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Lesz-e székely vasút? 
A székely vasút kiépítésének kér-

dése nem olyan egyszerű kérdés, a mely-
nek elhalasztáB&ba bele lehetne törődnünk. 
Minél későbben kezdődik az építkezés s 
minél lasabban fog  az folyni,  annál na-
gyobb lesz a szegénységünk és nyomo-
rúságunk. Hiszen már eddig is Isten csa-
pásának látogatását kell abban tekinte-
nUnk, hogy egy 1895-ben törvény által 
előirt vasút, még 8 év eltelte után is csak 
azon a ponton áll, a hol 1895-ben volt 

Mi lehet az oka annak, hogy az 
épitkezés mindig elodázódik, arra nézve 
nem tudunk más megoldási feleletet  adni, 
mint hogy a magyar kormány nem veszi 
komolyan a székelyek bajait s velünk 
nem sokkal többet törődik, mint bármely 
kis ruthén faluval,  melyet az által vél 
boldogíthatni, ha egy kormánybiztost ki-
nevez. Ám tessék hozzánk akár 10 kor-
mánybiztost küldeni, mi nem tudunk 
addig a nyomoruságunktól való szabadu-
lásban bízni, mig a madéfalva—szászrégerii 
vnsut meg nem nyilik. 

Azt hisszük egyéb iránt, hogy a 
vasút épitkezés lassú érésének részben mi 
vagyunk az okai. Olyan türelmes, a fel-
sőbb helyről jövő legkisebb szemhunyo-
rítással megelégedő nép, mint a csiki nép, 
nincsen több a világon. í'edig dicsekvés 
nélkül mondhatjuk el, hogy megyénk élén 
erős fejű,  tisztán látó emberek olyan nagy 
számmal állanak, hogy e miatt méltán 
irigyelnek a többi székely megyék. Lehet 
talán, hogy épen ez az oka nyugalmas 
viselkedésünknek, mert a komolyság és 
higgadtság kétségtelenül mindig a mér-
séklést iija elő. 

Pedig ma már csak az kap valamit, 
a ki legjobban kiabál, leginkább elége-
detlenkedik, sőt alkalom adtán kész fegy-
verbe is állani. Nekünk tehát épen a 
vasút kérdése miatt szakitani kell a mér-
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Fejem gyöngéd öledbe nyugtatom, 
Fehér keied simítsa homlokom, 
— A hossza, lázas csókba Ini a gond, 
Csak oh, ölelj s a mit gondolsz, ne mondd; 
Ha szólsz, nekem susogj csak ennyit ép': 
„Ah, élni, élni mii; édes, mi szép!" 

Fehér kezed simitsa homlokom, 
11 el; izzadott nehéz, nagy harezokon, 
A mig az ég villámot szórt reá 
S az emberek ganyja korbácsolá. 
De győz dicsőn, ki bátran «ikra lépi 
.Ah, élni, élni mily édes, mi szép!" 

A hossza, lázas csókba fol  a gond, 
Szilaj fogakkal,  mely szivünkre ront; 
Oh, add as ajkad, add hát édesem 
És csókolj, csókolj hosszan, édesen, 
Siess; hamar szili el a földi  lét. 
„Ah. ölni, élni mily édes, mi szép!" 

Csak oh, Ölelj s a mit gondolsz, ne mondd; 
Ne bánd, mit az irigység kOrme font. 
Ki tiltaná: szeretni nem szabad? — 
Virigbox is kis pillangó tapad, 
Mégis sugár füröszti  a lepét. 
„Ah, élni, élni mily «des, mi szép!" 

Ha azóta, nekem csak ezt susogd: szeress! 
S a sziv legyen forró  s a csók heves! 
Iu — még van fény  s a rét nekfink  viral, — 
Amott — fagy  kél sötét sir ajkiról — 
8 az éra Bt s nyomába vaj' mi lép? — 
„Ab, élni, «lai mily édes, mi szép I" 

Zsögön  Zoltán. 

séklet politikájával s rá kell térnünk a 
tettek mezejére. Minden alkalommal, min-
den téren kifejezést  kell adnunk azon 
meggyőződésünknek s ezzel kapcsolatosan 
azon elhatározásunknak, hugy miután mi 
a székely vasút megoldásával nem va-
gyunk megelégedve, sőt a húzás halasz-
tás romlásunkat okozza, nem lehetünk 
megelégedve az ilyen kormányzati poli-
tikával és igy a székelység s annak kép-
viselői nem lehetnek továbbra is az ilyen 
politika támogatói. 

A jövő augusztus hónapban kétszer 
is lesz alkalmunk, ily irányban fellépnünk. 
Első sorban az augusztusi megyei köz-
gyűlés nyújt erre módot, rá következőleg 
a Tusnádfürdón  augusztus végén meg-
nyíló székely kongresszus. 

A megyei közgyűlési tagoktól elvár-
juk, hogy érzelmeink kilejezéseképen egy 
erős felirati  inditványt fognak  beadni, 
mely nem kér, nem okoskodik, hanem 
határozottan megmondja, hogy minő állás-
pontot foglalunk  el az olyan kormányzati 
politikával szemben, mely még olyan 
irányban sem tud, vagy nem akar segíteni 
bajainkon, a melynek követését már 
a törvény is kötelességévé tette nyolez 
év óta. 

A székely kongresszuson pedig mi-
nél többen kell megjelennünk és ott erő-
teljesen feltárnunk  az egész világ előtt, 
hogy a székely akczió, a székelyek segí-
tése a kormány előtt csak üres szólás 
forma,  mert még azt sem teszi meg, a mit 
a törvény előir. Nem szabad tovább okos-
kodnunk és okoskodásunkat csak ígére-
tekre fektetnünk,  hanem tennünk kell s 
a kongresszuson rá kell bírnunk az egész 
székelységet azon egyhangú megállapo-
dásra, hogy a kormány, az eddig folyta-
tott székely politikája melleit, nem szá-
mithat a székelyek és a székely képvise-
lők támogatására. 

Mi itt Csíkban nagy többséggel vá-
lasztottuk meg mind a négy kerület ben 

Leszek hitvány! 
Irta: Bálás Béla. 

Mikor litla Andris, hugy s gazember, a 
hitvány boldognl s ó i becsületes törekvései miatt 
nem tud boldogulni, elkeseredésében felkiáltott: 

— Leszek hitvány I 
S aztán ezen felkiáltása  után lelke hábor-

gása lecsendesedett, a gonosz ntra való lévés 
tudatának pokoli érzése költözött lelkébe a csen-
des szemlélődésbe merülvén, igy indokolta elha-
tározását : 

Mért lennék én többet őszinte, szókimondó, 
bátor, igaz lelkű, mikor életemen kérészül a mi 
tenger szenvedésben úsztam, a miatt volt! 

Mikor kicsi gyermek voltam, már megkez-
dődött a szenvedés, akkor már beálltam a kinok 
patakjába. A patakokból folyó,  azokból folyam 
lett s végül tenger. 

Az iskolában a hátamnál fllt  egy roszféle 
kölyök, az örökös ellenségem volt. Egyszer 
retenetes csípést érzek a lábamon. Gyorsan le-
bujok a pad alá. Hát már senki sincs ott. Fel-
bujok. A hátamnál nyugodtan ül az én ellensé-
gem. Nem volt cseppet sem izgatott. Egész nyu-
godtan tudott bármit csinálni. Cnak a szemében 
villogott a kielégített boezn örömfénye.  Hirtelen 
hátra fordulok  én, orrba vágom istenesen, agy, 
hogy az orrából patakként kezdett ömleni a vér. 
A tanító ekkor lépett be. A többit képzelhetik. 
Alattomosnak lenni: jó. 

A gimnáziumba kerültem. Hány, de hány-
féle  minden ért, mert az igaz mellett, ha egyé-
dül kellett is álljak, megálltam s a hamisnak 
szemébe mondtam a valót. És látnom kellett, 
hogy a képmutatót hogyan szeretik. S láttam, 
hogy a rosszat annak jóra magyarázták, jónak 
tudták be, nekem a jót roszszra magyarázták, 
rossznak tudták be. Itt már kezdtem belátni, hogy 

a szabadelvüpárt jelöltjeit képviselőknek, 
de midőn teljes komolysággal rábíztuk 
Csikmegyének és érdekeinek képviseletét, 
akkor ezen helyes politikai gondolkozá-
sunkért azt a loyalitást elvártuk volna a 
kormánytól, hogy a székely kérdésben 
s különösen a székely vasút ügyében 
képviselőinknek szorgalmazását és türel-
metlenségét lelkére vegye. Azonban az 
eddigi eredmények azt mutatják, hogy a 
kormány férfiai  csupán az ígéretet adják 
egyik szájból a másikba, de a tett az 
ígéret mellett nemcsak hátramarad, hanem 
ugylátszik egyáltalában elmarad. Midőn 
a mult év november havában a törvény-
hatóság megbízásából egy deputáczió ment 
a miniszterekhez, a kik előtt előadatott a 
csiki nagy nyomorúság, akkor Hegedűs 
Sándor szakminiszter, maga Széli Kálmán, 
a kormány feje,  a vasút épités megkez-
dését a folyó  évre kilátásba helyezték és 
pedig főleg  az ínségre való tekintetből. 
Sőt az óvatos pénzügyminiszter se zárko-
zott el az építésnek 1902-ben való meg-
kezdésétől, csupán a folytatás  tekintetében 
bizonytalankodott. Már most beváltották-e 
ez államférfiak  ígéretüket? Nem, sőt ha 
Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter 
legújabb válaszát bonczkés alá vesszük és 
szavait elemeire bontjuk, nem lehetetlen, 
hogy a Szász-Régentői—Dédáig. tervezett 
vonal építése is ez évről elmarad. A ke-
reskedelemügyi miniszter ur ugyanis nem 
azt mondta, hogy a folyó  évben megkez-
dik az építkezést, hanem csak azt, hogy 
„legközelebb". Ez pedig a miniszteri fel-
fogás  szerint lehet a jövő év is. Hiszen 
ha a vnsut terveinek elkészítésére 8 év 
kellett, bizony ilyen haladási tempó mel-
lett a „legközelebb" szó 2—3 évet is je-
lenthet. 

