n u t ó d a , 
D r e s z n á n d t V i k t o r k ó a y v k e r « u e d é s é b e o . 

— Talödl dupla máPffgtwit  sör. Van 
szerencsém a n. é. közönséget tíaitolettel ér-
tesíteni, hogy t. vendégeim Iránti elősékeny-
ségből a kőbányát dupla márcgiusl sör egyedül 
kimérésére jogot sserestem s tísstelettelTérem, 
hogy ezután is becses látogatásukkal megtias-
telni kegyeskedjenek.  Helvig János. 

— Vásároljon o u t á l j « o n j o g j e t 
Lukács Vilmos bankhásábau, Budapest V. Fdrdó-
ulcaa 10. Egy egéas 12 kor., agy fél  6 kor., 
egy negyed 8 kor., egy nyolosad I kor. 60 flll. 

— Vüéghirfl  munka magyar nyelven. Brehm 
Alfrédnek  az állatvilág ritka tehetségű megfigyelő, 
jének és kiváló zoológiai írónak „Tlsrleben" ezlmU 
tízkötetes munkája legközelebb magyar nyalvft  kla-

ígyikT^ m p éa akadémikus?*nyerte meg s a hasal olvasó kösöa> 
ség bizonyára örömmel vess tudomáat a nagy aem* 
zeti vállalkozásról. 

- Á t hölgyköBŐDSégnek b. tudomá-
sára adjuk, hogy csaJr divatos kelmék,  nem 
silány kiselejtezett árok, hanem a legjobb minő-
ségű szövetek mint a gyűjteményét,  mely tar* 
talmazaa a legutolsó divat fraooiia  a angol új-
donságait pl. üomeapun, Taylor-Mode, Matlasse stb. 
ingyen éa bérmentve küldi meg Weiner  Mátyás 
nöi ruhakelme áruháza, Budapest, VI., Aodrásayut 8. 

OBStályaorajegy'órdekelteknek. A „Nemzeti 
Péuzváltó ltészvéuytarsaság" Budapesten (Gizella-tér, 
Uaas-palota) az ország legnagyobb osztály-sorsjegy-
elárusitó helye, jelentékeny elouyöket és messzemenő 
bizlouságot nyújt. Az intézet sorsjogyeket eredeti ára-
kon (utánvéttel ks) küld szét teljesen költségmentesen. 
Ezen előnyöknél fogva  az Intézet sorsjegyei a leg-
gyorsabban fogynak  el; ajánlatos tehát, bogy a meg-
bízások mielőbb az intézethez beküldessenek. 

S z í n h á z . 
A mult két /o)yamáu Ismét Qgyea, kerekded 

és összevágó előadásokban gyOnyÖríMhetett váro-
sunk sziuház látagató közönsége. 

Fekete Béla nem iátszlk üres szavakkal, kamem 
a mit Ígér, azt igyekszik ls beváltani s ez által való-
ban kiérdemli a közönség párt fogását  és támogatását. 

Október hó 23-án kedden .Petőfi"  emlék Ün-
nepélyt rendeztek • ezen alkalommal azlnrekozták 
a .Petőfi1'  czlmQ egy felvonásos  drámai költeményt 
és a „Végrehajtó" czimü 1 felvonásom  vffiátékot.  áz 
elsőben Pápaj József,  a második darabban pedig 
Mátray Gyula remekelt. A többi szereplők is jók vol-
tak. Mindkét darab Igen jól slkerOlt-

Október szerdán Géczy Istvánnak egy 
ujabb darabját „A beszámolás" ezlmO 8 felvonásos 
nép színmüvet matatták be szintán elkerült előadás-
ban. A nők közQl: Jászay Olga, 8. Sebeetyéo E., 
Frank ^enke és Pósa Aranka O^eokedtek. Mátray 
Gyula, Pápay Józset. Lnkáesy Aladár, E»erengky. 
Fekete Béla szintén dicséretet érdemelnek. 

