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Nyi l i tór i CKÍkl<el< 
soronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Elóflaetési  ár: 
Egész évre 8 kor. (Kfllfttldre)  12 kor. F i l ém 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

S z e r k e s z t ő s é n é s k l n d ó h l v o t n l : 
OySrgyJakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések a előfizetési  dijak is kOldendik. 

Í z ujéY küszöbén. 
A sebes Bzárnyakon tova repülő idővel 

ismét egy év szállott sirjába, melynek kimú-
lása felett  csak annyiban vnn okunk bánkódni, 
mennyiben azzal az enyészet kapujához köze-
lebb jutottunk, de hn pályafutására  vissza te-
kintünk, mely annyi keseril csalódást, elemi 
csapást és nyomorúságot zuditott nyakunkba, 
igazán nincs okunk kimúlását megsiratni. 

Különösen közgazdasági életiloknek egy 
gyászlapját fogja  képezni az 1901-ik év, mely 
a pauperizmus emelésében több év munkáját 
töltötte be, ínséget s nyomort hagyván mngn 
után, szomorú kilátásokkal a jövőre. 

A rendkívüli esős nyár az év tavaszán 
szép reményekkel kecsegtetett gabna és széna 
termést csak nem teljesen megsemmisítvén, 
előidézte a lábasjószágnak potom áron való 
elkótyavetyélését, a hitel szükséglet rohamos 
fokozódását  és a teljesítési képességnek vég-
kimerülését. 

Kzen szomorú jelenségek mellé sorakozott 
a munka és kereset hiány, melynek vármegyénk 
mindig faijával  van s innen van, hogy az év 
utolsó negyedében a Romániába való kiözönlés 
akut jelleget öltött Csak látogatás ürügye alatt 
15naposutiigazolványnyal több ember mentát 
a határon, mint máskor egész év alatt b hogy 
ezeknek a kimenetelre komoly szándékuk nem 
a látogatás, hanem a munkakeresés volt, azt 
bizonyiţjâk a különböző konzulságok utján emez 
igazolványok alapján folyamatba  tett útlevél 
megújítási kérések. 

A legnagyobb aggodalommal nézhetünk 
tehát az uj év elé is. Az esős nyárt követett 
őszi száraz időjárás, a csonttá keméuyedett s 
maga idején elő nem készíthetett földbe  a ve-
tést lehetetlenné tette; a mit egyes gazdák 
jobb igavonó erővel a száraz, galyas földbe 
el is vetettek részint kikeletlen, részint itt-
amott szálankint kikelve a túlságosan elszapo-
rodott egerek martalékául szolgál, mert oly 
eső és hó az év végéig nem eBett, mi ezeket 
romboló munkájukban megakadályozhatta volna. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Az ideges princzipális. 

Irta: Bartha M á n . 
Hogy is lehetek én ilyen irodában? Hát 

nem kin, nem szenvedés az én életem? Egészen 
rövid látó princzipális, a ki nem hord sem 
zvikkert, sem Bzemüveget, a ki minden em-
berben kliensét lâţja s mindenkit két millimé-
ter távolságról néz, hogy a személy azonos-
ságban ne tévedjen, hozzá pénzimádó s fölötte 
ideges. Kell-e ennél nagyobb büntetési 

Irodába lépésemkor 30 kor. fizetésben 
állapodtunk meg, természetesen a német nyelv 
bírása és az ügyvédi irodai munkákban való 
jártasság elengedhetlen kellék lett volna. A 
második hónapban fizetés  emelést kértem. Kép-
zelhetni azt a nézést! .40 korona, mondja ma-
gában*. .Az nem jáijal" .Még meg sem álla-
podik s már követel, ez borzasztói* De nem 
volt mit tennie, a következő hónapban 10 ko-
ronával emelte fizetésemet.  .Itt van 40 korona, 
most aztán várhat — mondotta a pénz átadá-
sakor. 

Eleinte nehezen ment a dolog, a mig 
hozzá szoktam a princzipális által gyakorolt 
gyors mozgáshoz és serény munkához s inkább 
bámultam, miut tettem. 

Ha jött egy koldus, a kinek alamizsnát 
kellett adni, oka én voltam, mert bebocsátottam 
pedig azigornan voltam utasítva, hogy minden-

Vármegyénkben a lefolyt  esztendőben 
azok a jogos aspirácziók sem nyertek semminé-
mü kielégítést, melyek a szegény székely nép 
érdekében megvárhatok vo... '• még akkor sem, 
midőn az illetékes faktorok  a bajok forrására 
s azoknak következményeire rámutattak. 

Nem történt nevezetesen semmi az árviz 
által vallott rémítő kár megbecaültetésére s a 
semmi hasznot nem hajtott föld  területek adó-
jának elengedésére, vagy legalább mérséklésére. 
Nem lett gondoskodva inség munkáról, sem 
pedig vetőmagról, mit a L'gtöbb gazda a szer-
felett  silány termésből fedezni  képtelen volt. 
A tavaszinak beillő téli enyhe időjárás, mely 
deczember havában is állandó volt, szomorú 
sejtelmeket idéz lelki szemeink elé, mennyiben 
tartnunk kell attól, hogy a közelebbi esőzés 
által nedvessé vált fóldból  az épen állott mag-
vak kelésnek indulnak s egy hirtelen beálló 
fagy  következtében azok megsemmisülvén, 
tavaszi vetéssel kell pótolni az őszieket, me-
lyeket nem lesz miből helyettesíteni s ha igen 
is roppant drága áron, melyeknek fedezésére 
kimerUlt jgazdaközönségünk képtelen lesz s 
így a szükség és nyomor csak fokozódni  fog. 

Mind ezek az aggodalmak nem a pesszi-
mizmusnak, hanem a reális valóságnak a szü-
leményei, a melyekkel számolnia kell a magas 
kormánynak is. 

Válságos helyzetünk szánálásánAk a re-
ményét pedig nem akarjuk feladni  az után a 
kijelentés után, melyet Széli Kálmán minisz-
terelnök a egyszersmind belügyminiszter a nem 
rég Budapesten járt Csikmegyei deputáczió 
előtt tett, hogy t. i.: „a székelység  puszlu~ 
lásu Magyarországra  nézve  ugy állami, 
mint védelmi  szempontból  pótolhatatlan 
volna'.  Ez oly valóság, a mit törtéuelmi tények 
igazolnak, s miután ennek beismerése olyan 
államférfitól  jött, kinek szavahihetőségében sem 
multát, sem pedig jeleni ténykedését tekintve 
nincs okunk kételkedni, remélleni merjük, hogy 
bármely alakban is mentő keze ki fog  ránk is ter-
jedni oly időben, mitlőn az már nem lesz egészen 
késő, mert ez az államfentartó  erő faji  súlyá-
nál fogva  is mindenkor bir akkora értékkel az 

nemii kéregetőnek mutassak ajtót. De igen 
sokszor nem tudtam megállapítani, hogy a be-
lépő kliens-e, avagy kéregető. Mikor nyilt az 
ajtó fürkésző  tekintetével már ott termett a 
princzipális s csak akkor következett a kínos 
jelenet, mikor adakoznia kellett. .Ön minden 
jött-ment embernek megnyitja ajtómat, mintha 
én a jövevényeknek keresnék, miért nem tudja 
elutasítani őket!" .Legjobb akaratom mellett 
sem tehetem, feleltem,  mert mielőtt elutasít-
hatnám, már fogadja  az ügyvéd ur, mintha 
kliense volna". 

Jőn a szobaleány szénnel a lapáton, hogy 
tüzet gyújtson. A princzipális az ajtó nyitásra 
legnagyobb udvariassággal, kéz dörzsöléssel 
rohan az uj kliens fogadására  és nagy sietté-
ben kiüti a leány kezéből a szenet. Most jön 
a felfordulás!  .Miért jársz ezen az ajtón, miért 
zavarsz engem, nem tudod már egyszer meg-
érteni, hogy a házbelieknek a kliensek ajtajún 
nem szabad járni'!' 

Alig ócsudunk fel  a szerencsétlenségből 
örömtelt arczczal jón az ügyvéd ur kis fia,  az 
öreg rohan ügyfele  fogadására,  de (iát találván 
rátámad: .miért jősz ezen az ajtón, mikor tatát 
nagyon zavarod?* .Igen de ma jól feleltem 
tatuska, megdicsért a tanító ur*. .No jó, nincs 
semmi baj fiacskám,  csak többé ne jöjj ezen 
az ajtón 1" 

Egy délelőtt öt idegent zavartunk ki s 
már aggodalom szállta meg princzipálisom 
lelkét, hogy klienseiből kifogyott  De ime nyi-

országra nézve, mint azok a ruténok, kiknek 
megmentése állami feladattá  vált s a kikkel 
szemben sem az égalji, sem a kereseti viszo-
nyok a székelységre nézve nem kedvezőbbek. 

Sémi  vigasztalást kell, hogy merítsünk 
továbbá Hegedűs Sándor kereskedelmi minisz-
ternek azon törekvéséből, hogy a tavasz beáll-
tával némely útszakaszuk áthelyezésével ínség 
munkákról kíván gondoskodni s a melyek kö-
zül nevezetesen a ,bucsini* útrészek áthelye-
zését már el is rendelte, a még'szükHégesckre 
nézve pedig a vármegyét javaslat tételre hívta 
fel,  minek ez meg is fülelt. 

Fokozza továbbá reménységünket az a 
tudat, hogy a kormány részére a törvényhozás 
által biztosított s ez által igénybe veendő be-
ruházási kölcsönnek bizonyos hányada a ter-
vezett székely vasút madéfalva—szászrégeni 
szakasza egy részének még a tavasz folytán 
megkezdendő kiépítésére fog  fordíttatni,  a mi 
a munkakeresés végetti kivándorlást részben 
hivatva lesz korlátozni s ha még ezekhez hozzá 
vesszük az igazságügy miniszternek azt az igé-
retét. hogy a birtok rendezéshez, mely oly 
lassú tempóban halad és oly tömérdek költ-
ségat ró a nép vállaira, teljesen szakértő em-
bert fog  a szeredai törvényszékhez kinevezni 
s ezt csupán ezen ügygyei óhajtja foglalkoztatni 
a borús felhők  háta megül a derűnek halvány 
vi! ; még is talán pislogni fog  felélik  aggo-
dalmaink enyhítésére. 