Erre nnitat legalább az, hogy a kér-
déses vasút rész épitése iránt a pályázat 
még most sem íratott ki, sőt állitólag 
visszahivatott az előmunkálatokra kiren-
delt mérnöki személyzet is, a uii már 

ba az euiber akarja, hát lehet a hófehérnek  azt 
mondani: az tiszta fekito  a a kőszénnek, hogy 
mész. 

Láttáin, hogy az ember, ha ő agy akarja, 
állíthatja, hogy a min lakunk az az ég, s a mi 
telettünk van, az a föld. 

S nem adtam meg magam ennek az áligaz-
ságnak sem. Pedig hamisnak lenni: jó. 

Aztán mikor igy meg ismerve a kétféle  igaz-
ságot, harczolni kezdtem az enyém féléérts  lát-
ták, hogy egyedül is erősebb vagyok a soknál, 
a felebbvalóimnál,  azoknál, kiknek sorsom kezé-
ben volt, mellém álltak sokan és velem karczol-
tak. És mikor nekik is meg kellett volna szen-
vedniök az igazságért, ott hagytak és hogy hit-
vány bőrüket megmentsék, elárultak és kiszol-
gáltattak a hatalomnak, a felsőbbségnek,  azok-
nak, kiknek sorsom kezükben volt. Az árulók 
kaczagtak. Mert árulónak lenni jó. 

Azután megint emberek kezébe kerültem, 
a kik lelettem voltak s a kik azt kívánták, nem 
nyiltan, hanem okosan, hogy leányukat, húgaikat, 
testvéreiket vegyem el. Sőt volt a ki azt kívánta, 
hogy miután alantosa vagyok, vegyem el az ő 
tiltott szeretőjének a leányát. 

De az én lelkem oda hnzott, a hol a sze-
rénység lakozott. S fellebbvalóint  mindenütt ki-
pallottak állásomból. 8 a ki oda ment és azt 
mondta, hogy elveszi azt a leányt, annak nyert 
ügye volt. Hogy aztán, a mikor teljesítették min-
den kívánságát s a leánynyal ügyet sem vetett, 
azt én ismét hitvány dolognak tartottam. Oe az 
emberek okos dolognak tartották. Mert hitvány-
nak lenni jó. 

Szóval, a mint életem ezer, meg ezer ku-
darczából ez a hirtelenséggel előkapott egy pár 
eset is matatja, én mindig roszszul voltam, mert 
nem tudtam lenni alattomos, képmutató, áruló, 
hitvány. Pedig életemnek azon réazét, a mikor 

kétségtelenné teszi e vonal rész építésének 
elhalasztását is. De ha megkezdetik is 
Dédáig a vasút épités, mi eszel m l » 
hetünk megelégedve, mert deputácsiónk-
nak a miniszterek ez építkezést, mint Ín-
ség munkát helyezték kilátásba és mi a 
kormány ígéretéhez ragaszkodunk s köve-
teljük szavaiknak beváltását. Ha a magán 
ember valamely munka teljesítésére ígé-
retet tesz, azt bizony birói uton rá lehet 
annak elvégzésére kényszeríteni s miután 
kormányzati kérdésekben nincsen ilyen 
birói kényszerítés, majd lesz gondnnk ami, 
hogy a választásoknál meg tudja a kor-
mány, hogy mit tartunk a politikai Ígé-
ret be nem váltásáról. Tartauk tehát szá-
razon a puskaporunkat, mert előbb-utóbb 
politikai lövöldözést kell megkezdenünk. 

Egy  kormánypárti. 
-= Tisztviselők vasárnapi munka-

szünete. Ugocsa vármegye közönsége igen ér-
dekes kérvényt intézett az országgyűlés képvi-
selőházához, melyben a tisztviselők vasárnapi 
mnnkaszünetéről van szó. Ugocsa vármegye kö-
zönsége ugyan is hivatkozva a vasárnapr munka-
szünetről szóló törvényre, mely a társadalom né-
mely tagjainak, nevezetesen az iparosnak, ke-
reskedőnek vasárnapi mnnkaszünetéről gondosko-
dik, arra kéri a törvényhozást, hogy mondja ki, 
hogy a vasárnapi munkaszünet kiterjed a tiszt-
viselőkre is és hogy vasárnapokon a hivatalok 
működése is szünetelni fog.  A kérvényt, mely 
jogos és mindenek felett  méltányos, októberben 
fogja  tárgyalni a képviselőház és nagyon való-
színű, hogy Ugocsavármegye kérelmét, melyet 
addig bizonyára más törvényhatóságok is támo-
gatni fognak,  teljesitendőnek fogja  véleményezni. 

= A vidéki nyilvános könyvtárak. 
A muzeumok és könyvtárak országos főfelügye-
lősége nagyban munkálkodik az országban a 
nyilvános könyvtárak alapításának eszméjén. Ko-
lozsvárit és Szegeden már van ilyen könyvtár 
s most Kassa, Pozsony, Szombathely, Szegszárd, 
Arad, Qyőr, Temesvár és Nagyvárad valósítja 
meg a tervet. Ez az eredmény igen szép a a 
munkálatokkal a muzeumok és könyvtárak or-
szágos főfelügyelősége  valóban nagyot lendit a 
ludományysság és műveltség terjedésén, külö-
nösen, ba nem csak a nagyobb városokban, a 

az ember a jövője, a boldogsága alapjait rakos-
gatja le, már eltöltöttem. Most még csak egy 
van hátra. És ez is nagy dolog. Tán a legna-
gyobb. A házasság. A kik jóakaróim, azok mind 
azt mondják, hogy evvel bánjak okosan s még 
jóvá tehetem azt a sok hibát is, a mit bolond 
jó szivem és oktalanul becsületes lelken miatt 
elkövettem. S csakugyan látom is, hogy mily 
okosak más flatai  emberek. Nem járnak, a ho-
gyan a méh nem jár, rózsabokrok között, a hol 
csak illatot, szint és tövibt találhatni, hanem ott 
járnak, a hol mézet találhatnak. S csak agyaa 
látom is, mily okosak más fiatal  emberek. El-
mennek A-hoz. Ott B. C. és D-t lerántják a sárga 
földig.  Aztán B-nél kaczagják A-t s mindenütt 
hízelegnek a háziaknak. Képesek lehajolni s a 
lábuk fejét  megcsókolni. S a hogy a kapu ki-
mentek, csúfolkodnak.  S látom, hogy ezeket min-
denütt dicsérik és szeretik, a el vannak ragad-
tatva, hogy mily finom  társadalmi emberek I És 
nekem is ilyennek kellene lennemi De én, as 
ostoba csak azt becsülöm, a ki érdemes rá s • 
mellett bárhol és bárki előtt sikra szállok, éo 
evvel rontom el minden dolgomat. 

Ne csodálkozzanak tehát, ha egy fél  életen, 
vagy egyharmad életen keresztül az őszinte, szó-
kimondó, bátor, becsületes jellemnek szégyenét, 
kárát vallom s ezért most elhatároztam, hagy 
többet ilyen ostoba nem leazek, ne csodálkozza-
nak, hogy elhatároztam, hogy leszek hitvány I 

Mert én többé nem akarok becsületes lenni. 
Én ezúttal, azért is, leszek hitvány. 

Ezt az egyetlen utolsó dolgot, a házassá-
got nem rontom el, hisz azt mondják, a kik ne-
kem jóakaróim, hogy evvel az összes eddig el-
rontottakat is jóvá tehetem. 

Tehát Isten veletek, becsületes lelkek I & 
bncsuzom. Isten veletek! Én mai naptól fogra 
nem leszek ostoba. Én a mai naptól fogva  okos 
leszek. Mert én a mai naptól fogva  hitvány leszek. 
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melyek ben amúgy is vannak bizonyos feltételek 
mellett a közönség számára is hozzá férhető 
könyvtárak, hanem legalább minden vármegye 
közép pontján is alakíttatnának ilyen nyilvános 
kftnyvtârak. 

A templomok adója. A közigazgatási 
bíróság egyik döntvényével elvi jelentőségű ha-
tározatot hozott. Kimondotta, bogy a templomok 
ezéljaira szolgáló tőkék kamat jövedelme tőke-
kamat és járadék adó alá esik. Megokolja pe-
dig határozatát a legfelsőbb  bíróság azzal, hogy 
az 1876. évi XXII. t. cz. csak azoknak a tőkék-
nek kamatjövedelmét mentesiti a tökekauiatadó 
alól, melyek közvetlenül a tudományok előmoz-
dítására és a nyilvános közoktatás ezéljaira szol-
gálnak. A templomok habár a nép vallás erköl-
csi érdekeinek előmozdítására rendelvék s bár 
feladatukat  a vallás-erkölcBÍ oktatás képezi első-
sorban, még is a vallás gyakorlására rendelvék, 
s nem a tudományok előmozdítására szolgálnak. 

= A községek ingóságainak adó-
mentessége. Ugyancsak a közigazgatási bíró-
ság egy másik döntvényében kimondotta, hogy 
a községek oly ingóságaik ntán, melyeket gaz-
daságilag nem hasznosítanak, hanem kizárólag 
közigazgatási czélokra használnak, illeték egyén-
értéket fizetni  nem tai tozaak, mert a vagyonadó 
fogalmából  következik, hogy az illeték egyénér-
téket képező vagyon vagyoni értéket képviseljen 
s gszdaságilag hasznositható, vagy pedig hasz-
nálható legyen. A községeknek ilyen ingóságai 
pedig, melyek gazdaságilag nem hasznosíthatók 
nem is magánjogi, hanem közczélokru szolgálnak 
s bár magánjogi tulajdont képeznek, tle miül 
hasznot nem hajtó vagyon, illeték egyénérték 
alá nem vonhatók. 

