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(Folytatás). 
A v á r m e g y e m e z ő g a z d a s á g i 

á l l a p o t á t a mait évinél — mindnyájunk 
megnyugtatására — sokkal enyhébb szinben 
kell vázolnom, mert termésünk a tűrhető köze-
pest megközelítette, s fogyatékossága  csak abban 
volt észlelhető, hogy a tavalyi őszön gyenge, 
vagy épen elégtelen gabonafélékkel  határterü-
letünknek kisebb része volt bevethető, a nagyobb 
rész pedig tavaszi alá viszamaradt és ennek 
termése a feltűnően  elszaporodott mezei egerek 
pusztításának volt kitéve. Kétségtelen, hogy 
igy is a mult évi termés kétszeresét megköze-
lítette, de sz eredmény még sem lesz képes s 
szükségleteket kielégíteni, minthogy abból a 
mnlt évi hiány terheit is fedezni  kell. 

És itt igaz elismeréssel kell megemlékez-
nem a földmivelési  kormány áldozatkészségéről, 
mert ha a folyó  év tavaszán 750 m. mázsa 
árpát, 300 m. mázsa zabot és 1116 m. mázsa 
burgonyát kedvezményes árban és épen a vetési 
időszakban nem szolgáltatja a vetőmaggal nem 
rendelkező gazdaközönségnek, moBt a mult évi-
hez talán hasonló szomorú állapotokat kellene 
bejelentenem a Tek. Törvényhatóságnak. 

Ama nagy segítséggel azonban nem csak 
a momentán szükség lett kielégítve, hanem az 
év folyamára"  is különösen krumpli által a meg-
élhetés biztosítva van. Ha a természet mostoba-
ságai jövőre nagyobb mérveket nem öltenek s 
ha a székelyfaj  szorgalma és munkássága nem 
csökken, nincs okunk tartani az elmnlt tavaszon 
már-már bekövetkezett katasztrófától,  minthogy 
az állam mellett ma már az ébredő társadalom 
is siet a szükségben szenvedők segítségére. 

Ezzel kapcsolatosan jelentésemnek egyik 
terjedelmesebb része a folyó  év augusztus bó 
28, 29 éa 30 án Tusnádfürdőn  tartott első 
S z é k e l y k o n g r e s a z n s lefolyása.  Ennek 
a nevezetes gyűlésnek megtartása a magyar 
sajtó részéről melegen pártoltatván, már hóna-
pokkal megelőzőleg nagy tevékenységet fejtett 
ki annak sikeréért, s nem is oknélkül, mert 
mind a személyi érdekeltség, mind pedig az 
akczió anyagi gyűjteménye és feldolgozása  oly 
fokot  ért el, hogy az eredményre méltán büszke 
lehet a vezérszerepet, vivő Országos Magya-
Gazdasági Egyesület, a budapesti Székely-Egye-
sület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-

let és büszkék lehetnek a székelyföldi  törvény-
hatóságok, valamint a marosvásárhelyi Székely-
társaság, mint az eszme megteremtője. 

A mezőgazdaság, erdészet, bányászat, 
gyáripar, kézműipar, háziipar, kereskedelem, 
közlekedés birtokpolitika, adó- és hitelögy, köz-
művelődés, közegészség, valláserkölcsi élet, köz-
oktatás. kivándorlás és ezek alosztályait képező 
részletkérdésekben akkora adathalmaz és tauul-
mány hordatott össze és a tapintatosan meg-
választott előadók azt annyi részleteséggel, 
Indással, lelkiismerettel és megkedveltető szel le 
mességgel dolgozták fel,  a székelyföldi  viszo-
nyokhoz oly találóan alkalmazták általánosság-
ban, hogy a kormány, a társadalom, egyesüle-
tek és hatóságok mint kész munkát illeszthetik 
be az arra alkalmas helyekre. 

Uaga a kép is annyira változatos, tormá-
ban és szinekben annyira meglepő volt, hogy a 
legmesszebb menő reményeket is túlhaladta. 
Már augusztus 27-én délután jól észrevehető 
volt Tnsnádfdrdőn  a gyülekező tagok és vendé-
gek idönkinli szaporodása, s sz a 28-án tartott 
diszgyülés lolyama alatt oly fokra  hágott, hogy 
a helybeli bizottságnak nem kis gondjába került 
az elszállásolás. Magyarország és Erdély magyar-
ságának minden vidéke sietett az elhagyott, 
elfeledett  székely testvérek helyzetének javitt-
Sára közremunkálni. Országos nevü főurak, 
birtokosok, képviselők, nagykereskedők, gyáro-
sai, papok, tudósok, ügyvédek, mérnökök stb. 
stb. vegyültek a népközé, s a lelkes bevezttö 
beszédek után a legnagyobb készséggel nyitottak 
meg tudásuk tárházát az osztályokban. 

Igy létesültek azok a nevezetes javaslatok, 
melyek az őstermelés, ipar, kereskedelem, köz-
lekedés birtokpolitika, bitelügy közművelődés, 
közegészség és kivándorlás kérdéseiben oly 
kézzelfogható  és csaknem közvetlenül szemlél-
hető kidomboritásban nyertek tetszetős alal-ot. 
És ez az érdeklődés három napon át szakadat-
lan munkásság között állandó kitartásban volt 
s csak igy lehetett azt az óriási anyaghalmazt 
rendszeresen feldolgozni,  mi a kongresszus ren-
delkezésére állott. 

Öröm volt látni, hogy a munkásság minő 
nyilvánnlásokban vetélkedik egymással, a faj-
szeretet érdekében, minő óvatos és mégis minő 
szabatos indítványok tétettek. Szóval ennek a 
gyűlésnek komoly törekvései dátumot kellene 
hogy képezzenek n székelység történetében. 

Az országos lclkesültségnek arányban álló 
eredménye lesz-e ? vagy egyátaiábau lesze-e 
némi eredménye megmutatja talán már a közel 

jövő. Én azt hiszem : a SZŰKÖS várakozáson is 
messze alul marad; mert 60 év terheit nem 
lehet egyszerre levenni a székelység vállairól, 
és gyökeres reformok  s törvény változtatások 
nélkül még csak kicsinyesnek látszó könnyítések 
sem eszközölhetők. Egyet azonban most előre 
bizonyosnak vehetünk B ez az, hogy ha a Szé-
kelyföldnek  legalább belső határ területére a 
kötelező tagosítás he nem hozatik s a közösség-
ben maradó erdők és erdei legelök s tisztások 
legelése meg nem engedtetik és csonka vasúti 
hálózatunk tovább nem fejlesztetik  ; nem segit 
rajtunk sem a kongresszus, sem a népgyűlés 
és nem segit sem az ország, sem a kormány 
jóakarata. 

Az unalmasságig ki van mutatva, hogy 
a müvelés alatti és a müvelésre alkalmas föld 
a népesség arányához mérten sokkal kissehb, 
sem hogy azon a mostani gazdasági állapotok 
szerint az életet tovább tengetni lehessen; a 
fölösleget  pedig eltelepíteni néptelen völgyekbe, 
vngy a havasi bérezek kő/.é könnyelmű üobálo-
zás a rendelkezésre álló szegényes eszközökkel; 
hiszen most is ugyanazok használják s a külöuib-
ség csak az lenne, hogy akkor költségesebben 
használnák kétségtelenül éppen az erdőgazdaság 
rovására, 

Yagy iparra, kereskedésre szoktatni 1 En-
nek lehet hatása egy, vagy legalább fél  század 
múlva, de most, a momentán szükségen segí-
teni nincs más mód, mint szorgalommal meg-
adóztatni azt a földet,  mely eddig a természet-
erőinek önkéntes munkája után adta szegényen 
gyümölcseit. 

Azt pedig mással elérni nem lehet, mint 
birtokrendezéssel, az euyém, tiéd határainak 
éles megkülönböztetésével, a szabad gazdálko-
dás meghonosításával; minek aztán természetes 
folyamányai  lesznek a legeidrendtartás és legelő 
jav'tás s ezz-l kapcsolatosan az állattenyésztés 
fejlesztése,  felszabadulván  a közvagyon a vagyon 
talanabb osztály számára. 

Ezekért az eszmékért lelkes felszólalások 
történtek a kongresszus folyama  alatt épen a 
gyakorlati gazdák részéről, de fájdalom,  a tiszta 
fogalmat  elnyomta az oknélküli töprengés, 
a túlságos óvatosság, a vagyontalanabb osztály 
érdekeinek jogellenes előtérbe tolása, s az ebbeli 
lázas igyekezet között nem vétetett észre, hogy 
éppen ez okszerű tagosítás nyújtana állandó 
elfogultságot  a megmeuteni szándékozott elem-
nek. A jobb sorsra érdemes indítvány tehát 
csak igen szegényes alakban foglalhatott  helyet 
a többi élelmes határozatok soraiban. 

Feltűnő jelenség minden esetre az, hogy 
a kongresszus tagjai feltétlenül  elismerték a 
mostani állapotok tarthatatlanságát nem csak, 
hanem az összes mizériákat a rendszer lényegé-
ben és annak téves kezelésében találták meg, 
s ezzel szemben épen a legszükségesebb esetek-
ben túlságos óvatosságot tanúsítottak. 

És feltűnő,  hogy az azután tartott nép-
gyűlések a rendszert helyesnek találták, nem-
csak, hanem annak megváltoztatása elle<i tilta-
koztak. 

E/. a komplikáczió mindenesetre gondol-
kozóvá teszi a jó akaratot is, de még sem idéz-
het elő szinvakságot, mert a ki látni akar 
egyiknél felismerheti  a már idejét mult tapo-
gatódzást, a másiknál pedig az érdekhajbásza-
tot, s igy a ki komolyan segíteni akar, ráteheti 
a társadalom és a kormány kezét azokra a 
sebekre, melyeket gyógykezelésbe kell venni. 
A nép ezt nem teszi, mert neki élete a conzer-
valivizmus; abból nem veszi ki semmi ékes-
szólás, semmi élőpélda és a ki megszokását 
befolyásolni  akarja, azt egyenes ágoni ellensé-
gének tekinti. 

Igen^ kívánatosnak tartom, hogy az itt el-
mondottakat vármegyénkben is értsék meg azok, 
kik a székelységnek komoly képmutatás nélküli 
barátai; de értsék meg azok is, kiknek arra 
legnagyobb szükségük van. 

Ezekben volt szerencsém előterjeszteni 
alázatos jelentésemet, kérve Méltóságos főispán 
urat és a Tek. Törvényhatóságot, hogy ezt 
méltóztassanak tudomásul venni. 

Becze Antal,  alispán. 