I'olitikai tekintetben az év eseményei, 
melyek fokozottabb  mértékben tolultak elő-
térbe, megnyugtatóbb szint kölcsönöztek mint 
máskor. 

Az alkotmányos rendszer fóelve  a szaba-
don választott képviselők általi nemzeti kép-
viselet eszméje lévén, ezt a czélt országszerte 
s igy vármegyénkben is ugy a vonatkozó szi-
gorúbb törvények kívánalmához, mint a mos-
tani kormány iutcncziójához képest ha nem is 
egészen elérve, de megközelítve láttuk az ez 
évben lezajlott képviselő választásoknál. Ha a 
polgárok békéjének feldulására.  a kölcsönös 
elvtisztelet megzavarására és a felebaráti  sze-
retet rovására itt-ott az ellenzéki pártok dema-

lik az ajtó, zörögnek a belső szobában a szé-
kek, ropog a padló az öreg rohanásától és az 
udvariasság minden nemének fölhasználásával, 
nagy fejbólintgatással,  kéz dörzsöléssel, sürti 
luijladozással vezeti be X. nagyságos asszonyt. 
Hangos lesz a belső terein. , Igazán örvendek 
nagyságos asszonyom, hogy szerencsém van'. 
.Épen most akartam ujolag írni, de ime élő-
szóval referálhatok".  „A tízezer forintos  perben 
már a jövő héten várhatunk ítéletet s hiszem, 
hogy a mi javunkra dől el az ügy, mert az 
előadó biró egy igen nagy tudomáuyu, kiváló 
ember". .A két számadásos perben épen a 
mult héten adtam bu az elleiiiratot*. .Legyen 
csak nyugodtan nagyságos asszonyom, én ezek 
után is a legjobbat remélem, a perköltségek 
is a mi javunkra állapíttatnak meg'. 

,De ugyebár nagyságos asszonyom, mél-
tóztatott venni a mult évi költségjegyzékemet?" 
„Ismételteu kérem, méltóztassék az e szerint 
nekem járó 505 frt  73 krt minél előbb kiegyen-
líteni". „Kn épen azért voltam bátor fölkeresni 
az ügyvéd urat, szól az asszony, hogy a költ-
ségjegyzék kiegyenlítésére egy pár heti idó-
haladékot kérjek". „Ezt már nagyon sajnálom, 
felelt  az ügyvéd, mert méltóztatik tudni, hogy 
milyen nagy háztartást vezetek, 5 nagy lányom 
van, egyet nagy költséggel épen a mult héten 
adtam férjhez,  két fiút  iskoláztatok, két cse-
lédet tartok, ilyen viszonyok között igen uagy 
szükségem van a pénzre". .Tehát, ha már 
épen most nem is egyenlíti ki nagyságos asszo-

gogjai sajnos befolyást  gyakoroltak is, de a 
törvény és közrend elleni kihágások az egész 
választási kampány alatt a megengedhetőség 
korlátait kevés helyen lépték át B az előfordult 
esetek is gyorsan inuló természetűek voltak. 

A multak tapasztalataiból okulva népünk 
(elismerte azt az utat, melyen az ország mai 
közjogi helyzetében haladásának feltételeit  in-
kább megtalálhatja és saját véreibe helyezvén 
bizalmát, elutasította magától a csupán man-
dátumokat hajhászó idegeneket, kik népünk 
helyzetét, sajátos viszonyait és a bajok enyhí-
tésére szükséges eszközöket nem ismerték s 
igy a lefolyt  év eseményeinek ez a része, va-
lamint a közelebb lezajlott tisztujitásnak az 
eredménye, hogy a vármegyei széles kerettt 
közigazgatási teendők ismét legnagyobb rész-
ben a régi kipróbált és közbecsillésben állott 
tisztviselők kezeibe tétettek le, némi megnyug-
tatásul szolgálnak a jövőt illetőleg. 

Egyébként, hogy mit hoz az országnak 
és ebben nekünk a létfentartáa  nehézségeivel 
küzdő székelyeknek az újév, arról még sejtel-
münk sem lehet. Bizva tehát a mindeneket 
bölcsen elrendező Gondviselés jóságában és 
munkás karunk erejében, a letűnt év által oko-
zott sajgó sebekkel szivünkben a jobbat remélve: 
lloldog  ujóvet  kívánunk  olvasóinknak!  S. 

- Italmérők figyelmébe.  A kereske-
delmi miniszter mult évi deez. 15-én beit rendeleti-
vel mindazon italniérőket, kik a vendégek részére 
ételneiniiek kiszolgáltatásával is foglalkozni  szók-
tűk. kötelezte volt, Jiogy a folyó  évi deczember 
hú Hl -én tul élelmi czikkeket csak külön e ciélra 
kért igazgatósági engedély mellett szolgáltathat-
nak ki. Nevezett miniszter e hó 24-ról 84510. 
s/.ám alatt a másodfokú  iparhatóságokhoz intézett 
rendeletével korábbi iutézkedését oda változtatta 
hogy a szfibau  forgó  engedélyek megszerzése csak 
11)02. évi deczember 31-én válik köteleiévé. 

= Első lépés a közigazgatási eljárás 
egyszeriisitósere nézve. A m. kir. miniszter 
határozata folytán  a belügyminiszter a közigaz-
gatási eljárás egyszerűsítéséről éióló 1601. éri 
XX, t.-cziklinek a jogorvoslatokra vonatkozó elsó 
fejezetében  foglalt  rendelkezései végrehajtása tár-
gyában 24 oldalra terjedő utaaitást bocsátott ki 
a törvényhatóságokhoz s azoknak elsó tisztvise-
lőihez, melylyel a törvény eme réssét már a jövó 

nyom a költségjegyzéket, de méltóztassék azt 
egy héten belül kiegyenlíteni". .Mindent elkö-
vetek feleltaz  asszony,hogy minél előbb kiegyen-
líthessem* s ezzel nagyszabású udvarias kiséret 
mellett távozott. 

Telefonálnak.  Ilyenkor a székek feldűl-
itek s ueincsak az öreg ur izgatottsága hág 
tetőpontjára, hanem az egész ház lakóinak a 
nyugalma hosszú időre megzavartatik. .Halló, 
ki beszélV* .Halló, ki beszél?* .Nem értek 
egy szót sem" Halló!" „Nem értem I* „Ugyan 
kérem, valahol bele zörgetnek, méltóztassék 
egy perczig várni". .Hallói" E közben nyílik 
az ajtó s elhagyva a telefont,  rohan kliense 
fogadására,  de egy kéregetóre talál s izgatott-
sága fokozottabb  lesz és igy fut  vissza a tele-
fonhoz.  Újra kezdi a kérdezősködést, a mig 
kisül, hogy X. faipar  részvénytársaságtól be-
szélitek, ez a faipar  részvénytársaság legjobb 
ügyfele,  kérdi, hogy mikor találja otthon, mert 
az Üzletvezető föl  akarja keresni a jogtanácsos 
urat. .Most is kérem én állandóan az irodám-
ban vagyok, feleli  az ügyvéd." Ott is volt ugy 
annyira, hogy ha néha tárgyalásra nem kellett 
volna mennie, talán egy perezre sem lépett 
volna ki az irodából. 

Mikor a faipar  részvénytársasággal lépett 
érintkezésbe, akkor nehéz nap következett, mert 
német leveleket kellett írni. Egy német levél 
megírása pedig mllködésem kezdetén sok össze-
ütközésre adott okot BeBzéít németül és ne-
kem irnom kellett, de mikor távol sétált asz-
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január hó 1-én életbe lépteti. A fontos  végrehaj-
tási utasítás, mely nemosak az annak keiolésére 
hivatott tisztviselőknél, hanem a jogkereső közön-
ség eldtt is kiváló érdekkel bir, 12 g ra oszlik s 
részletesen meghatározza a felebbezések  fogalmát 
s szoknak mikor és mely ügyekbeui használha-
táaát, a felülvizsgálati  kérés igénybevehetését. a 
felebbviteli  előterjesztések helyét, a meg uem 
engedett vagy elkésett felebbezés  visszautasítását, 
a fellebbviteli  határidőt, a fellebbviteli  eliilerjesz 
lésnek módját, a határozatok végrehajthatóságát, 
az igazolási eljárást, az újra felvételt,  a hatósági 
fellebbviteli  külön a főispánra,  a közigazgatási 
ágak főnökeire  és a lisztiiigyészre nézve, továbbá 
a közigazgatási bírósági ügyeket és végül szd 
az átmeneti intézkedésekről. A jogorvoslatoknak 
törvényben foglalt  szabályozása lebetó világos 
ságra és egyszerűségre törekszik E ciél elétéséuek 
egyik eszköze a közigazgatási ügyekben használ-
ható jogorvoslatok szabatos, egymástól szigorúan 
elhatárolt megkülönböztetése, továbbá a közigaz-
gatási intézkedések fajainak  megjelölésére követ-
kezetes. halározott terminusok megállapítása. Mia 
az eddigi törvények a felebbvitel  egyen nemeit 
igen különböző elnevezések alatt einlitik, addig 
a most életbe lépó szabályozás a felebbvitelnek 
három egymástól eltérő ssjátos nemét különböz-
teti meg, a felebbezést,  a felülvizsgálati  kérelmet 
éa a felfolyamodást.  Felebbezéssel lehet élni nz 
elsőfokú  és az elsőfokúval  egybo nem hangzó 
másodfokú  határozat ellen, felülvizsgálati  kére 
lemnek van helye az elsőfokúval  egybehangzó 
másodfokú  határozat ellen, végül felfolyamodás 
használható akkor, mikor az elsőfokú  hatóság a 
felebbezést,  vagy felülvizsgálati  kérelmet hivatni 
böl visszautasította, vagy az igazolásnak heljel 
nem adott. E három jogorvolati eszközt nevezi n 
törvény közös névvel felebbvitelnek.  Kzek mullé 
Borakozik rendkívüli jogorvoslati oszközként az 
újra felvétel.  A belügyminiszter a rendeletet a 
hatóságoknak gondos figyelmébe  ajánlotta s ki-
jelentette, hogy elvárja miként az a lelkesedés, 
a melylyel a hatóságak » törvény előkészítéséi 
kisérték, anuak készséges végrehajtásában is ineg 
fog  nyilvánulni. 