Székely kongresszus. 
Mind inkább következik azon idő, a mikor 

a székelyek érdekében megindított nagy szabású 
mozgalom az augusztus hó utolsó napjain meg-
tartandó Székely kongresszussal betetőzést nyer. 
A székely koneresszus szorgalmas és tüzetes ta-
nulmányozás és előkészület alapján, kellő kritika 
és alapos megvitatás után ki fogja  jelölni azokat 
az utakat és módokat, a melyeken és a melyek 
által lehet és kell segíteni a nyomorúságos hely-
zetben levő székely népen. 

A kongresszus befejezése  ntán munkálatait, 
melyekben őszintén fel  lesznek tárva és tüntetve 
a bajok és hiányok, a közgazdasági és kulturá-
lis haladás akadályai, meg lesznek jelölve a se-
gites módjai és eszközei, rendelkezésre bocsájlja 
a kormánynak, hatóságoknak, közgazdasági, hu-
mánus és knlturális egyesületeknek és intézmé-
nyeknek, hogy a kongresszusi munkálatokban 
megjelölt módozatokat figyelembe  véve, siessenek 
segítségére a székelyeknek, kik' az elmúlt szá-
zadokban oly sok hasznos szolgálatot tettek az 
országnak s kiknek fentartása,  megerősítése ma-
gának a nemzetnek és a hazának áll érdekében. 

A székely kongreszns rendező bizottsága 
a kővetkező értesítést bocsátotta közre: 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let", a „Székely Egyesület", az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület", a „Marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara* és a .Marosvásár-
helyi Székely Társaság" székely kongresszust 
rendeznek. A kongresszus mindazokat a gazda-
sági és társadalmi bajokat megvitatja, a melyek 
a székely népet arra kényszeritik, hogy az apai 

Oh, hogy sajnállak titeket, bogy továbbra 
is kell küzdenetek egyenlőtlen, képtelen, lehe-
tetlen barezban az igazságért. Csak most látlak 
igazán gyengéknek titeket, a mikor már nem 
vagyok közöttetek. A mig közöttetek voltam, 
valami bolond eszme elvakított. A becsületesség 
szemüvege olyan üveg volt a szememen, a me-
lyiken át a távoli igazságot nagynak, hatalmas-
nak láttam. Most a hitványság szemüvegén át 
az igazságot kicsinek, gyámoltalannak látom. 

Oh, sajnállak eszményért élő és küzdő irók! 
Hány betűt kell vesselek a világ végéig, bogy 
azt a vézna embert, az igazságot fenntartsátok  ! 
Hány millió, meg miiliárdszor milliárd betű megy 
kárba az igazságért való meddő barezotokban! 
Isten veletek, Isten veletek ! Én leszek hitvány. 

„.És András mindennsp készült belefogni 
a hitvány éleibe. De mindig azt látta, bogy ott 
nem lehet. Egyebütt kell kezdeni. A hitvány 
élet ngy állt előtte, mint egy összegabalyított 
ezérnatömeg. Kereste a végét, bogy elmenjen 
rajta, hogy összejárja annak útjait. Nem találta. 
Ekkor. . . . . 

....Szeretett egy szép fiatal,  de szegény 
leányt. Volt egy csúnya, öreg, de gazdag leány, 
kit hozzá akartak adni. 

Andrásnak az érdeke ugy kívánta, hogy 
ezélja kivitelére használja fel  azt a csnnya vén 
leányt» kegy aztán a mikor ezáltal czélját elérte, 
elvehesse a szép fiatalt. 

Azt kellett volna tehát a vén csúfnak  ha-
sadnia, hogy elveszi És mikor elmegy oda, hogy 
hasadjon, azt mondja: 

— Ha az én Máriámat rágalmazza, csú-
fol  jár I O as én jegyesem.... 

...A ezérna gomolyagot tehát megsemmisí-
tette András, ki mindenáron hitvány akart lenni. 

hajlékot és az ősi rögöket elhagyja s javaslato-
kat tesz a Székelyföld  földmivelési,  ipari, keres-
kedelmi és közmivelődésl érdekeinek szolgáló 
intézkedésekre. 

A kongresszus helye Csik-Tusnád  (fürdő-
hely). 

Ideje 1002. évi  augusztus  hó 28., 29. es 
30-ik napjai. 

A kongresszus őt szakosztályban fog  tár-
gyalni, ezek: 

I.  Őstermelési  szakosztály.  Elnökök: 
Bedö Albert  és  Dr. Györlfy  Gyula. 

II. Ipari,  kereskedelmi,  munkásOgyi 
és  közlekedési  szakosztály.  Elnök : Tauszik 
B. Hugó.  (A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara részéről.) 

III.  Birtokpolitikai,  adó-  és  hitelOgyi 
szakosztály.  Elnök: Gróf  Xselénski  Róbert. 
(Az 0. M. 0. E. résziről.) 

IV. Közművelődési  ós közegészségügyi 
szakosztály.  Elnökök: Gróf  Béídy  Ákos ós 
Sándor  József.  (Az E. M. K. E. részéről.) 

V. Kivándorlási  szakosztály.  Elnök: dr. 
Kömöcsy  József.  (A marosvásárhelyi Székely 
Társaság részéről.) 

A kongresszuson részt vehet minden az 
iránt érdeklődő; tanácskozási és szazazali joga 
azonban csak annak van, a ki folyó  évi augusz-
tus hó 15-ig tagul jelentkezik és a 4 korona 
részvételi dijat leü/.eti. Tagok a kongresszus 
összes kiadványait ingyen kapják meg. 

A kongresszust közvetlenül megelőzőleg 
társas kirándulások rendeztetnek még pedig há-
rom csoportbau. A jelentkezők Maros-Vásárhe-
lyen, Székely-Udvarhelyen vagy Sepsiszentgyör-
gyön találkoznék augusztus hA 22-én s e három 
kiindulási pontról előre megállapított uti tervek 
szerint a Székelyföld  külöubfizö  vidékein átka-
lauzoltatva, augusztus hó 27-én érkeznek meg 
Tusnádra. 

A kik e kirándulások valamelyikén részt 
venni óhajtanak, a központi irodái annuk meg-
jelölésével, melyik kirándulásban kívánnak részl-
venni, legkésőbb augusztus hó 10. napiig érte-
sítsék. 

A tagul jelentkezéseket elfogadja  s ninden 
irányban felvilágosítást  nyújt a kongresszus köz-
ponti irodája (Budapest, IX. Köztelek-utcza 8.) 

A székely kongressus rendező bizottságá-
nak nevében: Bedő Albert a rendező bivottság 
elnöke, gról' Béldy Ákos, gróf  Zselénski Róbert, 
Sándor József,  dr. Oyörfiy  Gyula, dr. Kömöcsy 
József.  Tauszik B. Hugó rendező bizottsági és 
szakosztályi elnökök, Forster Géza h. elnök, 
Buday Barna előadó, a közpout.i iroda igazgatója. 

Csikvármegye, mint házigazda bizonyára a 
legnagyobb előzékenységgel togja fogadni  a ven-
dégeket s társadalmunk tagjai mindent elfognak 
követni arra nézve, hogy a kongresszusra meg-
jelenők itt időzésük alatt körünkben jól találják 
magukat. 

A mint utólagosan értesülünk Csikvármegye 
a magánjavait igazgató tauácsa által 2000 ko-
ronát szavaztatott meg egy a kongresszus tag-
jainak adandó ebéd költségeire, mit az illető 
pénzalap ellenőrzésére hivatott vallás- és közok-
tatásügyi miniszter is jóváhagyott. 

A kereskedelmi alkalmazottak 
nyugdija. 

A kereskedelmi alkalmazottak orsz. egye-
sülete a következő kérvényt intézte a magyar 
országgyűlés képviselőházához: 

„A magyar kereskedelem munkásainak ne-
vében folyamodunk  most már ismételve a nem-
zet képviseletihez, kérve óbsjtásaiuk szives meg-
hallgatását. Óhajtásaink, — jól tudjuk — szives 
meghallgatásra, igaz jóiuduiatra találnak a mélyen 
tisztelt képviselőház előtt, mert hiszen akkor, a 
midőn azt kérjük, hogy a kereskedelmi alkal-
mazottaknak, rokkantság és aggkor esetére tör-
vényben meghatározott létminimumot, kenyeret, 
a legkeserűbb gondoktól ment aggkort biztosít-
son az állam, a midőn azt kérjük, hogy éppen 
ugy mint az iparosok, a kereskedelmi alkalma-
zottak is élvezhessék hat napi keserves, testet, 
lelket fárasztó  munkájuk után a teljes vasárnapi 
mnnkaszünetet, — a midőn ezeket kérjük, ma-
gunk előtt látjuk a vasáinapi munkaszünetiéi 
szóló 1891. évi XIII. törvényezikket és a beteg-
segélyezésről szóló 1891. évi XIV. törvényfzik-
ket. Az a képviselőház, mely ezeket a törvénye-
ket emberies érzéssel, hazafias  készséggel meg-
alkotta, nem fogja  tűrni, hogy alkotását aprán-
ként csorbítva egészen tönkretegyék, — a mint 
a vasárnapi munkaszünetröl szóló törvény vég-
rehajtására vonatkozó ismételt rendeletekkel, a 
kereskedelmi alkalmazottak vasárnapi munka-
szünetét, a kivételek számtalan esetével, tényleg 
teljesen illuzorissá telték. 

Azért kérjük elsősorban is a mélyen tisz-
telt képviselőházat, hogy a kereskedelmi alkal-
mazottak teljes vasárnapi munkaszünete iránt 
a magyar kir. kormányt sürgősen felhívni  ke-
gyeskedjék. 