= A képviselőház ülései. A képviselő-
ház október hó 15 éa tartott ülésében Rátkay 
László iuditványát, hogy a kvóta döntésről szóló 
kir. kéziratot napi rendre tűzzék, Böjthy Ákoa 
azon indítványával fogadták  el, hogy azzal a 
szombati ülésben foglalkozzanak.  Azután Széli 
Kálmán miniszterelnök terjesztette be a munka-
program raot, melynek némely részei as ellenzék 
részéről is tetszéssel fogadtattak,  de nem tetszett 
az ellenzékuek, hogy a miniszterelnök a gazda-
sági kiegyezésről nem szólott semmit. — Ai ülés 
végén Nessi Pál interpellált a kolozsvári lelep-
lezés alkalmával történtek ügyében, melyre Széli 
Kálmán válaszolva, kijelentette, hogy az ünne-
pen való megjelenésben a királyt nagy elfogalt-
sága, József  fóherozeget  pedig betegsége aka-
dályozta meg. A Ootterhaltét pedig régi szabály 
alapján játszták, de sértő Bzándék nines benne. 
A utóbbi kijelentést a szélső bal nagy viasza-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A gyenge meg as erős.*) 

Székely história. Irta : . 
Messze kezdem, mert messziről irom : 
A puska néha ellenség, de a ki tud vele 

bánni, annak jóbarál, segítség, biitatás s végső 
esetben öldöklő bajtárs. A ki puskát veszen a 
kesébe, jól gondolja meg, mit csinál, mihez fo-
gott. 

Sok aserenosétlen esetet tudok a tudatlan-
ságról. Isten adjon minden puskátfogó  embernek 
jósán eazet, hidegvért és baj esetén tiszta — 
.krágli-t 

Voltam ngy, hogy a puska a vállamon volt, 
megtámadott négy felekl  tolvaj (Kolozsvár mel-
lett) a én nem vettem le azt a puskát a vállam 
ról. Ez józan ész volt s a puska jóbarát a paaz-
sziv jelenlétével. Igaz, hogy töltve volt. De volt 
esetem, hogy nem tudtam beszélni az ellenfelem-
mel. 

Ó nem értette volna as én nyelvemet, én 
meg nem szerettem volna az ó nyelvét megér 
teni, — hát a jóbarát segített. As ellemfelem  egy 
hosaám kétlábon siető valódi medve volt, sebzett, 
vérmedve. Bizony általlóttem. Bolond kézben pe-
dig tessék elhinni, bolond a puska is. 

Elmondom egy okos esetemet. „Küsded", 
.törpéé", .szigorú* ember vagyok habitusra nézve. 
Tehát: alacsony termetű, kisebbfajta,  sovány. Ha 
azt Írnám ki magamról egyszerűen, hogy alácsooy 
vagyok, minden ehelyt való székely végig nézne 
éa ast mondaná magában : „Ne — né, a bolond I" 
Tehát én olyan vagyok, a milyen és nagy a hí-
rem, hogy én medveölő, vadkanöló, sőt még egri 
bikavért szerető ember is vagyvk. 

*T Mutatvány a „Székely-EgyesaletI Képes 
Naptár éa évkönyv 1908-dlki évfolyamából.  A naptár 
megrendslhetö Budapesten a Franklin-Társulatnál, 
ára: 60 fillér.  Kapható lapnnk^kiadóhivatalában is. 

iBten neki, fakereszt,  de jó a kükiillómenti is. 
Hát egyszer beállít hozzám Kedves Albert, 

az öreg s azt mondja: 
— Hallá e nagyságos ur ? I 
— Nem én Albert bá'. Mite? 
— Mit-e ? Hogy a kabalámat porrá tevé a 

medve, meg is evé a felét  a rusnya. 
— Mikor, Albert ,hol és mely módon ? 
— Hát a Székasszé tetőn, az éjen, ugy, 

hogy csakugyan medve volt. 
— Kied nagy vadáBz, reá kéne menni. 
— E hejt ezért jövék, hogy hívjam tárául 

hozzáok, igaz, hogy még idegen, de halláuk a 
jó tulajdonságait a medve irányában. 

— Az én puskám jó puska, ha elmegyek, 
oly helyre állítsanak, hogy oknélkül ne üljek. 

— Eppeg azért jövék. 
S elindultam éjfélutáa  1 - -2 óra tájon, nagy 

csendben. Ott voltak a vadászok, hajtók nagy 
számmal, a Szoposok, a Kedvesek, a Mákszemek' 
a Kajtárok, a Kristályok, a Gyengék, az Eróssek, 
mind megannyi nagyszámú családok. 

A Székasszó völgyön fel  végig, fel  a havas-
tetőig súgott a hajnali szél, a mely nyáron Zeflr, 
téleu Nemere. Mikor a borvizkut táján jártunk, 
egy csepp szél sem ért, mégis a völgy túlsó ol-
daláról hallottam azt a kimagyarázhatlan, le nem 
irható, minden zeneköltőt megcaufolólstenadta  mu 
zsikát, a mely a fenyveserdó  milliárdnyi tűlevelű 
húrjai között minden fuvallatra,  hol elhalt, hol 
kiujult, hol jajongott, hol rikoltva sirt, hol pedig 
vigütemre vállott. A régiek azt tartották, hogy 
ilyenkor Eol-isten hárfázik.  Ha én zeueköltó len 
nék, Ilyen helyre járnék tanulni a jó Istent és 
mussikát. 

Azután feljebb  mentünk azon a völgyön. A 
nagy hegyek a lábam alatt már csak apró vakaud-
túrások voltak. Későbben a völgy reggeli köde 
felhótenger  alakjában ngy úszott alattam, mintha 
én valamelyes Robinson-féle  eltévelyedett em-
ber volnék valamely. Isten tudja, ismeretlen tea-
ger ismeretlen szigetén. 

— Albert bá', messze vagyunk-e még ? 
— A Székaszón vagyunk, most Csík-Maga-

sára megyünk, ott kezdjUk a hajtást. 
— Magasé az a Csik-Magasa? 
— Magasacska. 
— Későre ériink-e tel ? 
— Nem, ha Bzedjük. 
— Mit? 
Végignézett rajtam az öreg s ugy a pipája 

mellől, a foga  között moodá: 
—> A lábunkat. 
— No, öreg, mikor baj leszen, én nem fo-

gom szedni a lábamat. Menjünk. Hamar. 
— Legény, hiszen, de nő a hegy, 
— Nő a CBumát I Nekem nem anuyira, mint 

kieduek. 
— Eppeg I Még a szuszogóm jó volua, de 

a lábam már igazgyengéB, hát osak lassan I 
Pedig engem akart kímélni a vén kujon. 

Olyan erős öregember, hogy nem szeretnék véle 
megküzsdeni" — még ma sem. Ennek már 10 

éve. 
Hát mentünk, mendegéltünk. Sánta-Kiss Ta-

más elállította a hajtókat. Nagy csöndben. Sógor 
Péter a vadászokat, szintén nagy oaöudben. Min-
denkiuek megmondatott, honnan lehet várni a 
medvét, merre szabad lőni, hol a szomszéd va-
dász, melyik jöhet hamarább segítségül stb. Mi 
velhogy a hírmondók már kipuhatolták, merre 
járt a medve, mily idót^jt. A kabala holttesté-
hez kitett „csüd'-re nem mene reá, megérezte, 
de még Itt van, ahajt hogy ninos nyoma sebutt-
se , arra kifele,  a kereszbemenó lágyas uton. 

A medvenyom pedig megeamérszik a lágya-
son, még a harmatos füvön  íb. 

Engem Sógor Péter komám beiiltete egy 
olyan szük patakmélyedésbe, hogy bizony ugy 
kellett felnézzek,  mikor egy-egy fenyőt  végig 
akarék nézni, mintha a mennyországba néztem 
volna. A meunyország pedig volt nekem a 
zöld feuyófakordinák  között jó lepedőnyi darab 
kán a tiszta kék ég, ott fenn  a magasban. — 

Olyan magasBágbau, mint a karozfalvi  Nagybol-
dogasszony templomának a tornya hármszor avagy 
négyszer is. 

Szent Isten, minő kicsiny magból milyen 
magasat nővelél I 

És azután ? 
Nekem bizony ugy tetszett, hogy egy ke-

resztülesett óriás fenyőre  ráültem. Az elejétől 
a végéig szépen el tudtam gyalogolni rajta, olyan 
vastag-széles volt. Azt a szálfát  uem emberkés 
vágtá le, haaem a jó Isten törte ki. Ki tudja, 
mit vétett az az óriáB fenyő,  hogy a vihar ledön-
tötte ? I 

A vihar is csak a jó Isten kese. 
Hát ültem és pipáltam. A térdemen keresz-

tül a jó puskám oda volt fektetve  a hallgatóds-
tam. 

Az őserdő olyan, mint a templom. Tiszte-
lem, mivelhogy öreg éa mindig uj marad. Nagy 
a osend benne, mintha mindeki lábujjhegyen 
járna B én szeretem a kalapomat levenni. Éppen 
mint a templomban. 

Egyszeresak zörren valami, a hogy ülék a 
két öl magasban, aörren-zörren, hát látok valami 
olyant, mint a kicsiny .kujak*-om (—kicsid ök-
löm — a fiamé  — a Janókáé), do olyan fehér, 
mint a hó, de ugy kúszik fel  a fán,  éppeo mint 
aa evet — eppeg 1). Hát as volt a havasi evet. 
Igazán olyan mókát csapott nekem, a ki idegen, 
ismeretleu vendég voltam neki as ö birodalmá-
ban, hogy jó kedvem tellett benne. Leazaladt új-
ból a bébujt a osereklye közé. Néha nagy kíván-
csian kidugta a fejét  a falevél  közül s reám pis-
logott a piros-gránát apró két szemével, de sán-
tán újból bé kapta magát. 