Viczinális utak. 
A napokban olvastuk vármegyénk közsze-

retetben álló alispánjának félévi  jelentését. A 
ki időt nyerhet és fáradságot  szenvedhet annak 
figyelmes  átolvasására, meggyőződhetik és pe-
dig igaz örömmel arról, hogy vármegyénk sorsa 
oly kezekben nyugszik, melyek a minden irány-
ban BZÜkséges gyors és sikeres igazgatási teen-
dőket következetesen ugy intézik, hogy azoknak 
jótékony hatásait a vármegye minden gyer-
meke érzi és hálás szívvel, meleg elismeréssel 
köszönheti meg. 

Említett jelentés, a maga egészében fölül 
áll a bírálaton. Sőt kiérzik belőle egy s más 
irányban a haza- és fajszeretettől  lángoló lélek-
nek fájdalma,  midőn az össze nem tartás, 
együtt nem érzés bénító hatásáról megemlé-
kezik. Vele érzünk mi is! 

Ismétlem: nz emiitett jelentés nem hagy 
fenn  kívánni valót Ellenkezőleg, egy oly ör-
vendetes tényt említ fel,  melynek vármegyénk 
minden igaz lelkű polgára érezheti, és kell, 
hogy érezze óriási anyagi előnyeit. Értem ez 
alatt a Sepsiszentgyörgy—Csíkszereda—tölgyesi 
törvényhatósági útnak állami kezelés ala tör-
tént átvételét. Ki tudta az utat a magas kor-
mányhoz, melyen haladva, ily óriási haszonnal 
járó nehéz ügyet sikerre juttathatott? 

tatomtól, nem értettem minden szavát s ha 
mondottam „nem értem kérem", akkor izga-
tottan szaladt felém  .hogy lehet ezt nem ér-
teni, mikor oly értelmesen diktálok". .Távol 
megy az ügyvéd ur és igen gyorsan beszél, 
felelém".  .Hiszen ön azt mondotta nekem, mi-
kor irodámba lépett, hogy németül tu<! diktan-
dó irni." Ilyen jelenet többször ismétlődött, egv 
alkalommal megint asztalomhoz fut  és igy szól: 
.ön oly helyesen ejti ki a német szavakat, 
hogy nem is hiszem, hogy tökéletesen nem 
birná a nyelvet, csak engemet itt boszantani 
akar*. Az ilyen támadásra nem is volt mit 
szólnom. 

Nap közben ötször-hatszor kellett men-
nem a kir. járásbírósághoz és kir. törvény-
székhez az ügyek elintézésének sürgetése vé-
gett Utasításom mindig egyforma  volt. Menjek 
az előadó bíróhoz és kéljem meg szépen az ö 
nevében ezt s azt az Ügyet lehetőleg szíves-
kedjék soron kívül elintézni. Eleinte megkap-
tam a kellő felvilágosítást,  de mikor mindenik 
tisztviselő tudta, az utolsó írnoktól a járásbi-
róig és a törvényszéki elnökig, hogy iniért já-
rok és ki küldött, nagyon rövid feleletet  kap-
tam : .mondja meg az ügyvéd urnák, hogy ez 
a hivatal nemcsak az ó ügyei intézésére van 
hivatva. Viszatérve azon gondolkoztam, hogy 
is tndjak valami megnyugtatót mondani prin-
czipáliaomnak, mert az ügy állásáról nem kap-
tam felvilágosítást  Mikor valami hirt várt, tü-
relmetlenül sétált szobájában és az ajtó nyílá-
sára már rohant felém,  kérdezvén mi az újság ? 
.A biró ur megigérte, hogy elfogja  intézni, 

A jelentés szerényen elhallgatja, sőt le-
hető száraz és rövid szavakkal adja tudtunkra, 
hogy hála Istennek: ez sikerUltl Hálaistennek! 
mi is ezt mondjuk. De tegyük hozzá egyhan-
gúlag, kivétel nélküli hálaérzettel: legyen ál-
dott a fó.  a kéz, mely ezt a nagy sikert ne-
künk megszerezte! Legyen boldog azon tudat-
ban, hogy Csikvármegyének egyetlen értelmes 
polgára sínes olyan, a ki ezt elfeledni  tudná 
és ă ki ne tudná azt, hogy e siker, az ö el-
múlhatatlan hazafiúi  érdemei között nem első 
ugyifn.  de a legnagyobb a sok között. 

Egy vármegyének megmenteni évi !)0,00(l 
koronát, egy rövid évtizedre — az időszaki 
előnyök számbavétele mellett — többet egy 
milliónál: ez megérdemli a halhatatlanság gyé-
mánt diademját! E diadém legyen az örök hála. 
köszönet részttukról'. 

Istenem! mit lehet tenni 10 év alatt egy 
millió koronával, mely eddig elé reánk nézve 
elveszett, melynek csak parányi része jutott 
nekünk, az is természetben, észrevétlenül. 

És ma ez a kincs már a miénk ! De mel-
lett miénk ama boldogító hit és remény, mely-
nél fogva  nyugodtan várjuk, hogy az a nemes 
lélek, mely tetterejével ezt megteremtett?: 
tovább kivan haladni vármegyéje közgazdasági 
állapotainak javítása terén s mindenek elölt 
az általa megtakarított évi !J0.(HK) koronának 
tekintélyes részét arra lógja felhasználni,  a mi 
megjenI; közgazdasasi felvirágoztatására  a leg-
szükségesebb. t. i.: hogy vármegyei viezinalis 
útjaink s a még ilyoucki'il fel  nem vett. de 
fontos  közlekedési vonalaink, a legsürgősebben 
rendeztessenek: hogy azon közlekedési vona-
laink, a legsürgősebben rendeztessenek; hogy 
azon közlekedési vonalak, melyeken ma négy-
ökrös fogattal  és üresen sem lehel közlekedni, 
olyan állapotba helyeztessenek, hogy azokon, 
a mint székelyesen mondani szoktuk: „ket ló 
a maga terhét könnyen elbírhassa". 

A székely emberrel most ez irányban 
tenne legtöbb jót, mert köztud.-itu tény, hiigy 
Uyergyót nem is említve, Szentdoiiiokostól le-
felé  Csík-Tusnádig, még a köztünk tehetősebb 
székely gazdák is rá vannak utalva a fnfuva-
rozásra, melylyel „szépecskén kereshetnének", 
ha a keresményből uem kellene a rosz utak. 
még rosszabb hidak miatt minduntalan össze-
törött szekerét „rcpcráltatui". ha nem kellene 
a .Hidegség" patakában kidűlt lova helyeit 
másikat „állitani" s ha a tömérdek kátyúba 
lépten-nyomon berekedett szekér emelés közben, 
övig éro sárban, vízben lerongyolódott ruházatát 
hónaponként pótolni kénytelen nem volna. 

S mekkora áldás a székely fuvarosra  az. 
ha egy rend jó erős darócz ruhával fél  évig. 
egy jó kemény szekérrel egy évig s két mo-
kány lovával két-három évig kényelmesen ke-
reshetné az adóra, útadóra, községi pótadóra, 
maga, családja és igavonói fenntartására  sziik-
seges pénzt! .Mert most különösen a nagy fa-
üzletek telepei között fennálló  közlekedési mi-
zériák miatt ezt nem érheti el. 

Tisztelet illeti a fakereskeilóket,  kik elég 
jó fuvarbéreket  fizetnek,  de mely fuvarbérek 
ínég sem elegendők a szegény székely fuvaros 
ezerféle  nyumoruságainak ellousiilyozására. 

Nem pedig azért, mert a 14 -:24 kilomé-
ternyi közlekedési vonalokból 2 —;i kilométer 
sem jó. Hidakról, védőgátakról pláne még gon-
dolkozni sem illik, mert nincsenek. 

Kérünk tehát eme néhány ezerre tehető 
székely fuvaros  osztálynak járható közutakat. 

feleltem."  „I'ersze hogy elintezi. de mikor V* 
„Ün megint nem járt el ügyesen, arra kellett 
volna kérnie, hogy ma vagy holnap intézze cl." 
A sok sürgetés daczára ügyeink a rendesnél 
is későbbre nyeltek elintézést, mert sokszor a 
kezelő személyzet készakarva is visszatartotta. 
Nekem állandóan kellelt sürgetnem, niert el-
képzelhetlen dolog lett volna, hogy egy perezre 
is megállják munka nélkül az irodában. Inkább 
meg kellett járnom a város minden hivatalát, 
a hová valaha valamely iigydarabot nyujtotlunk 
be elintézés végett. 

Legmagasabb fokra  hágottt az izgatott-
ság, mikor ügyiratukat kellett rendbe szedni, 
vagy egy darabot BÜrgösen kellett előkeresni, 
mikor a poslára pénzt kellett, mikor a sommás-
végzés jogerőre ememelkedéséig az adós fize-
tett és fiz  elkészített végrehajtási kérést nem 
lehetett beadni. 