Mély hálával tartozunk a törvényhozáanak, 
hogy a halhatatlan emlékű nagy miniszter Ba-
ross Gábor kezdeményezésére „az ipari és gyári 
munkások betegség esetén való segélyezéséről" 
szóló 1891. XIV. t.-czikket megalkotta. 

E törvény biztosítja a mindennapi kenye-
ret és orvosi segélyt a szegény alkalmazott em-
bernek, a kit a betegBég nemcsak munkájától, 
de ezzel együtt kenyerétől fosztott  meg. 

Nem kell immár betegsége esetén alamizs-
nára szorulnia, avagy nyomorúságosan tönkre 
mennie. 

De csonka marad az alkotás, ha nem kö-
veti egy másik: a kereskedelmi alkalmazottak-
nak kötelező aggkori biztosítása. Hisz azok az 
indokok, a melyek az 1891. XIV. t.cz. megal-
kotására vezettek, még erőteljesebben kívánják 
a kötelező aggkori biztosítást — A rövid tar-
tamú betegséget még csak kiállhatta valahogy 
— esetleg jó emberek segélyének igénybevéte-
lével — a munkás ember, az alkalmazott éB 
aztán njra dolgozik. De mit tegyen, ba időaek 
előtte rokkanttá válik? Mit, ba magas kort ér 
és elgyengült kezével nem birja a munkát? Hol 
akad akkor jótevő, a ki ót és családját eltartsa ? 

A rokkantság és aggkor esetiben is ke-
nyeret akarunk biztosítani az alkalmazottaknak 
és e czélra kérjük a törvényhozás intézkedését. 

Nem alamizsnaképen kérjük, nem is mint 
egy társadalmi osztály előnybe helyezését a töb-
biek felett,  hanem mint méltányos igazságot, a 
melynek szolgáltatásával az állam nekünk tar-
tozik. Mert nem önhibánk, hanem a társadalom-
nak gazdaságilag biztositolt rendje az, a mely 
kényszerítő szükségességével magával hozza, 
bogy egy életen át nélkülözések közepette ke-
ményen dolgozunk a nélkül, bogy rokkantságunk 
vagy aggkorunk esetében önmagunk és csalá-
dunk megélhetését biztositani képesek volnánk. 

A kereskedelmi alkalmazottak legnagyobb 
részének állása nem átmeneti állapot, hanem 
végleges életpálya — bár csaknem mind igyek-
szik arra, hogy magát a gazdaságiin; önálló 
egyének közé felküzd|e.  — De a küzdelem ered-
ménytelen marad, mert nincs arra mód, hogy 
az alkalmazott csekély fizetéséből  megtakarít-
hassa magának a szükséges tőkét, a mely nél-
kül szellemi képességei nem segítenek rajta. — És 
szemmel látható a fejlődés  menete, hogy a világ-
torgalomtian mutatkozó versenyben miként erő 
södnek meg még jobban a nagy tőke által tá-
nioq iK.tt vállalatok s a miként abszorbeálják 
lassanként a gyengébbeket. Mind nagyobb hát 
a száma az alkalmazottaknak és mind súlyosabb 
a helyzete. — Ha sikerül is egyiknek, másiknak 
magát felküzdenie,  mi ez a kereskedelmi alkal-
mazottak százezernyi tömegéhez képest, a kik 
éltük fogytáig  vagy legalább is munkaképessé-
gük végpontjáig mások számára dolgoznak; de 
legfeljebb  csak a mindennapi kenyeret biztosit-
hatják maguknak az aggkori nyugalmas életnek 
minden reménye nélkül. 

Mivel pedig ez igy van és mivel ezen ba-
joknak a létező gazdasági viszouyok az okozói, 
csak igazságot kérünk, ha azt kívánjuk, hogy 
az állam közbelépjen az ő hatalmával és aka-
dályozza meg, hogy annyi ember éljen minden 
reménye nélkül az aggkori nyugalomnak és annyi 
ember jusson önhibája nélkül koldusbotra. 

De nem csak kötelessége, hanem egyene-
sen érdeke az államnak, hogy aggkoii biztosí-
tásunkról gondoskodjék. A legproduktivebb nép-
osztály, a munkások, kereskedelmi alkalmazottak 
életéről van szó, kik kezük és eszük munkájá-
val járulnak a közös haza gazdaságához és ezzel 
együtt fényéhez,  hatalmához. 

Tízezrek existencziáját óvja meg e tör-
vénynyel a törvényhozás, kik jelenleg aggódva 
tekintenek a bizonytalan jövőbe, tizezrek foko-
zott munkakedvét és erejét biztosítja a magyar 
iparnak és kereskedelemnek, a magyar nemzet 
e leghatalmasabb erőforrásainak. 

Kívánságaink nem időelőttiek, mert hisz a 
kérdés külföldön  már gyakorlatilag is meg van 
oldva. — A német törvényhozás még 1889-ben 
megalkotta „a rokkantság és aggkori ellátásról" 
szóló 1899. évi junius 22-iki birodalmi törvényt, 
a melynek a gyakorlati életben tapasztalható 
hatásából mi is levonhatjuk a tanulságokat. Ugy 
tudjuk Ausztria is készül e kérdést törvéoynyel 
szabályozni és a szükséges statisztikai adatok 
egybegyűjtését eszközölte is és, a törvényterve-
zet már a nyilvánosság előtt fekszik. 

Mi alulírott egyesület már 1897. február 
havában fordultunk  ugyanezen kérdéssel a mélyen 
tisztelt Képviselőházhoz. Kérésünket akkor is 
osztatlan rokonszenvvel fogadta  a mélyen tisz-
telt Képviselőház és kérvényünket kiadta Dániel 
Ernő akkori kereskedelemügyi miniszternek, ki 
azonban ugy vélte, hogy kérésfluk  még nem elég 
időszerű. Annál melegebben karolta fel  kérésün 
ket Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter, 
ki már némi előkészületeket is lett az ügy meg-
olJása érdekében. Ismételve megtettük már azóta 
kéréseinket. Sőt nemcsak a mi értekezleteink és 
kongresszusaink, hanem a kereskedő fönökök 
kongresszusa is, Szegeden 1R98. október havá-
ban egyhangúlag elfogadta  azt az indítványt, 
mit egyesülelünk elnöke Zerkowitz Emil, az ál-
talános kötelező biztosítás törvényes statuálás* 
iránt előterjesztett. 

Annál bizalom teljesebben fordulhatunk  hát 
a magyar nemzet képviseletéhez, melynek haza-
fisága  és hagyományos szabadelvüsége mindenek 
fölölt  áll. Mindkettő kívánja, hogy a vagyonilag 
gyenge néposztályok felkaroltasaanak  s hogy a 
viszonyok lehetőleg oda fejlesztessenek,  hogy 
mindenki, a ki e hazában dolgozni akar és tud, 
munkát kaphasson, abból megélhessen és agg-
korában se jusson koldusbotra. 

És bizalommal fordalunk  a magyar nemzet 
képviseletéhez azért is, mert hisz éppen első 
kérésünknek beterjesztése ügyében tartott érte-
kezletünk napján, az 1897-ik uj esztendő ünne-
pén hirdette az egybegyűlt országgyűlési sza-
bsdelvüpárt viharos tetszésének közepette ha-
zánk egyik legnagyobb államférfin,  parlamentünk 

megsiratott büszkesége: Szilágyi Dezső, hogy a 
képviseleti intézmény feladata:  „megszilárdítani 
azt a meggyőződést és azt a tudatot, hogy 
egyetlen egy igazi kívánság és igazi baj, amely 
a nemzet kebelében mutatkozik, sem marad 
figyelmen  kívül és minden panasz és érdek, a 
mely a nemzet nsgy tanácsa előtt jelentkezik 
figyelmes  meghallgatásra és igazságos megíté-
lésre talál még akkor Is, ba oly rétegekből szár-
mazik, a melyek a parlamentben nincsenek köz-
vetlenül képviselve*. 

Ily szellemtől áthatottnak ismerve a nem-
zet törvényes képviseletét, nyugodt lélekkel bíz-
zak ügyünket elhatározására, tudva, hogy hatá-
rozata nem lehet a visszautasítás. 

Kérjük tehát a mélyen tisztelt Képviselö-
házst: Méltóztassék a magy. kir. kormányt fel-
hívni, hogy a kereskedelmi alkalmazottaknak 
rokkantság és aggkor esetén való általános kö-
telező biztosításáról törvényjavaslatot beterjesz-
teni szíveskedjék. 

Maradtunk a magyar országgyűlés mélyen 
tisztelt Képviselőházának alázatos szolgái 

A kereskedelmi  alkalmazottak 
országos egyesülete'. 

Gyakornoki állások a m. kir. posta-
távirda és távbeszélőnél. 

Egyszáz nyolez középiskolát végzett éa érett-
ségi vizsgát tett fiatal  ember alapíthatja meg elő-
nyös mádon jövendőjét, kinek a postai, távirdai, 
avagy a távbeBiélói foglalkozáshoz  hajlandósága 
van. Hivatalba lépése napjátéi fogva  napi két 
korona illetékben részee&l s ennek élvezetében 
akkor is megliagyatik, a mikor a posta és távírda 
tisztképző tanfolyamot  hallgatják. A tanfolyamnak 
eredményeB végzése után rövid időn tisztességes 
fizetéssel  dotált hivatalnoki állást nyernek. Erről 
szél az alábbi pályázat, melyet közérdekű voltá-
uál fogva  egész terjedelmében közlünk: 

A in. kir. posta- távírda és távbeszélóuél 
betöltendő 108 gyakornokjelölti álláara ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állásokra az 1883 évi I. törvényezikk 
14-ik § a értelmében pályázhatnak, a kik középis-
kolát vagy ezzel egyenrangú más tanintézetet 
érettségi vizsgával sikeresen elvégezték, 18-ik 
életévüket betöltötték és magyar állampolgárok. 