Október 97-én és 284n nAz ördög pilnlál" 
czlniU lárványosságoa adták jó előadásban. Ha ki-
vánni való maradt lenn,-*ast Inkább a hiányos dísz-
leieknek, a megfelelő  gépezetek nem létének kell 
tnlajdonitanL 

A jflvú  heti műsor: Felhő Klári.BánkUn, Ka-
rú ez furfang,  Napoleon Öcsém, Piros bugyelláris. 

Thury Mariska az ajonszenődtetettelső ranga 
énekesnő Csütörtökön a „Rlp van Vlnkle" eslmU 
operettben fogja  bemattolni magát. 

Még csak Öt előadás lesz. Erre a rövid időre 
a jóra való tárenlatot ajánljak műpártoló közönségünk 
szives figyelmébe. 

L P. «nak Delse. A imMtUit  jdm  asdsHmárs 
mér kMm  Mentit  a ifp  caak a jM  *zémumkbmn «ihmljnk. 
1065. otfiéer  IS-dita  két/S  uapn ettt. 

S. F. Oy.-KHjtefUvs.  KéráimitA  fvrúuljon  n 
Mozsriri  títitd»  ia jmta jpMysfáatffias.  Olt w t ^ f t 
ni a sihazt. Mi  nfjr  fmMjuk,  kvfjf  f m h i  MT • 
bHetAirfc  a h*MMt,  tatamin! azt ia, hogg  mwt fa'  ma 
egyen ea MWaa.  Ha  ez bt rmm éizantfüra,  okkor  « pénz 
/HréfMmek  mi aem éU  mtjákan. 

Laptalajdonos: 
OTOBGTJAKAB Ö R Ö K Ö S I . 

VERESS SÁNDOR dr, 
•Gijei tiszti IBvth 

orvosi rendeltje és fogorvosi  műterme 
[i79j s-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferenci dr. hasában. 
Rendes orvosi tnnácBkoiáai idö naponta dél-

után 2—4 éréig. 

(Dfl&gK&OCIK&OOOOOOSftOO 

Jé minőségű s z i l Y o r í n m o t 
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ber 1. C S I K I L A P O K 4 . im. 

Tiszta bort, 
liköröket, cognacot, rumot venni 
akarók, kérjenek bérmentes árjegyzéket 

S z é k e l y b o r k e r e s k e d é s t ő l , 
Saékely-Keresatur  121:11 1-10 

FONTOS ERDŐ- ÉS FÜRÉSZ-
TOLAJINOSOKM. 

BaMMsayártáara alkalaaa egiszaigea lüafa, 
(fenyő  ée luczfenyó)  12 cm. fi'iiili  átméróvH, egy 
méter hosszúságtól kezdve. Jővő évi aiillilaíra, 
Jatányei árban vétetik. — Ajánlatok intézemlúk 
A BRASSÓI CELLULOSE-GYÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGHOZ, H«I A-S 
ZEBNESTBE, (BBASSÓ MELLETT). 

653. vb. flzAm. {202] l - l 

1900. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirt kikilldiUt bir. végrelmitó "'HIIII-I 