Egyszer asután hallok valamit, a mi as én 
vadászfülemnek  jelentett valamit. Ugyanakkor a 
kicsiny evet ia, mint a villám, ngy esikkásott a 
sttrü falevél  tübojt közül, fel  egy fenyőre  a on-
nan uézett reám, a magasból, de már féléén,  nem 
játszódva. Már nem mókázott. Szinte szerettem 
volna megkérdezni: 
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tetsiéasel fogadta.  Folyó hó 10-án rövid, alig 
félórás  Bléat tartott a képviselóháa. Apponyi Ál-
bort gróf  arra átalva, hogy a kolozsvári nemieti 
ünnepen a rendezők a képviselőház küldöttségé-
nek nem juttattak olyan helyet, mely a parla-
ment méltóságához i l l ikmeg ígér te , hogy jövőre 
bárhová hívják is meg a képviselőházat, mindig 
előre gondoskodni fog  róla hogy a kolozsvárihoz 
hasonló eset elő ne forduljon.  As elnök bemu-
tatta a csongrádi és tápéi választókerületbe ki-
küldött vizsgálóbizottság jelentését; e két kerü-
letben kölön bizottság fog  Ítélni, melyet a hol-
napi ülésen sorsolnak ki. Széli Kálmán miniszter-
elnök jelentést terjesztett a Ház elé egy pozsouy-
megyei pusztának Mosonmegye területébe való 
bekebelezéséről s a folyó  év elsó relében történt 
előiránysat nélküli kiadásokról és hitelátruházá 
sokról. Fejérváry Gésa báró két törvényjavaslatot 
terjesztett be, a véderő-proviiórlnmról, a az 1003. 
évi qjonca-jutalékról és s .póttartalékosoknak 
Időlegesen leendő igény bevételéről." Molnár Jó-
ssef  előadó elfogadásra  ajánlotta aa 1001-ik évi 
zárszámadást, melyben 113 millió korona a 
fölösleg  ; határozati javaslatot ia nyújtott be arra, 
hagy a Hás adjon fölmentést  a kormánynak as 
1901-ik évi előirányzat nélküli kiadásokra és 
hitelátruházásokra. Csak Madarász József  elle-
neste a törvényjavaslatot, elveire hivatkozva, de 
as egész hál elfogadta  az egész zárszámadással 
együtt. A holnapi ülésen a bizottságok megala-
knláaáról less jelentést az elnök, s kisorsolják 
a csongrádi éa tápéi kerület ügyében ítélő bizott 
aág tizenegy tagját. A csongrádi és tápéi választó-
kerület ügyével foglalkosolt  csak a képviselőház 
folyó  hó 17-iki ülése. Kisorsolták azt a tizenegy 
tagu bizotttságot, mely ítélni fog  arról, hogy a 
vesztegetés etetés éa Itatás miatt nem kell-e 
fölfüggeszteni  e két kerület képviaelóküldhetési 
jogát? A tápéi kerület ügyében itéló birák: 
Apáthy Péter, Lengyel Zoltán. Kubiua József, 
Károlyi Antal, Haydin Imre, Halász Zsigmond, 
Kabos Ferencz, Serényi Béla grof,  Mayer Károly, 
Keeskeméthy Ferenci és Vietoriss Miklós. A 
csongrádi kerület ügyében ítél: Bánhidv Antal 
báró, Boda Vilmos, Halász Zsigmond. Petricsovioh 
Horváth Arthnr, Draknlics Pál, Ugrou János. 
Münnioh Anrél, Szentiványi Árpád, Angyal Jó-
zsef,  Ivánka Oszkár és Abaffy  Ödön, A házsza-
bályok értelmében mindkét biiottaágnak Apponyi 
Albert gróf  less aa elnöke. 

— Aa udvartartás költségének föl-
emelése. As udvartartás költségének fölemelé 
sét bevégaett dolognak mondják. A fölemelés 
mellett — úgymond — egy kösvetetlenül ható 
argumentum saól: a király nevében fogják  kérni. 
Es nem ast jelenti, hogy az uralkodó imperativ 
akarata előtt minden körülmények költ meg kell 
hajolni, hanem hogy oly pénzkövetelésnek, mely 
a király háztartása számára való, már magában 
ebben a követeiéiben meg van az alapos argu-
mentuma. A királynak minden személyét illető 
anyagi ügyben való lovagias gondolkodása és 
csodálatos tapintata kizárja annak lehetőségét, 
hogy • monárkia két államával szemben nj kö-
veteléssel lépjenek föl,  ha azt nem a legnagyobb 
asükség paranosolná. Ezt a szükséget nem nehéz 
meglátni, ha aria gondolunk, hogy az udvartar-
tás költsége harminca év óta állandó maradt, 
holott as udvartartás szükséglete és kiadása je-
lentékenyen nagyobbodott, a mely körülmény 
minden polgári háztartásban megvan és a királyi 
háztartásban, melyhes oly sokféle  és nagy köve-
telés fűződik,  összehasonlíthatatlanul nagyobb 
mértékben. Különösen megindokolja az udvartartás 
költségének emelését az, hogy a várbeli épitke-

— Mi as, kiesid öreg lakóm, hogy igy, 
megijedél ? 

Csakugyan ugy volt, bogy megijedett, — 
oka volt reá. A hogy ültem keresztben a nagy 
ledöntött vihar-fán,  hát jobbjelól hallok egy ág 
reeaesenést, de messze fentebb,  s azután utána egy 
puskádurranást. Azután megint egyet és egy nagy 
bódülést reá. 

De milyen bödüléa volt az I Talán az ós 
medve, a régi barlanglakó, talán as tudott olyan 
rettenetes bangót adni. Az a csendes erdó csak 
ugy rengett bele, százszoros visszhanggal és én 
nem hallotam egyebet, oaak a nagy Bziklahenger-
gést, ágtörést, egy pillanatig való csendet, aztán 
megint hörgést, ágrecsegést és azután megjelent 
előttem. 

Kicsoda? 
Bizony mondom egy óriási anyamedve volt. 

A jobb hónaljából pataksott a vér, volt honnan s 
a bal hónalja alatt mégis tartott valamit. Én azt 
hittem, hogy „muff',  pedig bisony medveflóka 
volt, a booacsa. Olyan volt. mint egy kicsiny pa-
kulár-kutyakőlyők, de annál szebb. B alig voltam 
tőle 6 — 8 ölnyire. As öreg azalatt a nagy szálfa 
alatt akart élvonalai a kicsiny terhével, a melyen 
én ültem. Hál egysser csak észrevett. Soha olyant 
sem láttán éa egy öldöklő fenevadtól,  egy meg-
sebezett maresangoló óriáa-medvétól, Meghökkent, 
megállott, ijedten nézett reám föl,  azután még 
jobban odaaaoritotta a hónalja alatt tartott apró-
ságot, hogy as .vaesogui*, vinyogni kezdett, az-
tán elkezdett a.medveanya a saálfa  hosasa irányá-
ban oldalogni elfele  tőlem, mindig a gyermekes 
oldalát tartva felém,  Vissza- vissza, fel-felqéselt 
reám, megindítóan, fájdalmasan.  Valami morgássze-
rflt  is mormogott. Én azt hittem, hogy ast mondja 
nekem : 

— Ne bánts, biss éa anya vagyok I 
A pipám nem aludt ki a fogaim  között, ha-

nem kiesett onnan. Jó, bogy fapipa  volt, nem tö-
rött el. 

Kétszer ia fölkaptam,  a puskám hogy osólba 

sés nagy kiadással jár, melynek amortlsáesiója 
as udvartartást évente tulkiadáasal terheli, to-
vábbá, hogy a magyar udvartartás megnagyob 
bodott és bizonyos intézményekben állandósult, 
így, mint Bécsben, Budapesten Is állandó palota-
őrseget létesítenek, Budapesten a bécsiekhez ha-
sonló magyar udvari hivatalokat állítanak, tehát 
• magyar királyi azékhelyet nj és állandó Intéz-
ményekkel lâţjâk el. — Megemlítjük, hogy aa 
osatrák költségvetési javaslatban már fölemeli 
állapotban van az udvartartás költsége. 

Néhány szó a székely leányok 
érdekében.*) 

Tusnádon járva nézem a hulló leveleket, 
melyeket az őszi szellő sodor le a fákról.  Né-
hány bónsp előtt a tavaszi szellő lágy fuvalma 
csalta ki a fákon,virágokon  a rügyet; később a 
meleg napsugár fejleszte  lombot, virágot. 

S most ? A dér elhervaszta mindent. A 
zöld lomb, a tarka virág a mulandóságé. Nem 
énekel szivhez szóló dall a lombok közt 
madár. 

És itt eszembe jut a nagy reményekkel 
várt és látott székely kongresszus. Tavaszi 
szellő volt a marosvásárhelyi székely társaság 
alakulása, működése. A székely kongresszus 
meleg napsngár volt, mely s remény virágát 
tejleszté a székelyek szivében; de talán már is 
eljött a feledés  dere, mely elhervasztja azt 
sok szép virágot, a reményt arra nézve, hogy 
nem leszünk már ezután az az elfeledett  nép; 
gondoskodni fognak  rélnnk olt fent.  Sok szép 
szónoklat hangzott el a szép Tusnádlürdőn: 
nagy gondolatok, tervek teremtek meg. Vájjon 
mi valósul belőle? 

Nagy terveket nehezen, későre lehet meg-
valósítani ; jobb lenne egyelőre kisebb terveket 
készíteni. Nagyszerű birlapí czikkek jelentek 
meg arröl, hogy meg kellene a székely leányok 
és asszonyok Bomániába vándorlását akadályozni. 

Ez az én szerény nézetem szerint igen 
egyszerű volna. Muukát kell adni. Ez is igen 
egyszerű. Van a megyében sok szép régi szé 
kely mnnka, a mii fel  lehetne eleveníteni, i 
sok gyönyörű szőttes; olyanis a miből a leg-
kényesebb igényű úrhölgy ÍB szép hímzett nyári 
ruhát készíthet magának; függönyöket  és egyéb 
házi czikkeket és ott van a szép „festéken" 
szőnyeg, ezek mind ezrivel kelnének külföldön, 
Ezeken kívül van Gyetgyónak is szőnyege, 
melyet a mai nemzedék már nem is ismer. Ez 
a szmirnával vetélkedhelik. Egy régi, majdnem 
kétszáz éves kezemnél, birtokomban van. Ezek 
a munkák külföldön  nagy keresletnek örvende-
nének, ha alkalmas módon piaczrs vinnék őket. 

Ha azokot a leányokot, asszonyokat, a 
kik el szoktak menni Bomániába szolgálni, meg-
tanítanák ezekre a munkákra, adnának egy-
előre anyagot, hozzá űzetnék a munk»dijat. Ha 
látnák ők, hogy itthon tisztességesen megsze-
rezhetik a kenyerüket, én hiszem, hogy pár év 
alatt egy sem menne Romániába. 

Hogy ki adná az anyagot a munkához? 
Az bizony nagy kérdés. Mondanám, hogy le-
hetne ebez segélyt kieszközölni a magas kor-
mánytól, de ez egyelőre talán hiába való re-
mény volna. Meg tehetné a megyei törvény-
hatóság, hogy ezzel a gondolattal komolyan fog-
lalkozzék. 

De legelső sorban uriasszonyainknak kel-
lene, kezükbe vegyék az ügyet. Egyik induljon 
meg elől jó példával: azt követi aztán a többi-
Rendezzenek műkedvelői előadásokai; gyűjtse 
nek m:nden kigondolható módon pénzt hozzá-
valókra. Az uri nők tanítanának be a falujok-
ban néhány asszonyt és leányt, tetszés szerint 
köttetnének függönyt,  ágyteritöt, nyári pap-
lant stb., adnának egyelőre hozzá anyagot. — 
Tanulnák meg ezeket a falusi  tanítónők is, és 
tanítanák az ismétlőben. Hirdetnék a papok a 
szószékről, bogy itthon kap munkát sz a ki el 
akar menni szolgálni, muukát keresni Romá-
niába; meg mondanák, bogy hol. A kész mun-
kának könnyű volna piaczot teremteni. Kül-
lőidre lehetne tömegesen elszállítani. Ha látná 
a nép, hogy a szőnyegekhez a gyapjú és ken 
der szükséges, a juhtenyésztés és kender ter-
meléshez inkább hozzá iogna. Ez igy kicsiny 
ben ba meg indulna, ezzel a magas kormány 
ügyelmét magunkra vounők és igy lehetne re-
mélni, bogy segélyt és támogatást nyerünk a 
megkezdett műhöz. 