Ezen feltételeken  kivül a pályázók községi 
erkölcsi bizonyítvány nyal fedhetlen  előéletüket, köz-
hatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép és egész-
séges, a posta és távírda szolgálatra testileg alkal-
mas voltukat igazolni tartoznak. 

Továbbá azok kik a középiskolát as 1901/902. 
tanévet megelőzőleg végezték, kötelesek hiteles 
módon azt is igazolni, hogy azóta hol voltak al-
kalmazva, illetve mivel foglalatoskodtak. 

A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi 
posta és távirdaígnzgatóBágok fogják  betölteni, 
Bzámszerint minden igazgatóság tizenkettőt (12). 

A ssjátkezttleg irt és születési-, orvosi-, 
erkölcsi- és iskolai bizonyítványokkal folszorolt 
kérvények a már közszolgálatban állék által luíit-
tes hatóságuk — a közszolgálatban nem lévók 
által pedig az illető főszolgabíró  vagy polgármes-
ter utján folyó  évi augusztus bó 15-ig a szerint, 
ahol s pályázók alkalmaztatást óhajtanak nyerni — 
a budapesti, kasaai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, 
pozsonyi, soproni, temesvári, vagy zágrábi posta 
és távirdaigazgatósághoz nyújtandók be. Az em-
lített határidón tul folyamodványok  osak as eset-
ben fogadtatnak  el, ba a kitűzött határidóig pályá-
zók kellő számmal nem jelentkeznének. 

A pályázók kösnl kiválasztottak az illető 
posta és távirdaigazgatóság felhívására  as igazga-
tóság vezetőjénél személyesen jelentkezni tartósnak 
a ki azután felfogadásuk  iránt végleg határos. 

A felfogadott  posta és távírda gyakornok 
jelöltek eskü helyett, est pótló fogadalmat  tesznek, 
kettő (<?) korona napidíjban részesülnek s a követ-
kezd föltételek  mellett lépnek szolgálatba: 

1. Állásukat az illetékes posta és távírda-
igazgatósig felhívására  folyó  évi oklober 1-én 
vagy ha az igazgatóság máskép rendelkeznék, 
ehhez képest elfoglalni  tartoznak. 

2. Kötelesek a posta és távirdaigasgatóság 
által kijelölendé hivatalnál — melynek fegyelmi 
hatósága alatt állanak, — a posta és távírda 
kezelést gyakorlatilag elsajátítani s ott rendes 
szolgálatot teljesíteni. 

3. 1909. évi aieptember l-re saját költsé-
günkön Budapestre, Illetve Zágrábba helyestetnek 
át a posta és távírda tisztképző tanfolyam  hallga-
tására. 

4. A posta éa távírda tisztképző tanfolyam 
tartama alatt, mint annak rendes hallgatói, a tan-
folyami  szabályzatnak miuden tekintetébea alá 
vetik magokat s a beiktatási és tandijakai is, ha 
csak ezek alul föl  nem mentetnek, flsetai  kötelesek. 

6. Napidijaik élvesetében a tanfolyamnak  10 
hóra terjedd ideje alatt is megmaradnak; de an-
nak fejében  a tanfolyam  ssékhelyéu levő posta 
és távirdaigazgatóság rendelkezése sserint ssabad 
idejükben gyakorlati szolgálatot teljesíteni tar-
toznak. 

0. A kik esen feltételeknek  eleget aem tesz-
nek vagy a kiknek magaviselete, avagy megbíz-
hatósága kifogás  alá esik, valamint ások ia, a kik 
a posta- távírda és távbeszélő szolgálatra más 
okok miatt alkalmatlanoknak találtattak: a szol-
gálat, illetve esen próba képeni alkalmaztatás alul, 
minden további igény nélkül, egyszerűen fölmen-
teinek. 



JoBus23. G 8 I K I L A P O K 30. Bsám. 

7. As»k irtysat akik Makoríati şjkatoa*ta 
táaak álitt teljesen lieválnM a poéta éa távírda 
tisztképző tanfolyam  szabályszerű elvégtéee s i 
poéta éa távírda tiszti alapvizsga sikeres letétele 
otán posta éa távírda gyakornokokká neveztetnek 
ki ai IBea. évi IV. törvényozikk 11 ik g-ában 
megállapított segélydijjal, ami ha felsőbb  tanin-
téaetet végeitek évi 1000 korona, különben pedig 
évi 800 korona segélydijjal; a poata éa távírda 
tiaztképsö tanfolyam  szabályzata által eléírt szak-
vizsga aikeres letételével pedig igényt aiereanek 
a X. flaetésí  osatályba aoroiott a az 1663. évi 
IV. torvéayoaikkben megbatározott illetményekkel 
javadalmazott poata éa távírda tiasti állásokra. 

Posta-  távírda  ós távbeszélő 
elnök-igazgató. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A i erdélyi püspök C s í k b a n . 

Csaknem két bétig ídősőtt Majláth 0. Károly er-
délyi püspök Osikbao; előbb — miként már la-
punkban ia jelestük — a papeknak ntibb f.  hó 

_ 14—19-ig, a gímn. tanárok, tanítók éa kántorok 
asámára tartott aseotgyakorlatokat, kőiben még 

'Nagyváradra ment f.  hó 14 re, hogy részt vegyen 
Bchlaucli L, bíboros püspök temetésén. A szent-
gyakorlatokon 74 pap, 128 tanár, tanító éa kántor 
.vett részt. i aaent beszédeket — naponkint né-
gyet — Galambos Kálmán láiárista atya tartotta, 
as ájlatoaaági gyakorlatokai pedig a püspök ve-
•ette, hogy magasztos példájával áldásosabbakká 
éa gyíimölcsözóbbekké tegye a lelkigyakorlatokat. 
-Egy luaalrum, 5 év óta áll a kath. egyház élón 
az erdélyi részekben, a kegyes főpásztor.  üzen 5 
év alatt Csik-somlyóu az anuyi szép emlék és ke-
gyeletes buesuk által megszentelt helyűn !» szent-
gyakorlatot tartott; 6-öt a papoknak 4-et a tani 
tóknak. A kereszténység szellemének átvitele az 
életbe azokban éa azok által- a kik — papok és 
tanítók — erre első sorban hivatva vanuak, czélja 
a nemes ssívfi  főpásstornak.  Nem kímél sem költ 
séget, sem fáradságot.  Egyházmegyéjének ugy szól-
ván szívét képezi Caikmegye, azért legjobban is 
azereti azt. Eddig ösazesen 14-szer iddzütt liuza 
mosabb ideig kedvea csíki lii/ei között. Minden 
látogatása ünnep volt. Az apostoli idők ujultak 
meg látogatásai alkalmával. Isten fizesse  meg a 
Legyes főpásitornak  értünk való fáradozásait.  Szom-
baton távozott a kegyes fópáaztor  Ceik-Somlyóról 
Gyergyő Szárhegyre. a hol Botli Ferencz kanonok 
plébános 50 évea áldozó papi jubileumát ünnepelte. 
Mint értesülünk nagyszerű megtepetésbcn részesí-
tett a főpásztor  a jó Both bácsit és köréje össze-
gyűlt nagyszámú tisztelőit. Tudtára adta, hogy a 
pápa őszentsége bán főpapjává,  praelatussá nevezte 
ki. A főpásztor  Gyergyó-Szárhegyről Tölgyesbe 
meot. hogy felszentelje  az ott épült uj templomot. 
A azenteléa tegnap julius 22-éu volt. 

Gyássrovat. Vitos Mózes  1847—1902. 
F. hé IBén meghalt Vítos Mózes nyug. lelkész, 
lapunknak egykori egyik alapitója éa hosszú időn át 
buzgó belaó munkatársa. Hétfőn  d. u. 4 órakor 
temették el Szentkirályon a templom kerítésében 
A temetési szertartást Hosszú Ferencz alosiki es 
peres nagy segédlettel végezte. Szentbeszédet Eróss 
József  főgimnáziumi  tanár mondott. A megboldo 
gultnak közhasznú tevékenységéről éa haláláról 
jövő asámunkbao adunk részletesebb értesítést. 

— Változások a helybeli csendőr 
tisa ti karban. A beyben államásozó csendőr 
szárny derék parancsnokát Demény Béla csendéi 
századost hasonló minőségben Lúgosra helyezték 
át. Ezen áthelyezés felett  mi legnagyobb saj 
nálatnnkat fejezzük  ki, mivel ez által társadal 
mnnkból egy minden tekintetben kifogástalan, 
közkedveltségben álló férfin  távozott el, alantosai 
pedig benne egy valóban humános főnököt  ve-
szítettek, ki a katonai szigort minden alkalom-
mal össze tndta egyeztetni az emberies bánás-
móddal. Ezért alattvalói nem csak tisztelték, 
de szerették is a ezen körülmények folytán  a 
vezetése alatt levő szárnynál mindig a legnagyobb 
rend és pontosság volt észlelhető. Uj állomás 
helyére kisérje és maradjon folyton  vele a aze 
renese és megelégedés. A szárnyparancsnokság 
gal Almissy Zsigmond főhadnagy  bízatott meg. 

— Kirendelés. Az igazság ügyminiszter 
László Oéza helybeli kir. törvényszéki birót vizs-
gáló bírói állandó helyettesül rendelte ki. 

— Kinevezés. A gyergyó-szentmiklóaí 
járásban Székelj Károlnak nagykflküllőmegyei 
törvényhatósági állatorvossá lett kinevezésével 
megürült járási állami állatorvosi állásra a föld-
•ivelési miniszter Ulricb Józsefet  nevezte ki. 