Lázas munkában telt el minden napunk. 
A princzipális is este felé  rendszerint megcsen-
desedett, de reggel annál- rettenetesebben adta 
ki a napi progratnmot. Uj évre fizetés  emelés 
reményével kecsegtettett, de ismerve ftikarsá-
gát, ezen Ígéretében nem igen biztain. Külön-
ben is nagyon megismertük volt egymást és 
szükség volt, hogy egy uj alakot tanítson keze 
alá. Jöttek az uj jogász emberek, de egy hét 
leforgása  alatt bucsut vettek a csoda princi-
pálistól. 

Kedvesen gondolok vissza ama izgalmas 
napokra, de nem szívesen kezdenék még egy 
uj évet az én egykori, igen kedves princzi-
pálisommal. 

tűrhető műtárgyakat. Lesz akkor kereset. Lesz 
ebből boldogság is feltétlenül.  Lesznek ezeren, 
a kik örömükben sírva, leborulva fogják  áldani 
a jobb kezet, mely a közlekedési eszközök 
javításával megmentette őket a nélkülözések-
től, ruhájukat, eszközeiket, marháikat a gya-
kori pusztulástól. A többi jó ezután jön. 

Adja Isten, hogy ezt az érdekeltek közül 
sokan igy értelmezzék s a hol tenni kell, ott 
sürgősön tenni, erejük és akaratuk legyen! 

Hidegséghy  J. 

Csikmegyei muzeum. 
Dr. Hermáim Antaltól. 

I. 
A székely havasok fája  csztendőnkint egy-

egy uj évgyűrűvel iivedzi magát, hogy gyara-
podva, erősödve daczolhasson a viharral. 

A székelység száznégy águ törzsének pe-
dig uj intézményekkel, kulturerókkel kell gya-
rapodnia. hogy ellenárihasson a mindenünnen 
rázuduló vésznek. 

A létért való nehéz harezuak egyik leg-
biztosabb védő fegyvere,  • hogy a székelység 
megismerje azokat a tényezőket, melyek ezer 
vagy másfél  ezer év zivatarjai közt, se fogyva 
se törve, fenntartották  e népet, mint a magyar 
nemzet úttörőjét s aztán legszilárdabb védő 
bástyáját. Ismét ni kell ezt a földet,  mely ápolja 
és eltakarja az ősöket, ennek a földnek  a ter-
mészetét, mely döntő hatással volt és lesz a 
rajta élő nép élet viszonyaira és létfeltételeire. 
Ismerni kell a székelység múltját és a mult 
gyümölcsét. » jelent, hogy tudatosan és bizto-
san elő lehessen készíteni, Illeg lehessen ala-
pítani a jövőt. Ismerni kell ennek a népnek 
a jeliemét és lelkét, az ahbati rejlő erőket és 
fogyatkozásokat,  ismerni és ápolni kell, az 
abban élő örök eszményeket és ősi hagyomá-
nyokat, mert csak ezek irányában lehet em-
beri és nemzeti hivatásának teljes betöltésére, 
tökéletesedésre, boldogulásra vezetni ezt a dicső 
multu és nagy jövőre hivatott nemes fajt. 

Ks hogy ez ismeretek igazán tanulságo-
sak és gyümölcsözök, állandóan hatók, bizto-
san czélt érők legyenek, szükséges azoknak 
összegyűjtése, rendszerezése, liozzáférhetése  s 
szcinlélhetövé tétele, tudományos elrendezése 
és feldolgozása.  Szükség van székely mu-
zeumra. 

Es ez meg is volna már Scpsi-Szentgyör-
gyön, jobbadán özv. Cserey Jőzsefné  hazafias 
áldozatkészségéből. Konczepcziójában, kereté-
ben megvan mindaz, a mi egy székely nemzeti 
muzeum feladata  volna. De nem tudta és egy-
hamar talán nem is fogja  tudni teljesen betöl-
teni nagy nemzeti hivatását. 

Ennek főoka,  hogy a székelység összesége 
(talán partikuláris féltékenységből)  nem volt 
hajlandó elismerni ennek az intézménynek az 
egész székelységre kiterjedő egyetemes hatás-
körét és illetékességét. A másik oka az lehe-
tett, hogy ez intézmény nem is tudta magát 
az egész székelység körében érvényesíteni, sót 
az utóbbi ítlöben székhelyén is lankadt a ha-
tékonysága. Eveken át stagnált. Heteges őre 
minden jóakarat mellett sem tudott lendíteni 
rajta. Tulajdonkepeni igazgatója, a nagyhuz-
góságu, roppant munkássága néhai Málik József 
gondjainak es idejének csak kis részét tudta 
ez l'mynek szentelni, Ez pedig nem volt elég. 
Maga az alapító is elfordult  müvétől és utóbbi 
időben talan a székely muzeum számára gyiij 
tölt nagy értékű néprajzi tárgyakat a nagylii-
vatásu, erálycs tevékenységű és .szerencsé:-
kezű erdélyi néprajzi múzeumnak ajnndékozta. 

A túlságosan elfoglalt,  elcsigázott nagy-
érdemű Malik József  halain után (iódri Kerenez 
Sepsi-Szenlgyörgy polgármestere, vette gond-
jaiba a muzeum Ügyét, (iódri a jövő embere. 
Mihez ó fog,  azt meg is szokta csinálni. Vele 
uj korszakba lepett a székely muzeum. mintegy 
varázsütésre uj lendületnek indult. I'rogrammja 
nagyszabású, tle reális és biztos alapú Remél-
jük, hogy sikerül neki győzedelmeskedni a kö-
zönyön és kiesinyességen, úgyszólván újra al-
kotni a székely muzeumot és felemelni  azt ma-
gas czélja színvonalára. Iis erkölcsi kötelessége 
minden székelynek, a ki teheti, hogy támogassa 
a székely muzeumot. 

De a mint a budapesti Nemzeti Muzeum 
nem tette feleslegessé  a kolozsvári Erdélyi 
Muzeumot és az Erdélyi Muzeum az EKE nagy-
jövójü muzeuma nem tette s nem teszi feles-
legessé a sopsi-szentgyörgyi Székely Nemzeti 
Muzeumot: ép ugy. ez utóbbi muzeum nem 
teszi szükségtelenné azt, hogy az egyes szé-
kely megyék külön-külön foglalkozzanak  terü-
letük tanulmányozásával, összegyűjtsék és meg-
mentsék a természet és a kultura produktu-
mait és kincseit, a mult emlékeit, a jelen 
jellemző jelenségeit, szóval hogy megyei mu-
zeumot teremtsenek. Megkívánja ezt a többek 
közt a nuinkafelosztás,  a honismeret közvet-
lensége és intenzitása, a tudomány népszerű-
sítése, egyrészt általánosítása, másrészt lokali-
zálása és az BZ elv, hogy miuden természeti 
vagy művelődési jeleiiséget a maga szerves 
környezetében, a maga eredeti helyén, a maga 
oksági összefüggésében  lehet legjobban meg-
ismerni és igy ezekből levonni e tudományos 
és gyukorlati tauulságokat. 

Marosvásárhelyt a székelység tulajdon-
képeiii metropolisában már vannak nyilvános 
tudományos gyűjtemények, az Udvarhelyi Mu-

zeum szervezésére is történtek érdemleges lé-
pések. Csikmegye sem maradhat el ezek mö-
gött. Itt lakozik a legtipikusabb székely nép 
a székely vér legjellegzetesebb formájában,  itt 
élnek szép hagyományaiban a csíki székely 
krónika regéi, itt terem a gyimesi vadvirág, 
itt fakad  gyógyító erejű varázsital mint a 
mese életvize számtalan forrásból,  itt vannak 
a hazai természet legérdekesebb jelenségei, 
kiucsei, a népélet legősibb sajátságai. 

Csikvármegyei muzeumot kell teremteni! 
Hogy és miből? azt közelebbről bővebben ki-
fejtjük! 

Képviselőtestületi tagokrálasítása. 
Csíkszereda deez. 25. 

Lapunk mult számában, már enilitetlübr hogy 
u városi képviselőtestületből kisorsolt, elhalt vagy 
eltávozott tagok helyett folyó  évi deczember hó 
23 in választották meg az uj tagokat. 

A választási Becze Antal alispán vezette. 
A szavazás kezdetét vette délelőtt U órakor s 
egész délután 4 óráig tartott, a szavazatok kisze-
dése éa összeszámlálása azonban ciak este 8 óra 
utáu ért véget. 

A választás iránt rendkívüli nagy érdeklő-
dés mutatkozott, s a titi itt nálunk igen ritkán 
történik, az összes szavazóknak majdnem három-
negyed része mozgósítva volt. 

A mint észrevettük két féle  szavazólap for-
gott közkézen, egyiken, melyet hivatalos névvel 
illettek, minden társadalmi osztály : a honoráoziő-
rok, ipurosok, kisgazdák, kereskedők képviselte 
téléről a számarányhoz képest igazságosan gon-
doskodva volt, a másikon azonban, melyről nzt 
állítják, lioyy a közbirtokosság elöljárósága által 
adatott ki, leginkább a földinivos  osztály tagjai-
nak neve B/ercpelt. 

A kortuskedés természetesen mindkét sza-
vazólap mellett erélyesen folyt,  ugy hogy a vá-
lasztás kiilönöson a délelőtti órákban egy kisebb 
szubrtMi orsz. képviselő választáshoz hasonlítóit. 
A délutáni órákban az érdeklődés csökkent és 
uiry tiinl fel,  ininlha a jelöltek tekintetében csen 
des megegyezés jött volna létre s a szavazó lapok 
ilyou irányban korrigáltattak volna meg. 

A szavazatok kiszedése után a következő 
eredményt állapították meg: 

ttendes tasakká választatlak I'otoczky Kris-
tóf,  Kaiic* Lüriuuz. Ifj.  Dávid János, ifj.  Uávid 
Ignácz, id. Dávid Ignácz, Lakatos Mihály, iil. liane* 
Ignácz, lleczc Aiitnl. Csedó István, Jakab Feruncz, 
L>urvas llól.-i, Dávid István, Szopos József. 