Ha úrnőink jó példa kedvéért berendez-
nék házukat háznál szőtt függönyök,  szőnyegek 
ágyteritők és egyéb bolmivel, ezt látva a nép 
gyermeke is kedvet kapna hozzá és lassanként 
visszatérne közéjük a régi munkásság s talán a 
régi erkölcsösség is. 

Kérem tehát úrnőinket, vegyék figyelembe 
szerény szavaimat, működjenek összetett erő-
vel és meglátják, igy sikerülni fog  pár év alatt 
elérni azt a czélt, hogy egy leány sem fog  a 
megyéből Románlába menni. 

Egy székely  asszony 

*) Szívesen közre adtuk e czikket, vajha meg-
szivleluék mindazok, a kikhez szól. Mert na talán 
az írónő által óhajtott czélt a maga teljességében 
elérni nem is lehetne, de mindenesetre leuetne segí-
teni a jelenlegi szomorú állapotokon. Szerk. 

vegyem, hogy lelójem én a gyenge, azeróset, a 
rettenetes fenevadat  és le ÍB eresztettem kétszer. 
Harmadszor már nem kaptam Tói, csak bámultsm 
utána. Néztem, néztem a nem tudtam hirtelenébeu 
megérteni, miért is nem lőttem "én bele abba a 
marczangoló bestiába, a vérmedvébe, mikor oly kö 
zel volt hozzám, oly biztos a puskám és én ia oly 
biztos helyen ülök ? Nagysokára jutott eszembe, 
a mit morgott felém,  olyan félóen,  meginditóan: 

— Ne bánts, hiszen én anya vagyok. 
Valami jóleaő meleget éroztem, valahol a 

szivem körül, a mikor már nem láttam, nem tudom, 
miért. Máskor kegyetlen voltam, most megesett a 
szívom. Vagy megijedtem ? Nem tudom, nem hi-
szem I 

Leszállottam a vihar fámról,  s elindnltam 
fel  as utón a szomszédom felé.  Az Albert volt, 
az öreg — épen loholt felém  nagy l ihegve: 

— Erre ment egy anyamedve, egy bocscsal 
a hónya alatt, látá-e a nagysáB ur? 

— Nem én öreg I hallani hallottam nagy 
zakatát, amott fentebb,  duplázást Is ballék, nagy 
bódülést is, de látni nem láttam semmit. (Nem a 
csumát I) Pedig ugy szoritám a puskámat, szinte 
olaj jöve ki as agyából I 

— Én pedig agy belelövék a jobboldalába, 
a hónaljba, nem hiszem, messze fusson. 

— Hát itt kell legyen valahol, ha ugy van. 
Keressék. 

Bisony hazudtam. 
Tehetek én arról, bogy elhallgatott bennem 

az Asállat, aa öldöklő vágy, a felébredi  az ember, 
a keresztény, as irgalmas ? 

Ne öld meg as anyát, a fajfentartőt  I Nem 
öltem meg. 

Nem bánom, ba a gyávaság színében tű-
nök ia fel.  A komám tudja, hogy nem vagyok 
gyáva. 

Gyenge valék aa erőssel szemben, nem 
saégyelem. Anya volt, én meg ember voltam, 
nem a kegyetlen vadán, veaaenek reám követ. 

Törvényhatós&gi közgyűlés. 
(Folytatás.) 

A törvényhatóság a folyó  évi augusztusi 
közgyűlésben halározatilag intézkedett volt 
vármegyében távbeszélő hálózatok berendezése 
iránt, még pedig a megyei pénztárban kezelt 
iparalap terhére. A kereskedelmi miniszter az 
iparalapnak ily czélra való felhasználhatását 
nem engedélyezvén, kimondotta a közgyűlés, 
bogy az időkőzben elkészíttetett költségelőirány-
zat szerint a távbeszélő huzal felállítására  meg-
kívántató 20740 korona 30 flllérnyi  összeget a 
vérmegye magán tulajdonát képező ruházati 
alapból fogja  fedezni,  minek |óváhagyására meg-
kivántó kormány hatósági engedély előzetesen 
kikérendő s az építés csak a közigazgatási el-
járás egyszerűsítéséről szőlő törvény végrehaj-
tására vonatkozó általános utasítás kibocsátása 
után lesz ahozképeat foganatositandó,  a. mint 
ezen törvény annak a közérdek szempontjából 
való létesítését előlrandja. 

Tárgyalás alá vétetett azután a megye 
alispánjának az erdő- és mező védszemélyzet 
szaporítása, illetve helyesebb alapokra való fek-
tetése iránt benyújtott és közhelyesléssel foga-
dott indítványa. 

Az indítvány mindenekelőtt hangsúlyozza, 
hogy az 1879. évi XXX., az 18»8. évi XIX. 
és az 1894. évi Xll-ik l örvény czikkek életbe-
lépése után erdő- és mezőrendészetünk évről-
évre több kívánni valót mutatván fel,  ha azok 
ellensúlyozásáról a törvényhalóság nem gondos-
kodik, mindkét első közgazdasági ág a jogosult 
bit tokosságuak több vesződségével, zaklatásá-
val és több károsításával jár, semmint az egy 
fejlődő  jogállamban mogengedhető volna a tu 
lajdon fogalmának  éles megsértése nélkül. Ne-
vezeteseit a községi, egyházközségi és társulati 
erdők az ahoz jogosult egyesek által már-már 
idegen tulajdonnak tekintetnek s mint olyanok 
állandó inegtámodásoknak vannak kitéve, ugy. 
hogy daczára a nagy áldozatoknak, m-lyeket a 
tulajdonképpeni jogosítottak az arányosítások 
keresztülvitelével a rtndezésre forditottsk,  csak 
a hányadok feljegyzése  által vannak érdekelve, 
illetőleg birtokba állítva, a használat azonban a 
vagyontalan osztályé, mely a törvények szigo 
rürt a visszsbalás'.ian keres magának elégté-
telt. Igy van az erdei legelők kéidé.-,ével is, 
csakhogy itt megfordítva  a vagyonosabb osz-
tály használja tul az őt meg nem illető jogokat 

Papiroson igen szépen körvonalazva van-
nak mindkeltőnél a használat arányai, csakhogy 
a végrehajtásban az utasítások nem tartatunk 
be és soha sem is fognak  azok végreliajtatui 
mindaddig, mig az idevonatkozó segéderők ren-
delkezésre nem adatnak. 

Igy van ei a mezők, m-zei termények 
megvédése és kihasználásával ia, mert nemcsak 
a dülö utak vannak állandó változásban b ide-
oda tolásban a felszántás  miatt, hauem ma már 
a tulajdonos nincs biztosítva az éjjeli kártéte-
lek ellen részint szándékos legeltetésben, részint 
a termények egyrészének ellopásában, sőt a 
boszuból származó megkárosítás ellen BÍUCB, 
ugy, hogy a mezei munka ma már biztos rizi-
kóval jár. Javaslatba hozza tehát a mező- és 
erdővéd személyzet szaporítását, azonban csak 
ugy, hogy abból a községekre ujabb pénz-
bel i k i a d á s ne n e h e z e d j é k , m-rt a-
boz a maga részétől is semmi szín alatt nem 
járulna hozzá, bogy a miatt a már is elvisel 
hellénné vált pótadók fokoztassanak.  És ezt az 
által vélné elérhetőnek, ha vissza menne a tör-
vényhatóság az 1879. előtt fennállott  sorrend-
szerinti ingyenes mező- és erdővéilszolgálat 
visszaállítására, meri a mellett, hogy a mező-
és erdőőrzés a községeknek újból visszaadat-
nék, megszűnnék annak látszata, hogy köztulaj 
donaink állami kezelés alatt állanak s az ellen-
szegülés) ösztönből megtámadott közvagyon 
lassankint ismét megmenekülne az elharácsolás 

veszélyétől; főként  akkor ha felfedezett  és be-
jelentett esetek után befolyó  büntetés pénzek 
26°/,-ka biztosíttatik az erdő éa mezővédsze-
mélyzet részére; de ez nem zárná ki, hogy ott 
hol a társulatok és kOzbirtokosságok„vagyoni 
viszonyai megengedik azok külön is ne dijas-
tathassanak. 

Ez a mező- és erdővédszemélyzet a járás-
hatóság által mindig felesketendő  és az elöljá-
róságok ellenőrzése mellett a kerületi erdőőrök-
nek alárendelendő, községenkint külön szolgá-
lati szabályzattal látandó el, melyben a szol-
gálatra és a szolgálati mulasztás következéseire 
fektetendő  a főnuly;  a védszemélyzet pedig 
községenkint a következő számban lenne fel-
állítandó: Oyergyóremete 8, Ditró 12, Szár-
begy 8, Gyergyószentmiklós 12, Alfalu  10, — 
Csomafalva  6, Gyergyónjfalu  8, Kilyénfalva  6, 
Tekerőpatak 8, Szentdomoko* 8, Szenttamás 6, 
Jenőfalva  6, Karczfalva  6. Dánfalva  6, Mada-
ras 6, Rákos ö, Göröcsfalva  2, Vacsárcsi 2, 
Szentmihály 6, Szépviz 6, Szentmiklós 6, Bor-
zsova 4, Delne 4, Páltalva 4, Csomortán 4, — 
Csobotfalva  4, Várdotfalva  4, Madéfalva  6, — 
Csicsó 6, Taplocza 6, Szereda 9, Zsögöd 6, 
Szentkirály 6, Szentimre 5, Szentsimou 5, Csa-
lószeg 6, Verebes 2, Tusnád 6, Szentlélek 6, 
Mindszent 6, Menaság 6, Szentgyörgy 10, Szent-
márton 6, Kozmás 6, Csekefalva  ö, Lázárfalva 
4, Kászonujfalu  6, Féltíz 6, Impór fi,  Altiz 6, 
Jakabfalva  6. 

Ez az indítvány határozattá emeltetett, a 
lát ási hatóságoknak végrehajtás végeit kiadatni 
s földmivelésügyi  miniszter urnák tudomásvétel-
végelt bemutatialni rendeltetett. 