— UJ egyetem. A .Közmflvelődés'-ből 
olvassuk a következőket: A f.  hó 14-én tartott 
igazgató tanácsi ftlée  Majláth püspök elnöklésé* 
fel  elhatározta, hogy a Fogarassy-féle  két milliós 
koronás alapítványt katbolikns egyetem emelé-
sére fordítja.  Felkérik az összés róm. kath. 
egyházmegyéket, hogy eddigi egyetemi gyQjté-
sttkel támogassák a czélt. Mivel pedig a tör-
vény ilyen egyetem alapítását nem tiltja, felszó-
lítják a kormányt, hogy tudassa, mely feltéte-
lekbe* kötik az engedélyt. 

— Polgármester választás. Városunk-
ban a polgármesteri állást folyó  hó 24-én, a 
délelőtt 9 órakor kezdődő képviselő testületi 
gyűlésben fogják  betölteni. A mint értesültünk, 
az állásra két pályázat nyújtatott be, egyik 
Csedő István helybeli ügyvéd, a másik pedig 
dr. Ujfalnssi  Jenő közigazgatási jnggyakornok 
által. Óhajtandó, hogy a képviselő testületi ta-
gok a választási gyűlésen minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg, 

— Sgemélyváltozás a helybeli pos-
tánál. A m. kir. posta és távirda igazgatóság 
Helfsdörfer  György m. kir. posta- és távírda 
segédtisztet a brassói, helyébe pedig a helybeli 
postahivatalhoz György János m. kir. posta- és 
távirda segédtisztet, városunk szülöttét he-
lyezte át. 

— Egyetemi estély. Páratlanul fényes-
nek ígérkezik az egyetemi hallgatóknak augusz 
toa 2-án tartandó estélye. A rendezőség élén le-
vők mindent megtesznek a bál sikerének és mi-
nél emlékezetesebbé léteiének érdekében. Csik 
szeredában és vidékén, sőt a szomszéd várme-
gyékben is liotok óta készül a társadalom az ifjú-
ság mulatságára. Igy bizonyos, hogy városunknak 
as Ifjúságot  kedvelő inteligens közönsége teljes 
számban ott leaz a mulatságon s ez biztosítja fényét 
éa sikerét. 

— Eljegyzés. Füstös Sándor csik-szent-
györgyi tanító a napokban váltott jegyet polyáni 
(Háromszék m) Filep Ilonkával Kilép Péter 
földbirtokos  kedves leányával. 

— A ősik-szentlmrei zendüléses per 
befejezve.  A félbeszakított  s a mult hét 
elején újra megkezdett törvényszéki főtárgyalás 
szombaton véget ért, a mi tekintve a beidézet-
lek nagy szániát, csak ugy volt lehetséges, hogy 
a törvényszék a kihallgatásokat a délutáni órák-
ban is folytatta  a sürgős mezei munkára való 
tekintetből. Vádlottak, a mint már emiitettük 
következetesen és állhatatosan tagadták, hogy 
fenyegetésük  akár a nagyobb birtokosok, akár 
az eljáró törvényszéki bíróval szemben tettle-
gességre irányult volna, avagy valaki t'elbujtá-
sára törté.it. Az utolsó nap azonban váratlan és 
meglepő fordulatét  idézett elíi az által, hogy 
vádlottak közül liároio előlépett s talán a hamis 
eskütől való [élelemből bevallották, hogy a zen-
dülés. értelmi szerzője Tankó Albert községi 
bitó volt s ezzel el lett döntve RZ Ítélet sorsa s 
megkönnyítve a közvádló feladata  a ki 18 vád-
lottal szemben a vádat még tárgyalás közben 
elejtvén, érvekben gazdag vádbes/.édben mutatia 
ki a többi vádlott bűnösségét s kérte elmarasz-
laltatásakat. Dr. Ztksi iás Manó ügyvéd, tuint a 
vádlottak kirendelt védője nem kis feladatot 
végzett a tömeges vádlott ártatlanságának ki-
mutatása iránti törekvésében s ba valamennyit 
nem is, de hármát sikerfiit  felmentetnie  s igy a 
42 vádlott közül 21 marasztaló Ítéletet kapuit, 
még pedig Tankó Albert volt bíró egy évi, a 
többi pedig egytől nyolcz hónap között válta-
kozó börtönbüntetést, elmarasztaltatván vala-
mennyi a perköltségek viselésében, a mi azon-
ban a nagyobb részszel szemben beliajthatlanuak 
mondatott ki és a vagyonosabbakra nehezült. 
Az ítélet ellen közvádló Knörr Ferenc/ kir. 
alügyész a büntetések enyhesége miatt elmarasz-
taltak terhére, valamint vádlottak is felebbezést 
jelentettek be, s ezzel a katonai karhatalommal 
elfojtott  zendülés pere egyelőre befejezést  nyert. 

— Fürdő vendégek a Borszéki für-
dőn. A julius Itó közepéig folyton  tartó kelle-
metlen, hideg időjárás — ugy látszik — arra 
is akadályul szolgált, hogy hazánk legszebb és 
leghatásosabb gyógyfürdője,  a haladás magas 
fokán  álló borszék benépesüljön. Űrről tesz ta-
núságot a fürdő  vendégekről s/.óló és lapunknak 
is megküldölt első számú kimutatás, mely sze-
rint Borszéken 1902. jnuius bó 15-töl julius 18 ig 
mint fürdő  vendég 162 személy van feljegyezve, 
még pedig küllőidről: 2, Budapestről: 31, Deb-
reczenből: 26, N.-Váradról: 9, Magyarország 
más városaiból és helységeiből: 94. Azt hisszük 
azonban, hogy a most beállott és állandónak 
ígérkező szép idó ösztönözni fogja  a fürdőző 
közönséget, hogy minél nagyobb számban és 
minél tömegesebben keressék föl  a páratlan szép-
ségű Borszéket. 

— Zeneestély a csikzsögödi fürdőn. 
A Farkas Józsi zeuokarának fülbemászó  zenéjénél 
nagy táraaság mulatott igen jó haugulatban e hó 
19-én a délutáni és esti órákban a zsügödi fürdőn. 
Megelégedéssel konstatáljuk, hogy ezen alkalom-
mal egy csepp esó sem esett és a mulatóikat 
semminemű .időbeli váltság" nem zavarta. 

— A csik-tusnádi elragadó fekvésű 
gyógyhelyen a 3-ik számú kimutatás szerint 
összesen 652 vendég fordult  meg. Az utóbbi 
kimutatásban felsorolt  vendégek közül állandó 
vendég 127, napos vendég 30, átutazó 27. 

— - Pénzverés és pénzforgalom.  A 
hivatalos lap egyik mult heti számában közzé-
teszi az állami számvevőszék ez év második 
negyedében vert, forgalomba  bocsátott és kész-
letben maradt koronaértékü pénzek álladékáról 
szóló kimutatást. A kimutatás szerint az emiitett 
évnegyedben kizárólag kétfilléres  bronzpénzt 
vertek, még pedig 3,538.097 darabot 70.761 
korona 94 fillér  értékben. A 3,840.000 darab 
ötkoronás, a 60,000.000 Jarab egy koronás és 
az 64.000.000 darab busz filléres  mind forga-
lomban van és ezekből a pénzverőben készlet 
nincs. A 72,000.000 tizfllléresböl  71,985.000 da-
rabot adtak át a forgalomnak,  a többi 16.000 
darab 1600 korona értékben még készletben van. 
A két filléres  bronzpénzből forgalomba  bocsá-
tottak ez év második negyedében 1,610.033 da-
rabot, az egy filléresből  pedig 643.000 darabot, 
összesen 37.630 korona 66 fillér  értékben s igy 
eddigelé összesen 183,117.647 darab két filléres 
08,36,100.443 darab egy filléres  van forgalom-
ban. Készletben maradt még a két filléresből 
96,708.669 drb és az egy filléresből  24,307.000 
darab, összesen 2,167.261 kor. 18 fill.  értékben. 

— Közigazgatási tanfolyam  vizsgái. 
A marosvásárhelyi közigazgatási tanfolyam  vizs-

gái folyó  évi jnlias hó lő-én értek véget. Vizs-
gára jelentkezett összesen 64 jelölt, ezek közül 
kitüntetéssel lelt képesítve 12, egyhangúlag 32, 
szótöbbséggel 12, pótvizsgára utasíttatott 8 jelölt. 

— Az iparos ifjúsági  önképzőkör 
közgyűlése. A osikBzeredai iparos ifjúsági  ön-
képzőkör I. félévi  rendes közgyűlését Csíkszeredá-
ban 1002 julius hó '27-én (vaaárnap) d. u. 3 óra-
kor kezdódóleg a kör helyiségében fogja  megtar-
tani, a kövotkoző tárgysorozattal : 1. Közgyűlés 
megnyitása. 2. Titkári és pénztárnoki jelentések 
a kör 1902.1. félévi  működéséről. 3. Számadás és a 
vizsgáló bizottság jelentése. 4. Az alapszabályok 
keretéu belül esó indítványok tárgyalása. A csík-
szeredai iparos ifjúsági  önképzőkör választmánya 
nevében Csíkszeredán 1902. julius hó 12-én tar-
tott üléséből. Jakab József,  elnök. Kövér Sán-
dor, titkár. 