Pótlásokká választattak l'siszér József,  Ló-
rin ez Kerenez, ifj,  Kancz Ignácz. 

A mint halljuk n választás eredinéuye ál-
talában megelégedést keltett, ez az eredmény 
uzotiüan csuk nkkor lesz üdvös és igazán meg-
nyugtató, hu az ujonati választott képviselő tes-
tületi tagok minden magán érdek mellőzésével a 
varos érdekeit fogják  szem előtt tartani és a város 
ügyeinek felvirágoztatására  teljes szívvel és lé-
lekkel törekedni fognak. 

Tisztújítás Csíkszeredában. 
Városunkban a tíszujitást mult évi de-

czember hó ill-én ejtették meg az összes vá-
lasztás alá eső állásokra Becze Antal alispán 
elnöklete és a képviselőtestületi tagok nagy 
érdeklődése mellett. 

A tisztújító közgyűlést Becze Antal alispán 
délelőtt 10 órákor nyitotta meg s azonnal meg-
alakították a kandidáló bizottságot, melynek 
tagjaivá dr. Kilép Sándor, Fejér Sándor, (íeezó 
15ela és Szacsvay Imre neveztettek ki, illető-
leg választattak be. A szavazatszedő bizott-
ságba Nagy Imre elnöklete alatt Dávid Lajos 
és Darvas'Bela küldettek ki. 

A kaudidaló bizottság a beérkezett pályá-
zatokat átvizsgálván a következőket jelölte: 

• .4 polgármesteri  állásra  három pályázó 
küziil, miután egyik pályázó, nevezetesen Elthes 
Ignácz még a jelölés megejtése előtt vissza-
lépett: Bartók Károlyt és Csedó Istvánt je-
lölték ; 

A tiszti  ügyészi állásra:  Nagy Sándor 
ügyvédet, a péuztáruoki állápra: Tamás Bélát 
és Szentes Kerenezet, a tanácsosi állásokra: 
Tamás Iiélát, Márton Ignáczot, Váradi Déuest, 
Szeules Kerenezet ós Jakab Eerenczet 

A megürült állások betöltése, kivéve a 
polgármesterét, közfelkiáltással  történt. 

Ilyen utou megválasztanak: 
Tiszti ügyésszé: Nagy  Sándor. 
l'énztáinokká : Tamás  tiéla. 
I. tanácsossá: Márton  Ignácz. 
II. tanácsossá: Jakab  Ferencz. 
A polgármesteri állásra 10 képviselő Írás-

ban titkos szavazást kérvén, azt elnöklő alispáu 
elrendelte s a szavazás idejére a gyűlést fel-
függesztette. 

A szavazás megejtetvén a gyűlés újból 
való megnyitása után Nagy Imre szavazatszedó 
bizottsági elnök a következő eredményt hir-
dette ki. 

Beadatott összesen 42 szavazat, ezekből 
Bartók Káfoly  kapott 22 votumot, Csedő látván 
19-et és 1 szavazólap lires volt. 

A jelentés alapján elnöklő alispán Csík-
szereda törvényesen megválasztott polgármes-
terének: Bartók Károlyt jelentette ki. 

Azután a polgármestert kivéve — ki tá-
vol volt — a többi tisztviselők nyomban letet-
ték a hivatalos esküt mire aztán az elnöklő 
alispán a tisztviselőkhöz intézett, néhány buz-
dító szó után a választó közgyűlést bezárta. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Boldog  újévet!  Munkatársainknak, 

lapunk  barátninak  és  minden  rendű  és  rangú 
olvasóinak  boldog  újévet  kívánunk. 

— Dr. Hermann Antal kir. igazgató, 
egyetemi m. tanár, szerkesztő, a nagynevű tu-
dós, hazánkban a néprajzi tanulmányok meg-
indítója, vasárnap és hétfőn  Csíkszeredában 
volt, iiogy meglátogassa e lapok szerkesztőjét, 
a ki tanulótársa volt és tisztelegjen a vár-
megye vezetőinél, Dr. Hermann Antal meg-
ígérte, hogy állandó munkása lesz lapunknak. 
A mai számban egy nagyjelentőségű közügyet 
pendít meg. mint legilletékesebb kezdeményező. 
Ajánljuk olvasóink ügyeimébe. 

— Eljegyzés. Foriss Péter királyhalmi 
körjegyző a napokban eljegyezte Bakó János 
helybeli róni. kath. kántor kedves leányát, Bakó 
.Máriát. Szerencsét kiváuuuk ! 

-- Esküvő. Bocskor Adriennet, Bocskor 
Mihály, kolozsvári kir. ítélőtáblai bíró leányát, 
karácsony másodnapján vezette oltárhoz Bará-
tosi Dr. Ferenc/. M. Zsigmond kolozsvári ilju 
ügyvéd. Az esküvőn, mely a legszűkebb családi 
körben lett megtartva, a násznagyi tisztet Dr. 
Vajna (íábor brassói ügyvéd teljesítette. A szép 
itju pár frigyére  szívből kívánunk áldást és 
szerencsét. 

— Hímen. Csik-Taploczán Balázs Vilma 
kisasszonynak Pál János m. kir. erdész által 
közelebbről jelentett eljegyzését rövid idő alatt 
a házassági frigy  követte, kiknek egybekelési 
ünnepélye karácsony második napján történt 
meg Csik-Taploczán előkelő szép számú misz-
vendégjelenlétében. Kisérje boldogság frigyüket. 

— A tanítók tovább képzése. A 
tanítóság szellemi színvonalának emelése érdo-
Wlassics Gyula kultuszminiszter többrendbeli 
reformjavaslat  kidolgozását határozta el. A 
miniszter intenczióinak végrehajtása tárgyában 
tanácskozásuk folynak  a népiskolai és tanító 
képzői szakosztályok között. Nevezetesen széles-
körű tovább képző tanfolyamok  rendezéséről 
van szo. mint oly módról, mely igen alkalmas 
a tanítóság tovább képzésére megadni az irányt, 
hogy azután önművelés által maguk a tanítók 
folytathassák  ti tovább képzést. 

— A közbirtokosság újra alakulása. 
Városunk közbirtokossága deczember ÍM "J'J éa a 
városháza nagytermében kii/gyűlést tartott s jövőre 
nézve tisztikarul a következőket választott.» ine^; 
Elnök: Dávid Lajos; nit-lunk: ifj.  Hajnód József; 
jegyző: Huj nőd Ignácz, helyette* jegyzők: Péter 
István és iil. Dávid Ignácz; pénztárnok: Szopos 
József;  ertlóbiró: l'etrei Kerenez; eilen'ir: Itiuez 
Löriucz. Hirlokossági képviselők: IJecze Antal, 
Kejér Sándor, Barabás Bél»,. Dávid István. Lőrincz 
Ferenci, Tamás József.  Erőss Antal, ifj.  Dávid 
•láuos, .Inkab Kerenez, id. K:iucz Ignácz, id. Hajnod 
.lószef,  id. Hajnód János, id. Kovács Ferenc/, 
Gáspár József,  Szopos Elek, id. l'ál Istváu, l'ál 
András, id. Dóczi József,  Koncsag György, legi íj. 
Hancz Antal. 

— Tbea estólyek. Karácsony második 
napján a .Csillag*-vendéglő nagytermében a 
helybeli iparos iljuság, deczemlwr hó 2S-á;i a 
Homfeld-I'éle  nagyteremben a kereskedő és 
iparos iljuság rendezett társas vacsorát. Mind-
két mulatságon számosan veitek részt és a 
legjobb kedvvel kiváló kedélyhangu atban mu-
lattak kivilágos virradtig. Az utóbbi estélyen 
kedves meglepetést és igazi elvezetet okozott 
a közönségnek Simó líonka szép szavalata és 
Orbán Irénke ügyes dalai. 

— Kórházi tisztviselők kinevezése 
és kórház nyitás. A (iy.-Szenttniklóson a mult 
évben fölépített  kórház nein sokára megkezdi 
varmegyénk ezen jelentékeny részére nézve 
nagy hézagot pótló humánitárius működését. A 
kiiri pályázatok alapján beérkezett folyamod-
ványokra a megyei közegészségügyi választ-
mány is nyilatkozván, korházi igazgatónak Dr. 
Dobribán Antal, jelenleg gyergyói járási orvos, 
kórházirctuleló orvosnak Dr. Nagy Lajos reme-
tei körorvos, kórház gondnoknak Simon Balázs, 
jelenleg gyergyó-szentmiklósi küzségibiró és 
felügyelőnek  gyergyó-szentmiklósi Kiss Jenő 
neveztetett ki. A korház megnyitás, ha csak 
valami akadály közbe nem jo, 11)02. évi január 
hó 1-ével fog  megtörténni. 

— Tanfolyam  hibás beszédűek szá-
mára. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
f.  évi 85715. sz. rendelkezése értelmében a 
siketnémák váczi kir. orsz. intézetében, a gyógy-
paedagogiai tanárképzővel kapcsolatban, a dado-
gók és egyéb beszédhibákban szenvedők szá-
raára a jövő 1002. év jan 3.-án beszédgyógyitó 
tanfolyam  nyílik. E tanfolyam  öt esetleg hat 
hónapig tart. Felvételt nyerhetnek rá mindkét 
nembeli hibás beszédű növendékek. Tandíj a 
tanfolyam  egész tartamára Hl) korona. Szegé-
nyebb sorsú hibás beszédűek c tandíjnak csak 
felét  fizetik,  teljes vagyoutalanság igazolása 
esetén pedig tandíjmentességben részesülnek. 
Vidéki hibás beszédűek gimnáziumi vagy polg. 
leány-iskolai tanulmányaikat Váczon folytathat-
ják. Felvétel végett jelentkezni kívánók szemé-
lyesen vagy levélben forduljanak  Borbély Sándor 
intézeti igazgatóhoz. 