kOzbirré lessi, bogy a csíkszeredai kir. lörvény 
Kiknek 1900. évi 6057 |»o1g. s7. végzés foly-
dr. Fejér Antal ügyvéd Aliul képviseli oiksze-
redai lak. pénztár részv. t. végrehajtat A tészere 
flookor  István és társai csik-v«t>aiT.«i lak-iM-k 
végrebajtást szenvedő ellen 102 kor. köv.telés 
a jár, erejéig elrendelt kielégítési végi --Imjlus 
folytán  aljwreetöl lefoglalt  én 780 kor. !•» csiilt 
ing<Wg»kra a csíkszeredai kir. j.trAsbiióság 
1900 évi V. 644 sz. végzésével a Lov:»ld.i eljArAs 
elrendeltetvén, anoak ax alap és lr-lü 11og 'h11 al <Jk 
követelése erejéig ia, amennyiben azok lit-légi-
tési jogot nyel tek volna, végrehajtást szenvedik 
lakásán Csik-VacsAi csín leenilö niF-glnrlAs» )»»-
láridöQI 1900. évi november hó 10-ik nap 
jának délelőtt 11 órája kitilzeiik,a mikor a 
bíróilag lefoglalt  iugAk p«dig I. U -skor IslvAn 
gabona. II. Veres Imrénél ökiok. szekér és 
széna, III. LázAr Andrásnál znli, szék" rek, széna 
és sarjú a legtöbbet Ígérőnek készpénzeié» 
mellett, szükség esetén becsAron alul is el lógnak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik a/, elárvere-
zendő iugésigok vételárúból a végi-eb» ff.»  tő kö-
vetelőét megdö/ö kielégítéshez jogot taitanak, 
amennyiben részükre a foglalA*  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrebajtAsi jegyző-
könyvből ki nem tSnik, bogy elsőbbségi jelen 
tévéikét az árverés megkezdéséig alolirt kikül-
dőltnél irAsban beadói, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mnlasazák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1900. évi október lió 
12-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
[216] 1 — 1 kir. birósáfii  vt-i;ivluiji<i. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz, 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, boţy a brassói kir. jAiAsbiró?Ag 1900. 
H. p. I. 79,G azAmu végzése következtében dr. 
Philippi Frigye* brassói ügyvéd Állal képviseli 
K'n>eres Károly IUHS ói czég javAra k.-jmpéri 
Balázs Sándor ellen 167 kor. HÜ 611. sjAr. ere-
jéig 1D00. évi szeptember hó 22 én fugatiatosi-
lolt kiHégiiési végrehajtás uHAn lefoglalt  és 675 
koroiiAra b. e>üll következő ingó*Ag«k u. m. 
széna és gabona nyilvAno* Árverésen eladatnak 

ÍJ ely Árverésiek a csik-szeiitniAi Ioni kir. jbi 
rósAg I9OO. évi V. 336 2. szAiuu végzése foly-
tAn 187 kor. 66 flll.  tőkekövetelés, és eimHi 1696. 
éviokióber lió a ik napjától jlrn 6" o kamnlai, 
és eddig összesen 82 korona 01 ílllétben bírói 
lag NIAR megAlla|'iiiitt költségek erejéig Ká«zon-
liii|-éiin>n leendő es/kö/Jésérf  1900. évi novüm-
ber hó 7 ik napjának delalölli 9 óraja Imi Hi idöiil 
kiiii/.elik és alilioz H venni s/Autléko/ók oly 
megjegyzéssel IIÍVHImik III» g. hogy a/. érinieil 
ingósAgok az. 1881. évi LX. t.-c/.. 107. és 108. § H 
élteimében kész|jéii'ti/etés melleit, a legtöbbel 
ígérőnek becsAi'on alul is el lógnak adatni, 

A mennyiben az elAi verezmilö ingóságokal 
mAs' k is le és feliiif-niIaítHitAk  és azokra kielé-
gítési jogul nyerlek volna, ezen Aivi-ié* az 1861. 
ÉV LX. I-M. 102. értelmében e/.ek javára IS 
elrendeli) tik. 

Kelt C>ik-SzeiitináiIonon, ttiíK). évi október 
lm 20 ik napján. Gondos István, 

kir. I.ir. vé-r.'lt.iji 

Asztalosok részére. 
A caik-gyimes —rakolyási hutigszerl'a tele 

peu nagyobb mennyiségben. ;i telep és raktár 
megiiresiitese védett hangsierdesika van eladó. 
Kiiiiilbeliil S vagonnal és bárminő kis mennyi-
ségben is kapható, jutányos árban, a diszk;» 
'2 fajta,  gyalult l'l min. vastag és gynlillat-
liiu i 4.. " i. Viis{ii!ţsiî b:m. a hossza 

suktól S sukkig niiiulki't fajtának,  a szélesség 
8 czúltól IJ e/.ólig. c^ósz tiszta, bog nélkül és 
fgi'szséjícs  fa.  azonkívül építkezéshez fedél 
deszkát, luuijiszcr hullából 1 luéter hoss/uság-
hs;n is ka|ihntú |-_H2| a -» 