— A Mátyás király-sorsjegyek nye-
reményjegyzéke. A nagymélt. pénzügyi m. kir. 
minisztériumnak 1900. junius bó 4-én kelt 43891 
sz. rendeletével a Mátyás király születési házá-
ban Kolozsvárt rendezendő néprajzi-muzeum ja-
vára engedélyezett tárgysorsjáték búzása 1902. 
julius 16-én politikai biztos ellenőrzésével meg-
történvén, a sorsolási tervezetben kitüntetett nye-
reményekre a következő nyerő számok hozattak 
ki: Főnyeremény: 36171 sz. egy kalotaszegi 
szoba-berendezés. 100 nagyobb nyeremény. (Er-
délyi ipar cikkekből): 8123, 6763, 36993,46867, 
40171,44601, 13207, 19536, 36361,4396,28907, 
13601, 36477, 31621,1428, 28880, 16034, 35906. 
21353, 29522.28000,36496, 39695, 2141(9,46204, 
9073, 6363. 47170, 43439, 15517, 3999. 10066, 
11000, 12735,14'JOO, 37023,12364,37209,14422, 
8102, 4114, 6546, 37251, 6C49. 34339, 1663, 
27366, 38997, 4128, 4928«, 28557, 3484!), 30624, 
26441, 10079, 1578, 21022, 722, 367H9, 8913, 
10889, 2«410, 4680, 35744, 46156, 40999.42604, 
31716, 4331)3, 6165, 16506, 16458, 12025, 23358, 
4-1879, 18625,48222,25081, 33487,17851,17301. 
.175, 49491, 11440, 46853,37506, 7512, 12090, 
11406, 411979, 76110. 38281 17463,27081, 13649, 
lf»S3,  45040, 43736, 40237, 47759. 300 kisebb 
nyeremény, (könyvek és képekből): 41602, 11348. 
13268,36847, 36504, 31249, 33177, 5871,19339, 
39304, 306000, 45017,4517, 23258, 1777,16271, 
921, 3421, 21706, 21823, 21360, 835, 29022, 
49469,32636,44026, 16262,28714,33069,18685, 
47043, 100, 46708,(1471,41056, 43446,48413, 
41777, 27867, 45SS, 29569, 41672, 28252, 47467, 
29395,3942(1, 14171, Ítill4,42486,48443, 22615, 
4 i2'J4, 8199, 18897, 30684,34265,2093,5281, 
48967. 24486, 2b93ü4697|), 46844,29705,44424, 
17260, 13582,43352,8295, 11611,48549,16715, 
2677, 27206, 46533, 32317, 3618, 7311,47819, 
169011, 15726.8152, 19300, 16931,40722,11974, 
4702, 49826, 34431, 35907, 26658, 7292, 34687, 
20752,41599, 7167, 17039, 33555, '2668, 16539, 
2J8, 21369, 33170, 828, 25448, 46299, 39286, 
38260,43054,17800, 39058,46855,31400,39315, 
49405. 41915, 1786, 15653, 34707, 9434, 13201, 
17119, 32477, 29079, 26795, 40294, 23678.8869, 
7254, 28795, 31564, 30509, 7615, 1593, 35179, 
736, 25083, 29676, 46001. 26307, 41472,21074, 
29675, 38848, 46971, 1150, 45018, 22586, 49387, 
47012, 7429, 19797, 21616, 472(18, 47692,40564, 
46988, 19491, 6153, 45471, 34069, 28319, 27191, 
44790, 35H62, 46769, 16253,4909, 42694, 27016. 
3799, 3l)5ii9, 16968, 20044, 30 48, 41751, 19290, 
1877«, 5873, 12580, 26518, 30793, 11077, 40378, 
469811, 48586, 22816, 8923,21465,408, 29040, 
3460, .1U652, 4106, 2523, 4393, 16162, 36998, 
30387, lb310, 3160, 4431, 28467, 23060, 46913, 
46990, I7ü2, 36371, 35100, 18655, 28483, 22108, 
21253,32776,49758,31934, 29902,44833,11416. 
10199, 30*77, 45900, 20062, 2979, 9«28, 6603. 
37738,20457, 3104', 2128, 13030, 27445,21602, 
3368, 3029, 8027, 40901, 35257, 25055, 21046, 
41017, 38501, 4135, 24075, 498», 32825, 35186, 
14086,11206,42818, 29565, 37175,10952,45096, 
6743,18539,36108, 32144, 28734, 29030, 13655, 
14761, 37348, 892, 11157, 46230, 9904. 9166, 
20983, 4483, 27261, 15683, 49060, 4831, 40825, 
4134, 29387, 19798, 43205, 33759, 24488, 21231, 
32980, 11818, 17425, 9893, 12603, 13004, 25976, 
21128,44299, 47402, 7850, 16475, 381)96, 23395, 
44749, 9464, 42994. A fenti  számokra eső nye 
reményeket a sorsjegy tulajdonosok a sorsjegy 
ellenében 4 bét alatt tartoznak a sorsoló-bizott-
ságtól átvenni. Ez időn tul a nyeremények a 
jótékony czél javára eladatnak. A nyereményekre 
csak ama sorsjegytulajdonosok tarthatnak igényt, 
a kik a sorsjegy árát a búzás előtt befizették 
és ezt a bizottság előtt igazolják. A nyeremények 
szállítási költségét a sorsjegytulajdonosok viselik. 
A nyereméuyeket a pénzügyminiszter ur rende-
lete értelmében készpénzzel nem szebad bevál-
tanunk. Kolozsvárit, 1902. julius 16. Az erdélyi 
néprajzi-muzeum sorsoló-bizottsága. (Jókai-u. 9). 

- Öngyilkos asszony. Kásion-Jakabfal-
ván Koszti Todorné, jsvakorbeli asszony e hó 
lU-én istálójuk padlására felakasztotta  magát s 
bár még szuszogott mikor férje  észrevette és a 
geroudáról leemelte, de pár perez alatt meghalt. 
A boldogtalan nő eskorban szenvedett s betegsé-
géhez az utóbbi időben búskomorság is járult, 
mivel 00 korona erdei kihágási pénzbírságot kel-
lett fizetniük. 

S z e r k e s z t ő i • ü z e n e t e i t . 
L. M. és J. uraknak Kaloosa. Ugy látszik, 

hogy nx igert lovulck késnek az éji homályban. Talán 
bixoiiy a uagy meleg, avagy a sok mulatság akadályoz 
a Iovul írásban? Miiulny&jatoknt szívből üdvözlünk. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 2708—1902. 9 - 8 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyói járásához tartozó 

Gyergyó-AIfalu  és Gyergyó-Csomafalva  közsé-
gekben alakult egészségűim körben a körorvosi 
állás Gyergyó-AIfalu  székbelylyel üresedésben 
lévén — annak betöltése czéljából ezennel pá-
lyázatot hirdetek és felhivom  mindazon orvos 
tudorokat, kik ezen állást elnyerni oh^ţjâk, 
hogy törvényes képesitéBUket valamint eddigi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
szabályszerű folyamodványaikat  hozzám folyó 
évi julius hó 25-ig adják be. 

A körorvos évi fizetése  1600 korona, 
lakbére 400 korona. 

Fizetés javítás nincs kizárva. 
Oyó-SzentmiklÓB, 1902. junius hó 30-án. 

Lázár János s. k., főszolgabíró. 

Arlejlési hirdetmény. 
A belügyminiszter ur ő nagyméltósága 

1902. évi junius hó 26-én 67509/V. b. szám alatt 
kelt rendeletével a helybeli csendór laktanyá-
ban egy mosó konyhát s abban egy stttó ke-
menczét 845 korona 52 fillér  erejéig engedélye-
zett építtetni. 

Midőn erre zárt ajánlati verseny tárgya-
lást hirdetek, felhivom  a pályázni óhajtókat, 
hogy 5"/o bánatpénzzel felszerelt  zárt Írásbeli 
ajánlataikat folyó  hó 24-lg alólirott szárny-
parancsnoksághoz annál bizonyosabban aiţj&k 
be, mert a később érkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni 

Az építkezésre vonatkozó feltételek  a szárny-
parancsnokság iródájában megtekinthetők. 

A tárgyalás e hó 25-én a helybeli m. kir. 
államépitészeti hivatal irodájában fog  megtar-
tatni, tehát a pályázók e hó 26-én reggel 8 
órakor n nevezett államépitészeti hivatal irodá-
jában megjelenjenek. 

A m. kir. csendőr szárnyparancsnokság. 
Almássy Zsigmond, 

[214] 2-2 főhadnagy. 
Sz. 486—1902. végrh. 1229] 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó as 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1909. 
évi S. p. 1. 137/3. számú végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csik-
Karczfalva  közbirtokossága javára Balázs János 
csik-karczfalvi  lakós ellen 64 korona 92 fillér 
H jár. erejéig 1902. évi május hó 7-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  éa 
640 kor. becsült következő ingóságok n. m.: lovak, 
tehén és borjuk nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás* 
bíróság 1902. évi V.  690/2. számú végzése folytán 
54 kor. 92 fill.  tőkekövetelés, ennek 1901. évi ja-
nuár bó 1. napjától járó 5°/, kamatai és eddig ösz-
szesen 69 kor. 36 fillérben  biróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szenvedő 
lakásán Csík-Karczfalván  leendő eszközlésére 
1902. évi julius hé 26-ik napjának déMótti 9 érája 
határidőül tűzetik ki és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cs. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénz fizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatnL 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés as 
1881. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kell Csíkszeredán 1908. évi julius hó 
1. napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir. végrehajtő. 
Sz. 491/1902. vgrh. [227J 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirott kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1901. évi Sp. I. 677/3. sz. végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
Csik-Jenőfalva  község végrehatató részére Karda 
István csik-jenőfalvi  lakós végrehajtást szenvedő 
ellen 373 korona 40 fillér  követelés a jár. ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  al-
perestől lefoglalt  és 640 koronára becsült ingó-
ságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1903. 
évi V. 500/2. sz. végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap és felOlfoglaltatófc 
követelése erejéig is, a mennyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő laká-
sán leendő megtartása batáridőül 1902. évi M M 
hé 29-Ik napjának tfélelótt  8 Érája kitüzetik, a 
mikor a biróilag lefoglalt  ingók és pedig tehenek, 
lovak, hám, szekéralj és bikaboiju a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szűkség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdése^ alslirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne malaszssák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. éri jnlias hé 3-ik 
napján. Keresztes Gyula, 

kir. blr végrehajtó. 
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jó száraz pörkölt fehér  szalonna 
a Szószföldről  nagyobb mennyi-
ségben, a legjutányosabb napiár-
ban Gál János fűszer  kereskedé-

sében, Székely-Udvarhelyt. 