— Zártkörű táncaestély. A .brassói 
vasúti olvasokör" zászló-alapja javára 1902. évi 
január hó 11-én az Orient nr. 1. szálloda nagy-
termében zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti 
dij: Személyjegy 2 kor. Családjegy 3 személyre 
5 kor. Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre 

válthatók a .Brassói Lapok* könyvkereskedé-
sében, továbbá Folyovits M. és Schütz testvérek 
üzletében, este a pénztárnál. FelUlfizetések 
köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáz-
tatnak. 

— Egy jeles pap halála. Az erdélyi 
ref.  papságnak gyásza van. Egyik legjelesebb 
tagja, Borbáth l'ál, vízaknai lelkész, a kiváló 
szónok, 1901. évi deczember hó 22-ón hosszas 
szenvedés után jobb hazába költözött. Borbáth 
l'ál évekig volt Háromszék megyében Dalnokban 
pap s ez iiló alat általános rokonszenvre s 
közbeesülésre tett szert. Innen Csíkszeredára 
választották meg. majd Vízaknára, a hol szin-
tén közszeretetet vívott ki jeles papi képes-
ségeivel, nagy miveltségével, linóm társadalmi 
modorával. Korai halálát gégerák okozta. Te-
metése 15101. évi deczember hó 24-én délután 
2 órakor volt Vizaknáu nagy részvét között. 
Myugodjék csendesen. 

— Uj szerkesztő. A kolozsvári .Magyar 
Polgár", a szahadelviipiirt erdélyrészi vézérlapja 
január 1-ével uj szerkesztőség vezetése alá keriil. 
Főszerkesztő br. í'eilitsch Artúr orsz. képviselő lesz. 

— Egy veszett eb kiirtása. Nagy iz-
galmat okozott karácsony napján Szentsimon 
községben egy kóbor veszett eb, mely a község 
utczáit bebarangolva embert és állatokat egy-
aránt támadott, kik útjába estek. Miután Szőke 
Ferencznét is megsértette, este (1 órakor sikerült 
:i kutyát kiirtani, melynek feje  a budapesti 
állatorvosi főiskolához  l'elkiildetett, a megmart 
egyén pedig a Högyes-féle  Pásztor intézetbe 
szállíttatott. Szeutsimonon és a szomszéd közsé-
gekben a kutyáknak 40 napi zár alá helyezése 
elrendeltetett. 

— Honvéd lóvásár. A marosvásárhelyi 
!t-ik honvéd lovasezred lószükségletének fede-
zése végett az erdélyi részekben megtartandó 
pótlóvásár jövő január hóban fog  megtartatni, 
a mi Csíkszeredában a nevezett hónap 24-ikére 
tüzetett ki délutáni egy órakor kezdődóleg. Pót-
lovaknak 4 évet betöltött és 7 évet tul nem 
haladott, 15S czmtrtöl I(jO czmtr magas, jól 
táplált, jól ápolt, jótestalkatu lovak avattatnak 
fel.  Miuden egyes lóról, mely felavatás  végett 
előállittatik, a szabályszerű „lólevel* készen 
tartandó. 

— Gazdasági oseléd és munkás ki-
tüntetés. A szeretet ünnepének alkalmával 
2öll hiiségos gazdasági cselédet és 250 jóravaló 
munkást tüntetett ki Darányi Ignácz fultlmive-
lési minister, valamennyinek érdemei elismeré-
séül oklevelet és 1(10— 100 koronát küldvén. 
Hatóságok, gazdasági egyesületek körültekintő 
ligyelemmel írták összi) a magyarföldnek  azokat 
az érdemes munkásait, a kik hűségesen szol-
gálták gazdáikat. Ezeknek a sorában vannak 
többen olyanok is, kik egy huzamban liö évnél 
tovább szolgáltak egy gazdánál. 

— Birtokrendezések czim alatt Krisz-
tinkovich Ede fóltlmivelésügyi  miniszteri osz-
tálytanácsos tollából nagyérdekü közgazdasági 
munka jelent meg a Pallas irodalmi részvény-
társaság kiadásában. A 1 IS oldalra terjedő s 
két térképmelléklettel ellátott könyv arról a 
tanulmányútról számol be, melyet szerző, a fölil-
mivelésügyi miniszter megbízásából ez év őszén 
az osztrák, bajor, wiirttembergi és badeni birtok-
rendezések ismertetése czéljából végzett. Az 
érdekes jelentés bevezető része hazai viszo-
nyainkkal is foglalkozik,  tárgyalja a birtokren-
dezések ügyének történeti fejlődéséi,  a mai jogál-
lapotot s a felmerült  panaszukat és óhajokat: 
zárszavában pedig az állami feladatok  körét 
jelöli meg s részletes vázlatot nyújt a nemsokára 
munkába veendő uj tagositási törvény alapvona-
laihoz, kifejtvén,  hogy a birtokrendezési eljárást 
a magyar kisbirtokos-osztály talpraállitása érde-
kében nálunk is egyszerűsíteni kell. A délnémet 
államok birtokrendezési szabályait és intézmé-
nyeit tisztán gyakorlati szempontból, nyilván a 
gazdakoziinséggel kiváltja ismertetni a szerző s 
nemcsak ismertet, hanem hirál is. Sokoldalú 
megfigyeléseit  tömör rövidséggel, de mindvégig 
érdekesen adja elő s eszmegazdag munkájában 
bizonyára a legolvasottabb könyvekegyiket küldi 
a karácsonyi piaezra. Az ország gazdaközönsége 
nagy érdeklődéssel fogadhatja  Krisztinkovich 
ujabb müvét, melylyel ezúttal n hazai birtok-
rendezések ügyének tett igen hasznos szolgá-
latot. A függelékül  csatolt sziues nyomású tago-
sitási térképek egy közeli osztrák község hatá-
rának rendezés előtti és utáni állapotát s a 
birtokrendezések szembetűnő hasznát illusztrál-
ják. A díszesen kiállított munka ára egy korona. 

— Csikmegyei fűzetek.  A Vitos Mó-
zes által szerkesztett és Oyörgyjakab Márton 
utóda, Dresznándt Viktor kiadásában megjelent 
Csikmegyei füzetek  czimü folyóirat  összes szá-
mai kaphatók Györgyjakab Márton utóda Dresz-
nándt Viktor könyvkereskedésében 12 koronáért, 
diszes vászonkötésben pedig 14 koronáért. A 
jeles müvet, mely Csikmegye mindennemű vi-
szonyaira vonatkozólag igen becses adatokat 
tartalmaz, melegen ajánljuk lapunk olvasóinak 
szives figyelmébe,  olyan munka ez, melynek 
nem szabad egyetlen csikmegyei ember könyv-
tárából sem hiányoznia. 

— Megjelent .A birtokosok és gaz-
datisztek közötti Jogviszonyok szabályo-

zásáról szóló 1900. évi 27. t.-oz". eredeti 
szövegével, magyarázattal az 1901. évi április 
14-én 1301. sz. alatti fóltlmivelésügyi  min. ren-
delettel, a peres Ügyekheni eljárási szabályokkal 
kúriai döntvényekkel s irománypéldákkal. Irta 
Knssay Adolf.  Ezen a napilapok, különösen a 
.Budapesti Hirlap" novenber 14-ik számában 
kiemelt mü tartalmazza a magánjogi, (peres 
ügyekheni eljárást mintákkal. A közigazgatási 
eljárásra tartozó ügyekben, u. m. a gazdatiszti 
képrsitésnél, az alaki képzettség (oklevél) hiánya 
miatti felmentésnél-,  annak törvényes megálla-
pításánál, hogy a gazdatiszti czimet jogosultan 
használja-e valaki, nagy haszonnal forgatható. 
Ezen fontos  törvény gyakorlati alkalmazásánál 
e mü nagy könnyebbségül fog  szolgálni. Tartal-
mazza továbbá a birtokosok által a törvényben 
elóirt esetekben a közig, bizottsághoz leendő 
felterjesztések  és felebbezések  mintáit. E műben 
a gazdatiszti állások elnyerésére szükséges kér-
vényminták is feltalálhatók.  Ara 1 korona. Pos-
tán küldve 1 korona 20 fillér.  Postai utánvéttel 
1 korona liO fillér.  Megrendelhető a szerzőnél 
Budapest. IV., Irányi-utcza 18., félemelet  ajtó II. 

— Karáosonyi ós újévi ajándéknak 
alkalmas órákat öt évi jótállás mellett, diva-
tos és elegáns arany-ezüst ékszereket, kina 
ezüst dísztárgyakat hitelképes egyéneknek rész-
letfizetésre  is szállít Polgár Kálmán, müórás 
és ékszerész Budapest VII., ker. Erzsébet-
körut 2!). szátn. E régi és hírneves czég 2000 
illusztrászióval ellátott árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi. Vidéki megrende-
lésekre különös figyelem  fordittatik. 

S z e r k e s z t ő i -OzexietelE. 
F. J. urnák Csík-Szenttamás. A karácsonyi 

czikkt'l krw/üiijük. ile a karácsonyi számra inár későu 
érkezeti. Megtartjuk jövendőre. Szíves üdvözlet. 

B. B. urnák. A tárczát köszönjük. Szíves köz-
reniilk-iilését jövőre is kérjük. 

Loplulujdonos: 
OYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Felhívás  előfizetésre. 
.-i „Csíki  Lapok" már éppen 

13 éve  munkálkodik  városunknak és 
vármegyénknek  előhaladásán,  13 éve 
teljesít  önzetlen  és  hazafias  szolgála-
tot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A ,Csiki  Lapok", a mióta  politikai 
lappá lett,  folyton  és  kitartóan  a sza-
budelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban sikra szállott  bárkitől 
származott  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk  óvakodunk  minden  nagy 
liangu  frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
teli  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  szíveskedjenek. 