Ugyancsak elfogadtatott  a megye alispán-
jának azon javaslata, bogy a lölgyes-békási at 
részlelenkiuti kiépítésére a közúti alapból 1903-
túl kezdődőleg 10 egymásutáni éven keresztül 
1000 — 1000 korona segély, bét utkaparó fizeté-
sére i'edig egyenkint évi 336 koron fizetés  ki-
utalványoztassék, kiköttetvén, hogy a segély 
kizárólag egy-egy félkilomeler  ui kiépítésére, 
nem pedig a vonal fentartására  fordítható. 

Megválasztattak ezután azon bizottságok 
tagjsi, kiknek inejbizatása az év végével lejár 
és pedig: 

a) A közigazgatási bizottságba titkos 
szavazással: Pál Gábor (régi), Fodor Antal 
(nj), Ltzár Menyhért (régi), Nagy Sándor 
(régi), Tiltscher Ede (régi). 

b) A megyei igazoló választmányba köz-
felkiáltással  : Nagy Sándor, Beoze Imre, Kovács 
István, dr. Csiky József,  Dájbukát Jakab, fő-
apán ur által kineveztettek; elnökül Vihály 
Ferencz; tagokul: Szántó József,  Nagy 
Imre és dr. Fejér Aut»l. 

c) Az árvaszéki ülnökök mellé döntösza-
vazó birákul: Nagy Sándor, dr. Fejér Antal. 

d) Árvaszéki elnök helyettesnek: Kovács 
Antal ülnök. 

e) tiszliflgyéazi  helyettesül: dr. Nsgy Béni. 
t) Csíkszereda város területén előforduló 

választások vezetésére: Becze Antal alispán, 
akadályoztat'sa esetére Mihály Ferencz fő-
jegyző. 

g) Lóavatő bizottsági elnökökül: Gyergyó-
szenlmiklósra szárhegyi Nagy Imre, Szervdába 
Szántó József. 

b) A lótenyésztési bizottság elnökéül Mikó 
Bálint főispán. 

i) a helybeli kir. törvényszékhez az 1897. 
évi XXXIII, t.-cz. 14. és 16. §§-ai értelmében 
e felszóllalások  elbírálására és az esküdtek alap-
lasjtromának elkészítésére hivatott bizottságba 
a törvényhatóság részéről 1903-ra: Pál Gábor, 
Balázs Dénes, Gál Józs-f,  Albert Balázs, Szo-
pos Elek, Kovács János, Qözsy Árpád, Jakah 
3yula, Nagy Gyula, Dávid LIJOJ, Detnény La-
jos és Székely Endre. 

j) A járási mezőgazdasági bizottság tag-
jaiul és pedig a tölgyesi járásba: Csergő György, 
Vadasi József  rendes, Bajkó Gyula és Bisniczia 
Ágost póttagokul, a gyergyói járáaba: Márton 
Lajos, Oláb Alajos rendes. Pál Lajos, Biró Já-
nos póttagokul; a felcWki  járásba : Balázs Dé-
nes, Kertész István rendes, Lázár Miklós, Sze-
keres Péter póttagokul; az alcsiki járásba: 
András Lajos, Kovács Gergely rendes, Hodor 
András éa Imets Dénes póttagokul. 

k) a községi számadások megvizsgálására 
elnökökül: Kászon-AI- és Feltizbe ifj.  Csobotb 
István, Impérre Szaniszló Kálmán, Újfaluba 
András Ltjos, Jakabfalvára  Pálfi  András, Tus-
nádra Tompos János, Csikszentsimon—Csató-
szegre Kerenczi Béla, Szentimrére Ineze Ignácz, 
Szentkirályra Biria József,  Szentmárton —Cse-
kefalvára  Bartalis Ágost, Kozmásra Csiszér 
Károly, Verebes—Lázarfalvára  Sándor Gergely, 
Szentgyörgyre L'iriocz János, Menaságra Tom-
pos Pál, Mindszentre Balló Gábor, Ssentlélekre 
Czikó János, Zsögödbe György Ágoston, Vár-
dotfalva—Csobotfalvára  Sántba Simon, Csomor-
tán —Páltalvára Csiszér Imre, Delne—Szent-
miklósra Fejér Sándor, Szépviz—Szeutmibályra 
Dájbukát Jakab, Borzsovára dr. Zakariás Ist-
ván, Vacsárcsi—Göröcsfalvára  Koncz József, 
Rákosra Császár Nándor, Madéfalvára  Léhuer 
Márton, Csicsóba Lázár Miklós, Taploczára 
Balázs Dénes, Madaraira Szekeres Péter, Dán • 
falvára  Bara János, Karczfalvára  Ágoston Jó-
zsef,  Juuőfalvára  Mihály István, Szenttamásra 
D .ninl József,  Szeutdomokosra dr. Fejér An-
tal, Gyimesfelső-  és Középlokra Száva Kristóf, 
Gyimesbükkie Szebeni Péter, Qy.-ujfaluba  Szász 
Lajos, Csomafalvára  Lőrinez Vilmos, Alfaluba 
dr. Tiltscher Ede, Dilróba Pjskás Adolf,  Reme-
tére i(j. Portik Lajos, Szárhegyre Gál Miklós, 
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Tekerőpatakra Nagy Albert, Várhegy—Sala-
másra Fülöp Ákos, Oy. Szeotmiklósra dr. Lázár 
János. Borszékre Kfillö  János,Holló—Tölgyesbe 
Ferenczi István, Bélborba Bogády Gyula, Bé-
kásra Müblfai  Sándor. 

Szabolcsmegye megkeresése folytán  11-ik 
Rákóczi Ferencz emlékére emelendő szobor 
költségeire a rnházati alapból 100 korona meg-
szavaztatott a a gyűjtés a megyében elrendel-
tetett. 

A gyűlés elrendelése mellett hasonló összeg 
folyósitatott  Jáasnagyknnszolnok megye megke-
resésére a Damjanich Jánosnak emelendő 
szoborra is. 

Tolnamegye közönségének a Szerbiával 
kötött kereskedelmi szerződés felmondáss  iránt 
a képviselőházhoz intézett felirata  azonos szel-
lemű felirat  küldésével pótoltatott. 

Ezután a vármegye összes községeinek 
jOvő évi költségvétései továbbá n-mely község-
nek mnlt évi számadássi fogadtattak  el a szám-
vevőség észrevételei alapján. 

A kebli községek által a települési dijakra, 
valamint, a közsegélyezésre nézve szerkesztett 
alapszabályok egyöntetűség kedvéért egy-egy 
minta szabályzattaf  njra szövegezés végett a 
községeknek visszakflldetni  határoztattak. 

Csikszerdda város képviselete által meg-
választott dr. Djfalnsi  Jenő polgármester vá-
lasztását a kandidáló bizottság által nem jelölt 
Csedő István ügyvéd ezért és azon okból, mert 
a megválasztott polgármester kiskorn, felebbe-
zéssel támadván meg, a közgyűlés a választást 
helyben hagyta, mi ellen Csedő István személyi 
kérdés czimén felszóllalni  kivánt, de azt a fő-
ispán tárgyi érdekeltség miatt nem engedte meg, 
a határozat ellen azonban felebezést  jelentett be. 

Dr. Márton László szolgabíró és Gábor 
János közigazgatási gyakornoknak egy évi ön-
kéntesi szolgálatra lett behívásuk folytán  egy 
évi szabadságot adott a közgyűlés. 

Mintán jövő jannár hó 1-ével a vármegyei 
pénztár állami kezelésbe megy át s a megye 
közönségének azon 61871 koronát tevő összeg-
hez, mely a gyámpénztárban az árvák vagyo-
nának érzéséért szedetett és gyűjtetett kizáró-
lagos tulajdonjoga van, kimondatott, hogy ez az 
összeg az állami kezelésbe menő árva pénzektől 
elkűlönittessék és gyflmölcsözés  végett a vár-
megye magánpénztárába helyeztessék el vala-
mely később meghatározandó közjótékonysági 
intézmény czéljaira. Egyúttal a létesítendő in-
tézmény megjelölésére s a tervezet elkészíté-
sére egy bizottság küldetett ki Mikó Bálint 
főispán  ur elnöklete alatt s tagjainl megválasz-
tattak': Becze Antal, Mihály Ferencz, dr. Bocs-
kor Béla, Murányi Kálmán és Pál Gábor. 

Kossuth Lajos 100 éves születése év-
fordulója  alkalmával rendezett nagyszabású 
ünnepély lefolyásáról  dr. Fejér Antal rendező-
bizottsségi elnök által tett jelentés tudomásul 
vétetett, ez ünnepélyen tényleg közreműködőit 
minden egyes tagnak köszönet szavaztatott s 
a beküldött beszédek irattárban megőriztetni 
határoztattak. 

Szereda város jegyőkönyvi kérése folytán 
a megyei építkezési szabályrendelet 26. j-a 
következőleg módosítatott: 

1. Szereda városban a faházak  kizárásá-
val a fennálló  mellék és gazdasági épületek 
javitáaa az előleges bejelentés kötelezettsége 
mellett csak azon esetben engedhető meg, ha 
valamely véletlen körülmény folytán,  minő: 
tűzvész, szélvihar, villám stb. által a fedél  meg-
rongáltatnék éa csak tnnyiban teljesíthető a 
javítás, mennyihez maga az épülettel és a 
szarvfzati  részek, változást nem szenvednek és 
ezenkívül két érdektelen szakértő az épületet 
javitásra érdemesnek nyilvánítja. 

9. A mellék és gazdasági épületek födelé-
nek faanyaga  rserép, vagy bádogauyaggal bár-
mikor kicserélhetők, ha két érdektelen szakértő 
az épületet a fedél  kicserélésére érdemesnek 
nyilvánítja. 

3. A favázas  épületek tűzmentes anyagú 
épületeknek tekintetnek s ezeknél a távolság 
teljesen kő vsgy tégla épületekhez a közvetlen-
Bégig leszámítható; más anyagú épületekhez 
azonban a szabályszerű 9.5 méter távolság 
fentartandó. 

4. A favázas  épületekről rendelkező része 
a módosított szabályrendeletnek a vármegye 
többi községeire is kiterjesztetik. 

A város területén fennálló  épületeknek 
bármely indokból máshová való áthelyezését 
javasló része az indítványnak a kijátszások 
meggátlása szempontjából mellőztetett. 

A szabályrendeletnek ez a módosítása 
felsőbb  jóváhagyás után lép érvénybe. 

Ugyancsak Szereda városnak egy uj köz-
vágó hídnak 9364 korona összeggel való f>-|. 
építése engedélyeztetett s felhatalmaztatott,  hogy 
a hiányzó 6000 koronát kölcsönből fedezhesse. 

A gyulafehérvári  Székely társaságnak azon 
kérése, hogy a vármegye a székelyföldi  arányo-
sítás és tagosítás felfüggesztése  iránt a kormány-
hoz feliratot  intézzen, mint olyan, mely a bi 
zottság álláspontjával és s vármegye józan köz-
véleményének felfogásával  ellenkezik, a benyújtó 
társaságnak visszaküldeni határoztatott. 