Klssii és Möllman-czéi, Raiotyás. 
• x x x x x x x x x x x x x x x * 

Hirdetmény. 
A caik-zsügüdi njţynevezclt „papir" 

2 kövü olti malom, négy hold 
s z á n t ó f ö d  és hat terű széna 
kaszáló réttel liuszunbúrhu mlú. 

Kvi liaszimbér fitlti  koromi. 
ISüVcbl) felvilAgusitást  ad Özv. 

Szakács Istvánné L'sik-tízcntkmilyon. 
|-'ll] 2 :l 

T - ü . z í £ s l e l @ . c L á . s ! 
Van szerencsóm a nagyórdcinl) küzünsúg ttiiloiiKisára hozni, liogy 

a vezetésein alatt illó Dömötör Bertalan és Társai bükkfaüzlete 
czég erdejében, mely Csik-Szentkirály község határú szomszédságában 
a nevezeit kCzségtöl 12 km. távolra van (2 in. hosszú hasábokból álló) 
kubik Cl tllzifa  az erdón helyt 7 korona 20 fillérért,  1 kuliik ül gömbölyű 
Agfa  4 kor., 1 szekér rakomány hulladék tdzifa  Hu fillérért  kapható. 
Fuvarosok tűzifa  éa vasúti talpfa  szállítására állandóan keresetet találnak. 

Faulalványok és iniiidcnnemll tudakozódásra felvilágosítás  nyerhető 
G e r e n d e l y Istvánnál Csik-Szentkirályon, özv. Gál lindroné urnö 
házában éa Oyörgyjakab M. utóda, Dresznándt Viktor, könyv-
kereskedésében Csíkszeredában. [>^1 t_, 

« 
« 
« 

i 
i 
i * 
< 
« 

* 
* 
* 
* 
* 

i 
« 

* 1 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Üzletem oagyobbitása és tisztelt vevőimnek kényultnesebb ki.s/.olgnlhatnsn ezéljából 

ST Nyerges és kárpitos üzletemet ^ 
a plaoz-utOBÉba, Szopos Béni házába helyeztem át. Kgyben boescs tndóinásukrn 
hozom, bog}' nyeryen ét* kárpiton  üzletemet  n mai kor igényeinek teljesen meg-
felelően  ujouann rendeztem, hol minden e szakba vá-ó muukák elkészítését legnagyobb 
készséggel elvállulom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszküzlüm. 

Raktáron tartok mindenféle  rugáoyos divónokat 40—200 koronáig és garnitúrákat; 
ugy hogy itt inimlenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mind bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocttlk  raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy a kocsik, valamint raiudeu e szakba vágó munkák javítását elvállulom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 
Kiváló tisztelettel BájeV  FeretlCZ,  nyerge, és kárpitos. 

[196] 4—10 C'tHk-Szereda,  pinex-utexában. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hogy az idegenből a közönségre erőszakolni szokott sorsjegy 

kényszervásárlftsoknak,  — melyek rendesen a vevők hátrányára tőr-
ténnek.- elejét vegyük, s hogy a helyi közönségnek is alkalmat nyujtsunk 
az osztály sorsjátékbani résztvélel által szerencséjét megkísérlem a 

VII-ik osztály sorsjátékra 
nagyobb mennyiségű sorsjegyet szereztünk be. A melyre 
ii nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívjuk. 

KJIIZAN m á r n i m m b r r I S . 1 6 - á n . 
Egész sorsjegy ára az első húzásra 12 kor. — fillér. 