Kloflxrtcsi  áruink lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtuk  a régiek,  azaz 

lif/énz  érre  H  korona (4  f'rt). 
félévre  . 4 korona (:i  frí). 
jVcf/i/edim  . 2 korona (l  frt). 
h iUfiihhe  . Itt  korona ((ifrt)' 
Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 

felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszeireket  kiadóhivatalunk-éi 
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LAPOK" 
nz> i'ki-szfÚMMf*'  én  kiuiióhimldfa. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csik-szenttamási templomon esz-

kiizlcndő javítások (u. m. a szentély és Szent 
János kápolna betonirozása, a járdák újra pa-
dolása, uj ablakok készítése, ülőpadok javítása 
és festése)  biztosítása czéljából Püspök ur ó 
méltóság;! által 4780/901. szám alatt jóváha-
gyott terv és költség szerint árlejtést hirdetünk. 

Kikiáltási ár 1449 korona 52 fillér,  mely 
összegnek 100/„-át biztosítékul készpénzben vagy 
elfogadható  értékpapírban köteles ajánlkozó 
alattirt elnökhöz letenni. 

Az árlejtés 1802. évi február  2-án 
délután 2 órakor Csík-Szenttamás község 
házánál szóbeli és Írásbeli ajánlattal fog  meg-
tartatni. 

Az árlejtési feltételek,  a munkálatra vo-
natkozó terv és költségvetés alattirt lelkésznél 
bármikor betekinthetók. 

Csik-Szenttamáson, '1901. évi deczember 
hó 30-án. 

A róm. kath. egyházi tanács megbízásából: 
Tompos Mátyás, Ferenoz János, 
lelkész, mint cliiOk. jegyző. 

609. vh. szám. [806J 1—1 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági Végrehajtó az 1881. éri 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kézdi-vásárhelyi kir. törvényszék 
1901. évi Sp. 623. polg. száma végzése követ-
keztében Zajzon Lázár ügyvéd által képviselt 
kézéi-vásárhelyi takarékpénztár javára Baliii 
Lajos és Bodé Sándor K--altlil lak ősök elles 
351 korona s jár. erejéig 1901. évi janina hl 
24-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 740 koronára becsfiit  következő in-
góságok, n. m. 4 drb kancza, szekerek éa hám-
szer nyilvános árverésen eladatnak, 

Mely árverésnek a caik-szentmártoni kir. jbi 
róság 1901. évi V. 48/4. száma végzése foly' 
tán 361 kor. tdkekövetelé*, ennek 1900. év] 
augusztus 14 napjától járó 6V0 kamatai ,4a eddig 
összesen 82 kor. 79 fillérben  bíróilag mir meg-
állapított -költségek erejéig KAszon-Altii kOi-
séghen leendő eszközlésére 1902. évi lm*- hé H-fc 
napjának délelAttl 10 érája határidőül kiUzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly Megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le éa felfllfoglaltattik  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t -cz. 109. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt C9Ík-Szentmártonon,' 1901. deczember 
hó 93-ik napján. Gondos István, 

kir. bir. végrehajtó. 
Sz. 109o9—1901. 

tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság kOzhirré teszi, bog; a csiksxe-
rerndai takarékpénztár részánytársaság végre-
hajtatónak Szakács Gyárfás  végrehajtást szen-
vedő elleni 6fi0  korona tökekövetelés és járulé-
kai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lévő Csikszentlélek 
község határán fekvő  a csik-szentléleki 73 sz-
tjkvben A f  7, rendsz. 1914. hrsz. szántéra 7 
korona, 31. rendsz. 9534. hrsz. belsőségre 800 
korona, 70. rendsz. 3950., 3951. hrsz. kertre 
64 korona, 74 rendszám 4078. hrsz. kertre 84 
korona, 79. rendsz. 4189. hrsz. széntóra 9 ko-
rona. 89. rendsz. 4311. hrsz. szántéra 21 kor., 
94. rendsz. 4383. hrsz. szántéra 18 korona, 
127. rendsz. 360/1. hrsz. kertre 7 korona, 198. 
rendsz. 9020/9. hrsz. szántóra 11 korona, 199. 
rendsz. 9069/2., 9071/9. hrsz. szántéra 90 kor., 
130. rendsz. 2158/1. hrsz. szántóra 35 korona, 
131. rendsz. 2231/2. 2939/2. 9933/3. hrszánra 
szántóra 42 korona, 138. rendsz. 9495/9. hrsz. 
kertre 50 korona, 139. rendsz. 2640/1.9641/1. 
hrsz. kertre 568 korona, 140. rendsz. 9697/1., 
2698/1., 269»/1., 2700/l„ 9701/1., 2702/1., 
2703/1., 2701/1., 9705/1., 9708/1.,971 l/l. hrsz. 
szántóra 263 korona, 141. rendsz. 2764/1- hriz. 
szántéra 30 korona, 142. rendsz. 3018/1., 3020/1. 
3021/1. hrsz. szánlóra 135 korona, 143. rdw. 
3147/2., 3148/2. hrsz, szántóra 147 korona, 144. 
rend. 3930/2. hrsz. szántéra 3 korona, 145. 
tenisz. 3274/1. brsz. kertre 32 koroua, 146. 
visz. 3938/2. hrsz. kertre 58 korona, 137. rdsz. 
3946 2., 3946/2.. 3947/2. hrsz. kertre 92 kor, 
148. rendsz. 4290/2. hrsz. szántóra 34 korona, 
149. rendsz. 4229/9. hrsz. szántéra 53 korona, 
150. rendsz. 4972/2. hrsz. szántéra 41 korona, 
151. rendsz. 49P6/1. hrsz. szántóra 17 korona, 
152. rendsz. 4'>C2/9., 4303/2. hrsz. szántéra 74 
korona. 153. rendsz. 4317/2. 4318/2. 4319/9. 
hrsz. szántóra 42 korona, 154. rendsz. 4343/2. 
hrsz. szántóra 50 korona, 155. rendsz. 4369/1. 
4360/1. hrsz. szántóra 49 korona, 156. rendsz. 
4144/1. hrsz. szántéra 74 korona, 157. rendsz. 
4582il. hrsz. szántóra 80 korona, 158. rendsz. 
4890/2., 4892/2. hrsz. szántéra 9 korona, 159. 
rendsz. 4908/1. hrsz. szántóra 14 korona, 160. 
rendsz. 4664/1. hrsz. szántóra 18 koronában 
megállapított kikiáltási árban Szakács Ojártásné 
szül. Máté Jnliánna társtulajdonos jutalékára is, 
a esik szentlélek i 268. sz. tjkvben A f8.  rdsz. 
4581. brsz. Bz&olóra 80 koronában megállapított 
kikiáltási árban Szakács Imre társtulajdonos 
jutalékára is, a csik-szentléleki 803. sz. tjkvben 
A f  1- rendsz. 2720., 9791., 8722., 2793. brsz. 
szántóra Málé Jnliánna társtulajdonos jutalékára 
is 180 koronában megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és bog; a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1902. évi február  hé Mk 
napján délelőtt 9 órakor Csik-Szentiélek község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni togaak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO°/o-át készpénzben vagy aa 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-áb*n jelzett árfolyaamal 
számított és az 1881. évi november 1-én 33SS. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképei értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. g-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiAllitott n . 
bilyszerü elismervényt átszolgá Itatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatéság. 

Csíkszeredán, 1901. évi november hé 11-éo. 
Gtoozö Béla, 

[900] l - l kir. trvsaéU Wrt. 
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Z ü B O T 
előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [287] 4-

Adler József,  Csíkszereda. 

Pályázati hirdetmény. 
- A gyimes-középloki róm. kath. elemi nép-

iskolánál szervezett tanitói álásra pályázat 
nyittatik. 

Járandóságok : 000 korona évnegyeden-
ként előlegesen lizetve ; jogosultnak ötödéves 
korpótlék; faátalány  72 korona: stolából 115 
korona ; szép lakás, mellék épület s kert. 

Pályázhatnak kántortanitói oklevéllel birók. 
Pályázati határidő 1902. évi janaár 6, 

inikorig a folyamodványok  az iskolaszékhez 
lieadandók. Választás f-én  a községházában. 
Az állás azonnal elfoglalandó. 

Benke János 
|2!)3] 1 -2 iskolaszék! elnök. 

Sz. I007G/901. 
tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatosig közbirré teszi, hogy Csíkszeredai 
takarékpénztár részvénytársaság végrehajts tónak 
Imre Ignácz végrehajtást szenved» elleni 91 
korona tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csik-Vacsárc»i klizség halárán 
fekvő,  a cslk-vacárcsi 1433. sz. Ijkvken A f  I. 
rendszám 466., 467. hrsz. belsőségre 3H0 kor. 
kikiáltási árban Imre Lajos társtulajdonos juta-
lékára is a csik-vacsárcsi 1431 sz. tjkvben A f 
1. rdsz. I1B9. brsz. szántóra 44 kor., 2. rdsz. 
1517. brsz. szántóra 57 korona, 3. rdsz. 3886. 
Iirsz. szántóra II korona, 4. idsz. 4351., 4352.. 
4353. hrsz. szántóra 11 korona, 5. rdsz. 43B8. 
hrsz. szántóra 12 korona, 7. rendszám 3978., 
3979. brsz. szántóra 10 korona, 8. rdsz.3G25/2. 
hrsz. legelőre 6 korona, 10. rendszám 4854/2. 
hrsz. kaszálóra 72 korona, 12 rendsz. 1136/1. 
brsz. szántóra 35 korona, 13. rendsz. 1137/1. 
hrsz. szántóra 35 korona, időközben Juhász 
Kerenez csik-madarasi lakós javára átirt A f 
47'J8. brsz. kaszálóra 20 koronában megálla-
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a tennebb megjelölt ingatlanok az 1902. ÖVI 
január hó 30-ik napján délelőtt 9 érakor Csík 
Vacsárcsi község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10"/a-át, készpénzben, vagy 
az 1681. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. lörvényszék, mint telekkönyvi halóság. 

Csik-Szereda, 1901. évi október 29-én. 

[Moll I -1 
Gecző Béla, 
kir. tvs/.éki l>iró. 