Ezek s más községi ügyek és msgán kér-
vények letárgyalása után a gyűlés délntán 2 óra-
kor ért véget. — 

Esküdtszéki tárgyalások. 
A csíkszeredai kir. törvényszék esklidt-

birósága az esküdtszék bíráskodása alá utalt 
bUnesetek elintézése végett az év második 

periódusában hat napra megállapított műkö-
dését hétfőn  kezdette meg a vármegyeház e 
czélra átengedett nagytermében. Ezen tárgya-
lások a közönség körében ma már alig kelte-
nek némi érdeklődést, annyira ismeretesek let-
tek a kezdetben tömegesen látogatott tárgya-
lásokon felszínre  jutott erkölcsi elfajulások  és 
vadindulatok kitöréseinek különböző fázisai, 
melyeknek legfőbb  rugóit többnyire a testet-
lelket megölő mértéktelen pálinka ivás képezi. 

Az első napi tárgyalásra is ez az anyag 
szolgáltatott alkalmat. Egy fiatal  embert ker-
getett a bűnös útra, hogy 1 koronáért kereszt-
apját agyon üsse s ezt szerinte nem ő, hanem 
a pálinka csinálta. Már pedig, ha valakiben 
előre valamely bilnös cselekmény végrehajtása 
és a boszu kielégítése józan korában meg nem 
fogamzik,  azt részeg korában sem jut eszébe 
végrehajtani; de rendszerint a nyers tömeg-
nél, minden ilyen feltett  szándék részeg álla-
pótban szokott érvényesülni, hogy a cselekmény 
beszámithatósága és a blin büntethetősége illu-
zoriussá váljék. 

Csikmadarasi ifj.  György Ferenoz ez évi 
augusztus 15-én odavaló Császár Jánossal, a 
ki neki kereszt apja is volt, együtt ment a 
karczfalvi  búcsúra. Útközben eszébe jutott 
György Ferencznek, hogy figyelmeztesse  Csá-
szár Jánost azon egy korona tartozás megadá-
sára, melyet a nyári kaszálás alkalmával tőle 
elvont. Császár a figyelmeztetésre  kitéróleg 
válaszolt és ez elég volt arra, hogy György 
Ferenczben a boszut feléleBzsze. 

Templomozás után Császár János hnza 
ment, mig György Ferencz Jenőfalván  egyik 
jó barátjánál bucsu lakomán vett részt, haza-
térőben pedig még más helyen is ivótársaság-
ban töltött időt. 

Midőn este faligába  ért, a helyett, hogy 
haza ment volna, Császár János lakása felé 
tartott s nevezetesen Ádám Jánosnétól tuda-
kozódott, ha vájjon Császár János haza ment-e ? 
Megtudván, hogy otthon van, arra felé  indult 
és útközben szembe is találta Császárt, meg-
jegyezvén, hogy a tudakozódásnál már előre 
hangoztatta, hogy az egy koronát ma kiveszi 
belőle, s igy azonnal meg is támadta és két-
szer pofon  Ütötte. A zajra mások is kerültek 
oda, de Czászár a pofozódás  után udvarára 
menekült s György Ferencz ide is követte. A 
jelenlévők nem tudták megakadályozni utóbbi-
nak az udvarra való behatolását, hol Császár 
karót ragadva állott Bzembe üldözőjével, liogy 
magát védhesse. György Ferencz azouban a 
már koros és gyenge ember kezéből a karót 
kiragadván, ugy ütötte főbe,  hogy a koponya 
csontja több darubra hasadt és két nap múlva 
meg is halt. 

Ez a bűneset foglalkoztatta  az esküdt-
széket a hétfői  tárgyaláson, melyen dr. Per-
jéssy Mihály törvényszéki elnök elnökölt s a 
melyen Csipkés Árpád és Antalfy  Gábor sza-
vazó birák vettek részt. A közvádat Sztupjár 
Samu kir. ügyész, a védelmet Bartha Ignácz 
ügyvéd teljesítette és a jegyzőkönyvet Veress 
Árpád aljegyző vezette. 

Az esküdtszék tagjai tulnyomólag föld-
míves gazdákból állottak. 

Vádlott kihallgatása rendéu cselekményét 
beismerte, de a tudatosságot tagadta, azt állít-
ván, hogy teljes részegsége miatt önkivíileti 
állapotban volt s igy nem tudta mit csele-
kedett. 

A tanuk talán egynek a kivételével azt 
igazolták, hogy vádlott ittas volt ugyan, de 
uem oly nagyfokban,  hogy cselekedetének 
horderejét ne mérlegelhette volna s mivel a 
kevés tanút is a beismerés mellett leginkább 
a részegség minőségének megállapítására kel-
lett kihallgatni, a bizonyítási eljárás és a szak-
értők kihallgatása délelőtt véget ért. 

Délután fél  három órakor az esküdtszék 
újra összejött s miután a bűnösség kérdésében 
a kérdőpontok megállapittattak, a vád- és véd-
beszédekre került a sor. 

Sztupjár Samu közvádló alig negyed órai 
csinos vádbeszédében röviden, de meggyőzőleg 
mutatott rá a bizonyítékok tulnyomóságára, 
melyek által a cselekmény szándékossága és 
a beszámithatatlanság hiánya a némileg fenn-
állott részegség mellett is nyilván való volt, 
miből a halált okozó súlyos testisértés vádjá-
nak helyt kell állania. 

Bartha Ignácz védő hosszason foglalko-
zott a beszámithatóság kérdésével s ügyes fo-
gással igyekezett megdönteni közvádlónak azon 
számszeríl adatait, melyekkel az emberek szá-
mába' s az ezek által bevallás szerint elfo-
gyasztott italmennyiségból vélte megállapított-
nak a tanú vallomásokból eltekintve is a ré-
szegség fokát,  utalván ama bebizonyult tény-
körülményre, hogy — a mint felcsikon  a köz-
népnél szokás — az italt nem is poharakból, 
hanem a nélkUl az üvegből fogyasztották  s 
lehet, hogy az ó védencze is, a mint a potyát 
szerető emberek szokták, nagyobbakat hajtott 
az üvegből mint társai s igy jobban is meg-
részegedhetett mint amazok, miért is az egyenlő 
mértékű italfogyasztás  kombínácziója meg nem 
állhat. Ugyanazért apellálva az esküdtek igaz-
ság érzetére s azon már elfogadott  elvre, hogy 
.kétség esetén sokkal helyén valóbb a vád 
lottat felmenteni,  mint esetleg ártatlanul el-
ítélni*, védencéének felmentését  kérte. 

Ezután a közvádló rövid, de talpraesett 
replikában állította helyre a theoretikus alapra, 
fektetett  védbeszéddel meggyengíteni akart 
vádbeli bizonyítékait, majd a védő igyekezett 

fölhozott  érveit elfogadhatókká  tenni, mire az 
elnök megmagyarázván a kérdések lényegét s 
az eljárás minémUségét, az esküdtek vissza-
vonultak s alig egy negyed órai tanácskozás 
után feleletet  adtak a feltett  kérdésekre, me-
lyek szerint vádlottat a halált okozó súlyos 
testisértésben bűnösnek mondották ki s aztán 
a bíróság György Ferenczet tekintettel arra, 
hogy még 2 évig büntetve volt erőszakos nemi 
közösülésért, 5 évi fegyházbüntetésre  ítélte, 
másfelől  enyhítő körülményül vétetett részeg 
állapota. 

Elitélt az ítéletben megnyugodott. 

A székely iparkamara gyűlése. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara folyó  hó 5-én d. e saját helyiségében 
együttes végűlést tartett. 

Ekkor tette le ugyanis mándátumát az 
1896-ban alaknlt kamara a vette át szerepét 
az nj kamara, melynek itt-ott többször meg-
fellebbezett  választását csak közelebbről erősít-
hette meg a kereskedelemügyi m. kir. minister. 

A gyűlést, melyen a régi és nj tagok s z é p 
számmal vettek r é B Z t H o f b a n e r  Aurél vá-
rosi tanácsos, az uj választások vezető elnöke 
nyitotta meg és vezette. Bejelentette, hogy a 
kamarai tag választásos és elnök választások 
végre megnyerték a kereskedelmi miniszter jó-
váhagyását s igy a mai napra kitűzhette az 
együttes végülést. 

Felolvastatta az erről szóló miniszteri le-
iratot, a régi kamarát feloszlatta,  az iratokat 
és ezzel együtt a kamarát átadta az uj mán-
dátáriusoknak. Melegen emlékezett meg a volt 
kamara hazafias  működéséről, az újnak figyel-
mébe ajánlván a Székelyföld  támogatandó ér-
dekeit, az ipar és kereskedelem védelmét,'«nép-
szerűsítését, a társadalom külömböző osztályai-
nak megnyerését és biztosítását a közösbaj 
legyőzésére. 

Folytatólag S z a b ó István alelnök, a 
betegség miatt távol levő T a u s z i k B. Hugó 
elnök képviseletében, de úgyis mint a kamara 
legrégibb tagja és alelnöke köszönetet mon-
dott a régi kamarának a mult cziklus alatt 
mutatott hazafias  támogatásért és elbúcsúzott 
tőlük; sz nj kamarához azon szíves kéréssel 
járult, hogy az elnökséget és tisztikart felada-
tai teljesítésében hathatósan támogatni szíves 
legyeu. B ü r g e r Albert a kereskedelmi osz-
tály újonnan választott alelnöke az uj kauiara 
köszönetét tolmácsolta Hofbaner  Anrél v. taná-
csosnak a választás és gyűlés vezetéseért. 

Sz. S z a k á t a Péter titkár a forduló-
pontnál, az elmúlt öt éves cziltlus végén hálá-
val szólt a tisztikar nevében a távozó és uj 
tagokhoz. Sohasem voltak ziláltabb közgazdasági 
viszonyok a Székelyföldön  — ngy moud, mint 
ma — tehát az uj kamarára még nagyobb fel-
adat vár. Köszönetet mond a volt kamarának 
végzett nagy munkájáért, a tisztikar iránt tanú-
sított jó indulatáért a kéri az nj kamara tag-
jait is hogy nagyfontosságú  munkájában az 
elnökséget és tiszti kart a székely ügyhöz méltó 
buzgósággal támogassák. Ekkor reméli, hogy 
jövőben ts siker koronázza együttes tevékeny 
ségüket. 

S c b v a r t z Bernát uj tag biztosította a 
tiszti kart a kamara jóindulatáról és minden 
ügyben tehetségéhez mért hazafias  támogatásá-
ról, mire Hofbaner  Aurél elnök az ülést bezárta. 