„ . . . - 6 , — , 
. . . . 3 . - . 

. . . . , 1 „ 5 0 „ 

sorsjegyek eredetiben kaphatók Csíkszeredában a Pénz-
váltóbankban. 

Az itt vásárolt sorsjegyekkel posta és más költségek 
megkímél te tnek . Tisztelettel 

GÁL és  BALÁZS. [±!l|t 

Z f j .  X S 3 . j x 3 . 6 d . J á n o s , 
lakatos mester Csíkszeredában. 

Ajánlja a lek. iskolaszékek és gondnokságoknak i:):J53'900. sz. a. 
szabadalmazott uj, kovácsolt vasból készített mozgatható és felnyitható 
Illésekkel ellátott iakola padjait. 

Midőn Kziilitl munka és olcsó ár mellett törekedem bárminő 
nagyságban igen tisztelt vevőimet padjaimmal pontosan kiszolgálni, 
kérem méltóztassanak azt bármikor műhelyemben megtekinteni s meggyő-
ződést szerezni arról, hogy azok eddig tel nem talált újításokkal bírnak. 

C s í k s z e r e d a , 1000. október 22. 

I-_>I:II Ifj.  Hajnód János, l a k a t o s in . 
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•FiiflBer,  festék  éa aoyag 
áruk nagyraktára 

A segesvári TEUTSCH B. JÓZSEF, ca. és hlr. 
advarl elállító borainak föraktara 

Poroelláo, ttvegnemüek. 
lámpák éa emalllrosott1 

edények raktára. ' 

É r t e s í t é s i 
Kzennel van szerencsénk a n. é. közönségnek becses tudomására 

hozni, liogy folyó  hó 25-ig, ideiglenesen berendezett UzletUukkel 
a lek. (lÁL JÓZSEF ur helységébe átköltözködünk. 

Fötörekvéstlnk ugy mind eddig, ezután is az leend, hogy jó 
árut, o lcsó árban szolgáljunk igen tisztelt vevőinknek. 

lízenkivlll ludului kívánjuk, hogy a mllsg. LAZÁK DOMOKOS 
ur posta melleit levő helységében egy a inai igényeknek meg-
felelő,  iijotinan berendezett butorraktárt nyitunk. 

A nagyérdemű közönségnek becses pártfogásába  maguuknt 
ajánlva, maradtunk 

kiváló tisztelettel 

Leonhardt  és  Társa. 

í " 

5-3 

Mindennemű fehér,  fetiái  (teli és síines aifivA-
fonaloknak  nagybani raktára. 

Mindenféle  oaipésskel-J 
lékek talp és külfinbösö  i 
bórök nagybani raktára1 

A 
Ajánljuk az alant jelzett árak szerinti kitűnő minőségű kávékat,  raktá-

runkból portómentesen utánvétel mellett bármely postaállomáshoz szállítva 
5 kilós esomagokbau. 

1. 1 kilogram kiváló finom  nngyszeinil Cuba (Ceylon) kávé ára 
2. 1 " " igen finom 

, „ portoricó . . 
kiülné zainntu i|uatamula 
valódi arábiai mosca kiváló liuotn Hodeida . 
aranyjáva legfinomabb 
aranyjáva középfinom 
Domingó igenszép 
Gyöngy, kiválófinon) 
Gyöngy, középfinom 
Jáva Libéria óriási uagyszerali ajánlható 

JO dk Császár keverék tea . . 
Még megemlítjük, hogy az általunk eladott kávéknak ugy kitiluó minősége, 

valamint znroatosságáért szavatolunk, miért is kérjük nagybecsű megrendeléseivel 
tiennlInVat mairfluTlnliií  anlnnalrmlinl. >n«....lt.._l. 

1 
1 

5. 1 
(i. 1 
7. 1 
a í 
!). 1 

10. 1 
II. 1 

Nyomatott Calk-Bzeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab llárton atáda, könyvnyomdájátiaa 1900. 