603—1902. [296] 1—1 
vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel kOzhirré 
teszi, bogy a lőcsei kir. járásbíróság 1901. évi 
S. p. I. 479/3. száma végzése következtében 
dr. Nagy Árpád figyvéd  által képviselt Rombaner 
és Beck lőcsei czég javára Boltresz Ferenczné 
ntóda, csik-dánfalvi  Iskós ellen 127 kor. 30 flll. 
s jár. erejéig 1902. évi febrnár  hó 24-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 660 koronára becsfllt  következő ingóságok 
u. m.: házibutorok oyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1901. évi V. 1057/2. száma végzése foly-
tán 127 korona 30 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1901. évi október hó 18-ik napjától járó 5% 
kamatai, eddig összesen 68 korona 48 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakásán Csik-Dánfalván 
leendő eszközlésére 1902. évi julius hó 26-ik 
aapjáaak délutáni 2 órája batáridőül kitilzetik és 
ahhoz a venni szándéüozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. cz. 107. és 108. §-a értőimé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet igérő 
nek, szükség esetén, becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltalták  s azokra kielégí-
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi julius hó 
9-ik nspján. Ábrahám Márton 

kir. bírósági véj;reliujtó. 

463. vb. szám. [228] 1 — 1 
19027" 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság l'JOl. 
évi 319. számú végzése következtében Dr. Fejér 
Antal ügyvéd állal képviselt Csíkszeredai Taka-
rékpénztár javára Bocskor Igtván és társai csik-
vacsárcsi lakósok ellen 93 korona s jár. erejéig 
1902. évi november hó 22-én foganatosított  ki-
elégítési végrehajtás r.tján lefoglalt  és G88 ko-
ronára becsült következő ingóságok u.m.: I. Veres 
Imrénél borjú, szekér, széna, sertés. II. Bocskor 
Istvánnál tehén. III. LázárAndrásnál tehenek, 
lovak, széna és szekerek nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 769/4. sz. végzése folytán 
93 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi május 
hó 2-ik napjától járó 6°/u kamatai, eddig összesen 
r>6 korona 13 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig végrehajtást szenvedők lakásán 
Csik-Vacsárcsihan leendő eszközlésére 1902. évi 
julius hó 29-ik napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetik és abboz a venni száudékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő iugóságokat 
mások is le és felülfoglaltatatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyeltek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi julius hó 
14-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. hir. végn-lmjtó. 

Sz. 476—1902. [224] l - l 
végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 109. §-a értélmében ezennel kOz-
hirré teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járás-
biróságnsk 1909. évi 8p. 348/3. számú végzése 
következtében dr. Nsgy Jenő csik-szentmártoni 
ügyvéd által képviselt „Bükszádi takarékpénz-
tár" javára özv. Márton Oábomé és társai csik-
szentgyörgyi lakósok ellen 321 korona s jár. 
erejéig 1902. évi jaoias hó 16-án fogsnatositott 
kielégítési végrehajtás utján felül  foglalt  és 
767 kor. 69 fillérre  becsfllt  következő ingóságok, 
u. m.: bútorok, marhák szekér nyilvános árve-
résen eladatuak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1902. évi V. 340/2. számú végzése 
folytán  bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Csik-Szentgyörgyön alperesek lakásán le»n«lő 
eszközlésére 1002. augusztus hó 1-ső nap-
jának délelőtti 9 órája batáridőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivstnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, B legtöbbet ígérőnek becs-
áron alul ia el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltalták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881, 
évi LX. t.-cz. a 102. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1902. évi Julius hó 
17-ik napián. Zöldy Lajos, 

kir. bírósági végrehajtó. 

388. vh. szám. [22ö| 1—1 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csik szentmártoni kir. járásbíróság 
nsk 1899. évi S. p. 665/7. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő csik-szentmártoni 
ügyvéd által képviselt csik-szentmártoni szegény 
alap javára özv. Albert Máténé és társai csik-
csekefalvi  lakósok ellen 120 kor. s jár. erejéig 
1902. évi május hó 22-en foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt  és 805 koro-
nára becsült következő iugóságok, u.m.: búto-
rok, tehén, ökrök nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. 
járásbíróság 1902. évi V. 45/2. számú végzése 
folytán  bíróilag már megállapított költségek ere-
léig Csik-G'sekefalván  alperesek lakásán leendő 
eszközlésére 1902. évi augusztus hó l-sö napjának 
délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
foguak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
ináBok is le és telüIfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, jelen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kell Csik-Szenlmárton, 1902. évi julius hó 
17-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bírósági véprehujtó. 

Előnyös feltételekkel 
E H L ^ E Ó 

tömegben vagy részlelenkint 
egy jól rendezett fűszer,  vas, 
rövid-áru üzlet. Értekezhetni 
Gondos Imrénél. Csik-Szent-
123(1] 

mártonon. 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) 101 28-50 

Yértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltótlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen ia a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage). Kitünó sikkerrel használtatik esuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  I 
és 3 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
fliszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
VÉRTES L. ,,SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

t e j a a e t l c e z é s l I n t é z e t * 
Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára dúsan berendezett raktárát, 

minden nemli és fajtájú  fa-  és érez utánzatu koporsóit, légmentes és elzárható 

É.RCZ KOPORSÓIT 
Nagy választék slrkoszorukban és szalagokban, szóval mindennemű 

oslkkekben, mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tndomására kívánom hozni a n. é. közönségnek, hogy miután a 

legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe vagyok, hogy a legjutá-
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hogy a versenyképesség 
felülmúlhatatlan,  mivel Üzletem aaját házamban van, sem bolt bért, Bem kiszolgá-
lásért nem fizetek,  saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyánkooalm van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély díjért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozást, díszítést is a legjutányosabban számítom. 
Segédkezem a hallá szükséges elhelyezésében is. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

Filó Károly. [147] -1(1 

Magyarnak Pécs, németnek Bécs!" 
Schönwald Imre Három évi 

írásbeli 
j ó t á l l á s á l E S z e r g r y á r o s , ó r á s é s l á t s z e r é s z 

--)—»•*• P É C S . -S" ( 
M h Ne küldjük pénzünket külföldről 

Hazai iparunkat előmozdító ősegemnél mindennemű arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Ynlódl esUot nfll  remont. 

óra írt 6,— 
tgyanei dupla fedellel • írt B.— Valódi 14 li.-tr. arany nOi rum- ura frt  14.— Ugyanéi du|iln fedellel frt  18.&0 

Î I4 kar. ariny pecsdtgyllrQ frt  6.80 
l'j aranyból 0 kar. frt  8.50 

( huuhle Arany frt  1.50 
M<Tti'klll elegcndO egy 

t paplniallag. 
< dupla fedéllel  9 frt.  — Ugyanéi erösebb 6 frt.  — Ugyanéi arany saeg. 12 frt.  — Tnla esUst aakre-remoa. dupla fedéllel  12 frt. Valódi 14 kar. arany ankre.rumontolr ónt 24 frt.  — linpla fedéllel  15 fit. 
j Nagy képes ár jegy «ék Ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

írt 8.00 
f.t  4 60 
frt  5.20 
frt  6.50 
frt  9.50 

Valódi ezüst pánciél óralánoaok 
m. kir. fémjelzéssel. 

15 gramm súlyban frt  1.20 | 60 gramm snlyban 
30 gramm súlyban frt  1.60 , 70 gramm sulybaa 
80 gramm súlyban fit  2.20 I 60 gramm súlyban 
40 gramm súlyban frt  2.60 I 100 gramm inlybaa 
50 gramm sul-baa frt  8.25 | 150 gramm súlyban 

Valódi 14 kar. aranylánosok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm «iilybau frt  24 — [ 40 gramm sulybaa frt  47.— 
25 gramm lulybaa írt 80.— I 50 gramm súlyban frt  56.— 
30 gramm súlyban frt  87,— J 60 gramm súlyban frt  69.— 

köves lógók nélkül mérve. 
Eytj  2'> ifi'mmuo.i  itrniié//áiirzhoz  tyy líi  yiviHMO* 

höi fá  fíifi'j*!t'k  rérc  ő/tszi-nnt  40 (/niimn  nnhtiti  34 frt 
r>0 hnjcziirbtt  fo  nV.  [14(5] 10-30 

Valódi eiBit rem. Ara frt  5 -Pupla fedéllel  fit  7.-I Valódi eiQst aakrv-rem. 
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Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására ^ 
hozni, hogy minden az asztalos szakmába v&gó munkát, ÉPÜLET és b 
BÚTOR készítést, TEMPLOMOK FELSZERELÉSÉT, nevezetesen ^ 
OLTÁROK, SZÓSZÉKEK elkészítését legízletesebb és ólcsób kivitelben 
és meghatározott időre elvállalok. Továbbá elvállalok mindennemű disz-
fényezést,  aranyozást, ezüstözést, bronzirozást és a kívánalmaknak K 
megfelelöleg  és minden igényt kielégitőleg készítem el. Oltárok kija- fc 
vitását és újra festését  a legrövidebb idő alatt és igen jutányos — 
árért eszközlöm. í22ij 2-6 ^ 

Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába  ajánlva vagyok kész p 

György Ferencz, műasztalos. 
tisztelettel 

« H 1 
Elvem kevés haszon, nagy forgalom  1 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy 

NÖI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i I d é n y r e való tekintettel teljesen ujomuM rendeztem be. 

Mint eddig ugy moBt is azt tiiztem ki czélül, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  csikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt Bzives jóindulatukat továbbra 
éB szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

(304] 30-53 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatllzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevés haszon, nagy fürgaloml 

Nyomatott Caik-Szeredábao, a lapkiadó Györgyjak&b Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 
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