Felhívás a kisgazda közönséghez! 
Az erdélyrészi kisgazda közönség gazda-

sági ismereteinek a jelenkor követelményei sze-
rinti gyarapítására a nagyméltóságú f'öldmivelés-
ügyi minisztérium az algyógyi m. kir. földmives 
iskolában a tél folyamán,  két egymásután kö-
vetkező időszakban gazdasági tanfolyamot  ren-
deztet. 

Az első tanfolyam  tart november 1-től 
deczember 20 ig, a második január 6-től feb-
ruár 28 ig. 

A téli gazdasági tanfolyam  czélja, hogy a 
felnőtt  gazda közönség, ki gazdaságát csak rö-
videbb időre hagyhatja el, az okszerű gazdál-
kodás alapismereteiben oktatást nyerhessen. 

A gazdasági tanfolyamra  jelentkezhet min-
den Itt évet betöllött és 40 évet meg nem ha-
ladott korú földmivelö,  ki írni, olvasni, és a négy 
alapművelettel számolni tud, e rkölcsi bizonyit-
vá.iy alapján, melybi-n az is igazolandó a ható-
ság által, hogy folyamodó  földmireléssel 
foglalkozik  a saját  birtokáa;  kiskorúaknál 
pedig, hogy atyjuk mellett a gazdálkodásban 
részt vesznek. 

Felvételt a m. kir. földmives  iskola igaz-
gatósága eszközöl, hová (Algyógy, Hnnyadmegye) 
a folyamodvány  beküldendő november l-ig, ille-
tőleg jannár 5-ig. 

A gazda közönség teljes tájékoztatása vé-
gett közli iskola igazgatósága a kiképzés mene-
tét is. Talajismeret és talajművelés. Talajmivelő 
eszközök ismertetése. Növény termelésből azok-
nak a növényeknek ismertetése, melyet az illető 
vidékek termeaztenek, esetleg a mely növénynek 
termesztése ott különösen indokolt. Állattenyész-
tésből : házi állatok takarmányozása ápolása. 
Küllemtan. A számadás legegyszerűbb vezetése. 
Mezőrendőri és munkás törvények ismertetése 
A téli iskolában a mezőgazdasági házi ipari foglal-
kozásból és a kosár, seprű, kefekötésből,  gyé-
kény fonó  munkák készítéséből, méhkas fonás-
ból is oktatást nyernek. Szóval a kiképezés 

főként  és kiválóan gyakorlati alapon az élet 
számára okmutatóan történik. 

A téli tanfolyam  teljesen ingyenes, esapán 
az oda és viasza utazás költségei terhelik a fel-
vett növendékeket. 

Midőn a kisgazda kOzOnség b. figyelmébe 
ajánlom ezen üdvös intézményt, kérelmem az 
hogy az arra hivatottak közül minél többen 
vegyék igénybe éa szándékukat a földmives  iskola 
igazgatóságával legkésőbb f.  évi október 26-ig 
közöljék. 

Algyógy 1902. október 10-én. 
M.  kir.  földmives  iskola  igazgatásága. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvők. Csobotfalvi  Csiszár Imre, 

vármegyénk harmadik aljegyzője f.  évi októ-
ber hó 25-én tartja esküvőjét Gyimesben, oda 
való Vasa István postamester és neje kedves 
leányával Vilma kisasszonynyal. Tartós bol-
dogságot kívánunk frigyükhöz! 

— G á l F e r e n c z , helybeli ke-
reskedő, a dohány nagytőzsde Üzletvezetője f. 
hó 26-án délután 3 órakor tarţja esküvőjét 
a helybeli róm. kath. templomban Szopos 
Rózsikával, Szopos Elek kereskedő és ház-
tulajdonos kedves leányával. 

— 8 á n t h a József  földbirtokos  és 
szeszgyártulajdonos f.  hó 29-én Bzékelyudvar-
helyt tartja esküvőjét Szabó Ágnes kisasz-
szonynyal. 

— Nyugdíjazás. A vármegyei nyug-
dijválasztmány f.  évi 14-iki gyűlésében nyug-
díjazta jövó évi január 1-től kezdődőleg saját 
kérelmére Czikó Sándor vármegyei pénztár-
nokot, mint a jelenlegi közigazgatási tisztikar 
szolgálatban legidősebb tagját Nevezett pénz-
tárnok 1868. január 1-ével, tehát alkotmányos 
életünk helyre állta után alig egy évvel lett 
vármegyei jegyzővé megválasztva és több 
czikluson át mind első aljegyző s az utóbbi 
idóben mint megyei pénztárnok összesen 35 éven 
keresztül igazi Ugybuzgósággal, tudással, tiszta 
kézzel szolgálta e vármegyét s ugy a tiszti-
kar kebelében, mint az előkelő társadalomban 
állandó tiszteletet és közbecsülést vívott ki 
magának. Visszavonulására, melyet a tiszti-
kar sajnálattal fogadott,  főindokul  szolgált a 
pénztárak küszöbön álló államosítása, nem 
érezvén magában kedvet arra, hogy 35 évi 
szolgálat ntán uj hatáskörben és ugyszólva 
idegen elemek között vállaljon megbízatást, 
melyre a törvény alapján jogosultságai bírt 
volna. 

— Társas vaosora. Dr. Csíki József 
a vármegyei havasi javak folyó  hó 15-én meg-
választott uj igazgatója tiszttársai és válasz-
tói részére folyó  hó 18-án este, a Romfeld-
féle  nagyteremban gazdag lakomát adott, me-
lyen a vármegye Mbb tisztviselőin és a tör-
vényhatósági bizottság helybeli tagjain kivül 
képviselve voltak a kir. törvényszék, az Ügy-
védi kar, a m. kir. csendőrség és más hiva-
talok is. Jelen voltak: Mikó Bálint főispán, 
Becze Antal alispán, Mihály Ferencz főjegyző, 
Perjéssy Mihály dr. törvényszéki elnök. Szabó 
Géza kir. tanfelügyelő,  Molnár József  orsz. 
gy. képviselő, Sztupjár Samu kir. ügyész. Fo-
dor Antal dr. kir. közjegyző, Böjthy Endre 
árvaszéki elnök. Bocskor Béla dr. megyei fő-
ügyész, Nagy Sándor ügyvéd, Szacsvay Imre 
kir. járásbiró, Antalffy  Gábor, Dósa Kálmán, 
Geczó Béla kir. törvényszéki birák, Csiszér 
József  m. kir. törvényhatósági állatorvos, Bitai 
Béla körlelkész, Filep Sándor dr: kórházi fő-
orvos, Fejér Sándor főszolgabíró,  Almássy 
Zsigmond csendőr szárnyparancsnok, Ujfalussy 
Jenő polgármester, a törvényhatósági bizott-
ság számos tagja s az uj igazgató sok jó 
barátja és tisztelője. A vendégek már 7 óra 
tájban gyülekezni kezdettek s a mint Mikó 
Bálint, vármegyénk köztiszteletben álló főis-
pánja, kit viharos éljenzéssel és a „Rákóczy" 
indulóval fogadtak,  megérkezett az egész társa-
ság a teritett asztalok mellé telepedett s meg-
kezdődött az öt fogásból  álló gazdag vacsora. 
A pohárköszöntők hosszú sorát, melyek nagy 
része mind az uj igazgatóra irányult, Mikó 
Bálint főispán  nyitotta meg, lendületes beszé-
dében vázolván azon fontOB  teendőket, melyek 
az uj igazgatóra uj állásában várnak s végül 
sz uj igazgatónak terhes hivatása teljesithe-
téséhez erőt, egészséget, kitartást, működésé-
hez pedig Bikert kivánt — Pohárköszöntőket 
mondtak még Perjéssy Mihály törvényszéki 
elnök, Becze Antal alispán, Mihály Ferencz 
főjegyző,  Nagy Sándor ügyvéd, Szacsvay 
Imre, Antalffy  Gábor, Filep Sándor, Bocskor 
Béla, Sztupjár Samu, Molnár József,  Geczó 
Béla s még többen. Ezekben a pohárköszön-
tőkben a baráti érzelmeknek, jóindulatnak, 
rokonszenvnek,*! szeretetnek és tiszteletnek 
annyi és oly sok jeleivel találkozott az uj 
igazgató, hogy bátran és bizalommal foghat 
nehéz és Bulyos terhekkel járó hivatala meg-
kezdéséhez, mert azokból, a mik ott elmon-
dottak, joggal remélheti, hogy jóravaló törek-
véseihez az intéző férfiak  támogatása és párt-
fogása  nem fog  elmaradni. Az asztalbontás 
11 óra után történt, azonban a társaság na-
gyobb része a legkedélyesebb hangulatban 
együtt maradt még a késő éjjeli órákig. 

— Köszönet nyilvánítás. A csíksze-
redai iparos ifjúsági  önképzőkör 1902. évi ok-
tóber hó 5-én tartott szüreti mulatságán felfll-
flzetni  kegyeskedtek: Herczberg Károly 60 
kor, Detnény Béla m. kir. csendőrscásados 
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(Lúgos) 6 kor, Jakab József,  Rosenfeld  Dávid 
özv. Bándy Gáborné, Gídró László táblabírói 
N. N., Mester János, dr. Filep Sándor 2—2 
koronát, Mátrai Ignáicz, Csibi Péter, Tóth Fe 
rencz. özv. Dávid Elekné, Albert Tiburcz, Dar-
va.B Béla, Dóczy Kálmán 60—60 fillért,  La-
cz'ua Károly, Dóczy János 1—1 kor. 60—60 
fillért  Imucs Márton, Jakab Gyula, Merza 
Játnos, Morvái N., Székelyhidy Sándor, Bor-
báh András 1-»1 koronát N. M., Lakatos 
Mihály, özv. Schmidt Jánosné, Adler Alfréd 
Messer Béla, Vajda N., Dalea Fülöp. X. X 
Ifj.  Nagy István, Tamás Béla, dr. Ujfalussy 
Jenó, dír. Perjéssy Mihály 80-80 fillért,  Karda 
Béla, Azbé N., Kaba Márton, Bajer N. 40—40 
fillért  összes bevétel 402 kor. 15 fill.  Tiszta 
jövedelem 184 kor. 15 fill.  Ugy azok, kik 
mulatságon megjelenni, valamint azok is, a kik 
fellllflzetni  szíveskedtek, fogadják  Bzivességlik 
ért az önképzőkör hálás köszönetét 

— Jubiláris ünnepély. A kézdí-orbaí 
róm. kath. tanítóegyesület folyó  évi november 
hó 10-AD, a kéidi szentlélek! központi iskolában 
tartja 26 éves fennállásának  Jubiláris Ünne 
pélyét, a következő tárgysorozattal: O. e. » óra 
kor bálaadó isteni tisztelet mely alatt az egyesű 
let dalköre énekel. Isteni tisztelet után: 1. Hym-
nus. Énekli a dalkör. 3. Elnöki megnyitó. Tartja 
Szabó Sándor. 8. Fohász. Hnbertól. Énekli a dal 
kör. 4. Visszatekintés az egyesület 26 éves mult 
jára. Olvassa: Szabó Antal jegyző. 6. Oroszlán 
vadásiaL (Négy kézre.) Előadják: Fejér Irén és 
Szabó Anous kisaasionyok. 6. Alkalmi óda. Irta 
Báiinth György. Szavalja Bartha Ágoston. 7. El 
nökl sáróasó. 8. Saózat. Énekli a dalkör. D. u. 
1 órakor közebéd. (Egy teríték ára 4 kor.) 