ZABOT 
i i H g y b n n én k i s e b b m r n y i s é g b e n 
l e g n a g y o b b n n p i á r u k b a n v m 

Propper Mózes 
liszt és termény üzlet, Csíkszereda. 

1*4] 4 

Hirdetmény. 
Csik-Szentkirály községházánál 1902. 

év i j a n u á r 5 ón d. e. 9 ó r a k o r a Kristó-féle 
kőházas lakótelket, kertet és több darab szántó 
és kaszáló földbirtokot  örök áron szabadkézből 
vagy árverésen eladom. 

Csik-Szeutimre, 1!KM. deczember 2!l. 
| ío4] i i Sándor Gergely. 

3z. 10075 - 901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy Antal 
Ignácz végrehajalónak Mihály Gergely végre-
hajtás szenvedő elleni 181 korona 14 fillér 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszák terüle-
tén lévő Csík-Vacsáicii község hatáa febvö  a 
csik-vacsárcsi 873. sz. tjkvben i f i .  rendsz. 
1608. brsz. szántóra 35 korona, a csik-vacsárcsi 
878. sz. tjkvben A f  I, rendsz. 1271. hrszámu 
szántóra 161 korona, a csikszépviz község ha-
lárán fekvó  a csik-szépvizi 124. sz. tjkvben A 
f  20, rendsz. 7316. hrsz. szántóra 84 korona, 
24. rendsz. 977/2. brsz. szántóra 68 koiona, a 
csik-szépvizi 1938. sz. tjkvben A f  1. ívndsz. 
7406. brsz. szántára 50 korona, 2. rendsz. 8072. 
hrsz. szántóra 30 korona, 3. rendsz. 969. brsz. 
szántóra 64 korona, a csik-szépvizi 2001 sz 
tjkvben A f  I. rendsz. 680., 681., 682.. 683., 
684/1. brsz. alatt foglalt  kert, belsőség és ud-
varból álló ingatlanra 396 korona, a esik szép-
vízi 2010. sz. tjkvben A f  1. rendsz. 8071. brsz. 
szántóra 28 korona, a csik-szépvizi 3103. sz. 
tjkvben A f  1. rendsz. 1018. brsz. szán lóra 54 
korona, 2. rend-z. 1030., 1031. hrsz. szántóra 
254 korona, 3. rtndsz. 1495. lirBz. szántóra 58 
korona, 4. rendsz. 69i l . brsz. szántéra 50 kor. 
5 rendsz. 7263 , 7284., 7307 ,7308. hrsz. sz n-
tóra 274 koroua, 6 rendsz. 7405. hrsz. szán 
tóra 40 korona, 7. rendsz. 7466. brs7. szánlóra 
130 korona, 8, rendsz. 8296. hrsz. szántóra 104 
korona, 9. rendsz. 8822/1. hrsz. szánlóra 53 kor.. 
10. rendsz. 5772. hrsz. szántéra 125 koroua, 
11. rendsz. 7012/2. hts«. szántóra 56 korona, 
12. rends>.. 8232. brsz. szántóra 150 korona, 
ezennel megállapított kikiáltási árban és pedig 
a végrehajtási törvény 156. § a) pontja értel-
mében a csik-vacsárcsi 873., 874. és a csik-
szépvizi 1938. és 124. sz. tjkvből nemcsak vég-
rehajtást szenvedő Mihály Gergelyt, hanem Ozv. 
Uihály Józsefné,  szül. Deák Katalin, Mihály 
Ágoston, Mihály József,  Csáki Elekné, sz. Mi-
hály Katalin, Mihály Keresztes, Mihály Domokos, 
Lázár Ferenc/né, sz. Mihály Verónika, Ambru 
Ágoston, és Kiskora Ambrus Vilma társtulajdo-
nosokat, a csik-szépvizi 2001., 2103. sz. tjkvben 
foglalt  ingatlanokból özv. Mihály Józsefné,  szü.l 
Deák Katalin kivételével, mivel az ö része Mi-
hály Domokosra ment át, s ö már egyszer társ-
tulajdonos, ugyanezen mint a fent  elsorolt társ-
tulajdonosok jutalékára is s a csik-szépvizi 2010. 
sz. tjkvben lelvett Ingatlanból nemcsak végre-
hajtást szenvedő Mihály Gergelyt s a fent  el-
sorolt Mihály Ágoston és társát illető jutalékára, 
hanem Becze Ágnes társtulajdonos jutalékára is 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1902. évi februar  hó l-ső nap-
ján délelőtt 9 Órakor Csik-Var.sárcsi, délután 2 
urakor Csik-Szépviz községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó I-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapirbxn a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, 1901. október bó 31-én 
Gecző Béla, 

[30:J) l - l kir. Ivszkl biró. 

Ak i b ® - b i r t o k á r a r e n d k í -
v ü l k e d v e z ő f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Pénzintézet" jelige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához. ISKMO-IO 

![! o — ! E l v mindig kevés haszon, nagy forgalom!  NMf-—í—  O w 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruezikkek tulhalmozottsága miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok. 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 

araiinról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni álli-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemű közönség szíves pártfogását  kérem mély tisztelettel 

;3(I4] 1 5Ü Szókelyhidy Sándor 
nói és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szembqn). 

O | i-F m Elv mindig kevés haszon, nagy forgalom! 

OIOIQIOOOIQIOO POPOK— 
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NOI FODRÁSZÁT! 
A mélyen tisztelt hölgyközönség becBes tudomására kívánom hozni, hogy 

üzletemet egy ktilSn  bejáratú  helységgel  nagyobitottam meg a nSi  fodrászat 
részére. E helység nőm vezetése alatt áll, ki egy jeles hírnevű fodrásznó  tanítása 
folytán  abban a helyzetben van. hogy minden e szakmába vágó munkálatokat 
elvállalhat az üzletben és azon kivül is. 

Megrendelésre készülnek tetszés szerinti színből és minőségből a legszebb 
haj/onatok,  hajbetétek  (frixettákj,  női  jmrókák,  stb. 

T ^ f i R f i l Ó H f t l f  Raktáron dus választékban 
A " O U A v O V A j 1 

illatszerek 
és minden a női fodrászathoz  tartozó 

kellékek. 
Mindenkinek  kihullott  saját  haja tetszés  szerint  feldolgoztatik. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. " M g 
A mélyen tisztelt kölgyközönség becses pártfogását  kéri mély tisztelettel 

[*<*«] 2-» Szabó Lajos, fodrász  s illatszer raktáros. 
A női fodrászat  bejárata jelenleg az udvarról. 

egyes alkalmakra és bérletben ugy e 
helyiségben mint azonkívül eszközöl-

tetnek. 
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B I T T Ó H C Z S O 
ELSŐRENDŰ URIDIVAT, KALAP, CZIPÓK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 

EQ&@lgYÁ& Mátyás király tér 12. 
Ajánlja dus választékban raktáron lévő czikkeit u. m.: 

Ingek a legjobb franczia  szabás szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jager-

féle  alsóruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők, mindenemü keztyúk, esőernyők, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarók angol 

plédek, legfinomabb  szappanok, illat és pipereszerek. 
Belföldi,  angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású, 

kézzel varrott czipők, elsőrendű budapesti czipészmestertől. 
- " V a d A s z , k e x á k p á x é s s p o r t c z i k k e k . 

I S Szolid kiszolgálás! Szabott ár, vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 
Árjog.vzék ingyen és bérmentve. 

CSAKIS LEGUIABB DIVATÚ CZIKKEK. 

MELTZER ILLATSZERESZETE 

DISZNODI-UTCZA. 
N A G T - S Z E B E N , 

HADTESTPARANCSNOKSÁGI PALOTA. DISZNODI-UTCZA. 
AJÁNLJA LEGJOBB MINŐSÉGŰNEK ELISMERT 

TOALETT SZAPPANAIT, ILLATSZEREIT, FÉSŰIT, 
8 A J W S Z » i e E U K 4 K E W É I E , 

FOGI'ORAIT, SZÁJVIZEIT, EOGPÁSZTÁIT,HAJOLAJAIT, HAJKEXÓCSEIT 
BAJUSZKÜTŐIT, BRILLANTINT, 

HAJSÜTŐ VASAT, MELEGÍTŐ LÁMPÁIT, HAJSÜTŐ VASAIT, SZI-
VACSAIT, PÚDEREIT, AHCZFEBTŐ és FÜSTÖLŐSZEREIT atb. stb. 

MINDENFÉLE MINÖSEGBEN. 
A szétküldés lelkiismeretesen éa a legnagyobb dlakrecziő mellett tSrtánlk. 
KQlSnSeen ajánlható kisebb helyeken lakó uraságoknak, papiházaknak, 

= fSldbirtokoaoknak  etfc.  etb. etb. 

MELTZER GUSZTÁV, 
SZAPPAN-ÉS GYERTYAGYÁRA, [-226] 10-12 

Erzsébet-ntcza  SS.  sz. XAGY-SZEBEX.  Erzsébet-uteza  ítS.  sz. 

Kávéház megnyitás! 
A régi Friedmann-féle  kávéházat a mai kor kívánalmainak megfelelöleg 
teljesen újonnan berendezve és felszerelve  1902. janaár hó 1 ső napján 

KÖZPONTI KÁYÉHÁZ 
n é v a l a t t m e g n y i t o m . 

Minden figyelmemet  és gondomat arra fordítom,  hogy tisztelt látogatóimnak igényeit 
kitűnő ételek, jó minőségű italok, pontos kiszolgálás és mérsékelt árak 
által minden tekintetben kielégítsem, ezen kivül a kávéház számára 
legolvasottabb magyar lapokot is megrendeltem, melyek minden időben 

a közönség rendelkezésére állanak. 
Tisztelettel kérem a mélyen tisztelt közönség pártfogását  és támogatását-

kitűnő tisztelettel 
[297] 2 - 2 László Mári, lávéház 

'Nyomatott Csik-Sseredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902 