— A ssékelyek kalendáriuma. A 
székelyek kedvelt kalendáriuma, melyet B e 
nedek Elek szerkeszt a Székely-Egyesület 
megbízásából, az 1903-ik évre is a szokott 
gazdag és érdekes tartalommal jelent meg. 
mi leginkább érdekli a székelyeket: teljes 
te ijedelmében olvasható e naptárban a tusnádi 
nagy székely gyűlés lefolyása  az ott hozott 
határozatokkal. E mellett az érdekes olvas-
mányok egész sorát találjuk benne, verset 
történeteket az év nevezetesebb eseményeit 
Az idei naptárba a szerkesztőn, Benedek Ele-
ken kivlil irtak: Jakab Ödön, Jancsó Benedek, 
Gaal Mózes, Boros György, Azar, Bálás Béla, 
Gagyhy Dénes, Erős József,  Kolumbán Lajos, 
Dézsi Mihály, Szalay Károly stb., stb. Külö-
nösen gazdag a naptárnak az a része, mely a 
székely gazdáknak és gazdasszonyoknak való. 
Hasznos tudnivalókat tartalmaz s nemkülön-
ben jó tanácsokat az egészségről. Úgyszintén 
igen fontos  benne a székely név- és czím-
könyv, mely megbízható kalauza a széke 
ségnek. A 138 oldalas nagy könyv ára mind-
össze 30 kr. (60 fillér)  s megrendelhető Buda-
pesten a Franklin társulatnál (Egyetem-u. 4.) 

- Hazafias  kérelem a cseléd leá-
nyok érdekében. A Brassói Székely-Társaság 
elkatároita, hogy a Brassóban szolgáló székely 
leánycselédek számára egy oselédköayvtárt ala 
bit A székely leányoselédek száma Brassóban 
kétezerre megy, kiknek szellemi és erkölcsi ne 
velése éa oktatása a mult 1901—1 «02. évig 
teljesen el volt hanyagolva. A Székely-Társaság 
vette óket a mult évtól kezdve gondozása alá, 
havonkint kétaser vasárnapi oktatásban részesít-
vén óket. 000 drb népszerű olvasmányt osztott 
ki közöttük s megvetette az alapját egy cseléd 
könyvtárnak. Ennek a caelédkönyvtárnak gyara-
pítására kérnek fel  most hazafias  tisztelettel 
mindenkit, a kinek erre módja van, hogy • 
Brassói síékely .leánycselédek könyvtárához tet-
szése szerinti ingyen küldendő népiea könyvekkel 
hozzájárulni kegyeskedjék, A könyvek Koós Fe-
renoahez, Braaaó-Balouya 16. sz. a. Kut-utoza 
küldendők. As adományokat nyilvánosan nyugtásni 
fogjuk. 

— Tanfolyam  Mflhlmséa  és á t t ö r t 
arankákból. A Singer éa Co. varrógép rész-
vény társaság városunkba folyó  évi október hó 
23-ától kezdve a városház nagytermében a nagy 
közönség számára a múhimzésből és áttöri mun-
kákból iogyenea tanfolyamot  rendes, melyre vala-
mint az ilyen munkákból rendesett kiállítás meg-
tekintésére mindenkit szívesen lát. 

— Miasterinm. A történet rolytán nagy 
időközökkel újra, meg njra Ismétlődik a csoda: 
egy-egy láagéas megjelenése, a ki formálja  a 
maga korát. Honnan jön éa mivé lesz, ez as örök 
misztérium; fejlődik-e  vagy élete legelső pilla 
natában készen van; az agyvelő tekercseinek 
foszfortartalma  vagy a környezetének hatása ma-
gyarázza-e meg ast, a mi lett belőle. Ó határoz-
za-e meg igazán a korát, mintáz Gbermenschek-
ról most sokan hiszik, vagy a kor szabja meg 
az ö irányát, — eaak abban a körben lehet-e 
nagy emberré, vagy bármely korra rá tudta volna 
nyomni az ö bélyegét okvetlenül érvényesül-e, 
vagy a Deák Ferenciek éasrevétlenül éa hivatá-
suk betöltése nélkül halhatnak-e meg. Van-e 
olyan Segantini. a ki diasnópáastornak maradt 
éa olyan Qiotto, ki nem lett Gioltová ? Ez a 
csoda, es a végéremehetetlen misztérium ismét-
lődött akkor is, a mikor Nagy Frigyes saületelt. 
Királyi palotájában oly egysserüen élt, mint egy 
spártai. A germán erények kristályosul! típusa 
A. As egész királyi család ebédre két tál közön-
séges ételt kapott s nem egyezer füuetlen  szobá-
ban háltak. As egész királyi asztal költsége nem 
tehetett többel naponkint 7 tallérnál, beleértve 
a* udvari oép éleimét is. As udvarban nem voli 
semmi fény.  kivéve a nehéz ezüst készleteket, 
melyekből szűkség esetén könnyen lehetett pénzt 

verni. Nem gyönyörködtette semmi művészet, leg-
feljebb  kötéltánczosok mutatványéi szórakostat-
ták. Egyellek mulatsága a híres dohány-kollégium 
volt, minden estéjét abban töltötte, ott jelentek 
meg előtte főhivatalnokai  és a külföldi  követek 
és a király legnagyobb kegyének tartották, ba 
valakit oda meghívott; ott dohányoztak, sört it-
tak és as udvari bolondok éleseit hallgatták. Nag> 
Frigyééről éa koráról ssól a Nagy Képes Világ-
történet most megjelent 169. füzete.  A 12 köte-
tes nagy munka szerkesztője Maroaall Henrik, 
egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet irója la. Egy-
egy gazdagon illusztrált kötet ára dissea félbör-
kötésben 16 korona; fiiietenkint  is kapható 60 
fillérjével.  Megjelen minden héteu egy füzet.  Kap 
bató a kiadóknál (Bévai Testvérek Irodalmi Inté-
zet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllói-ut 18. 
•z.) s minden haiai könyvkereskedés utján, havi 
részletfizetésre  is. 

— Egy remekmű Ingyen. Páratlan fé-
nyes meglepetésben fogja  részesíteni a Függet 
len Magyarország, a függetlenségi  As a 48-as párt-
nak ez a kitűnően szerkeaztett közlönye, olvasóit 
karácsony alkalmából. A Független Magyarország 
előfizetői,  azok is, a kik osak egy hónapra fizet-
nek elő, ingyen kapják meg a Független Magyar-
ország Kossutb-naptárát. Es a mú 30 iv, lehál 
mintegy 500 oldal terjedelemben fog  megjelenni, 
pompáa kiállításban, gazdag tartalommal, szebb-
nél szebb képekkel. Közlemények lesznek benne 

függetlenségi  és 48 as párt számos tagjától, 
valamint irodalmunk jeleseitől. A Független Ma-
gyarország Kossuth naptára egy egész regényt, 
valamint igen aok hasznos tudnivalót fog  tartal 
mázni. A mű bolti ára 3 frt  lesz. A naptárt meg-
kapja mindenki, a ki legkésőbb decsember 1-éig 
előfizet  a független  Magyarországra, melynek ki-
adóhivatala Budapesten, IV., Váczi-utcza 81. sz, 
alatt van. Előfizetési  ár egész évre 14 frt,  fél-
évre 7 frt,  negyedévre 3 frt,  40, egy hóra 1 
frt  20 kr. 

— A Balaton Írásban és képben. 
Keszthelyen, a Balaton metropolisában, a hajdani 
.Helikon* irodalmi ünnepélyek városában 1—2 
bét múlva hazafias  irányú, érdekes könyv jele-
nik meg: A Balaton írásban és Képben." Irta 
Sági Jáuos, a Keszthelyi Hírlap szerkesztőtársa, 
az Uránia Magyar Tudományos Színházban színre 
kerülő Balaton ozimü darab szerzője. A díszmunka 
350 oldal s 120 képet tartalmaz. Az előfizetési 
ára mégis osak 3 K. Hazánk gyöngyéről, a Ba-
latonról ilyen irányban, ekkora terjedelemben, 
ennyi képpel könyv még meg nem jelent. A dísz-
munka a magyar tenger és szépséges vidékének 
leírását, a fürdő  és nyaralóhelyek elfogulatlan  is-
mertetését tartalmazza, elregéli e vidék gazdag, 
sziudÜ9 történelmi eseményeit, szép képekben elénk 
varázsolja a Balatonvidéknek képzelettel játszó 
várromjait, hegyeit, városait, falvait,  nevezetes-
ségeit ; az egyes fürdő-  és nyaralóhelyekről, a 
Balatonvidék minden talpalatnyi részérói mindazt 
elmondja, a mi a nyaralni vágyót, a Balaton mel-
lett tartózkodót, a turistát, a hazánk szépségei-
nek megismerése után rajongó lelket érdekli, k 
könyv az olvasónak kellemes, soha nem unalmas 
társalgója, szórakoztatója, tanácsadója és nsgy 
helyismeretü kalauza. A könyv jövőre angol és 
német nyelven is megjelenik. A bolti ára 5 K. A 
kik a Keszthelyi Hírlapnál már most megrenda 
lik, 3 K. 70 f.  beküldése után bérmentve kap-
ják. 

— Tárlat a székely iparosok érde-
kében. A .Marosvásárhelyi Székely Társaság" 

következő iratot küldte szerkesztőségünkhöz : Az 
.Aradi Székely Otthon* elnöksége hazafias  lelke-
sedéssel a gyakorlati téreu óhajtván aegélyére 
sietni ssékely iparosainknak és báli iparral fog-
lalkozó véreinknek elhatárdzta, miszerint folyó  évi 
deczember 15 tói január 5 ig a székelyföld  spe-
eziális ipari és bázi ipari termékeiből, különöseb-
ben gyermek játékok, különféle  tapló, fa,  cserép 
és kosár-inunkákól, disi- és használati tárgyak-
ból, egy szóval mindazon ozikkekból, melyek ka-
rácsouyi és újévi ajándéktárgyak gyanánt érté-
kesíthetők, Arad városában nagyobb szabású tár-
latot rendez, melyen a kiállított tárgyakat el is 
árusítja. E tárlaton azerzetttapasztalatok utánczélja 

.Otthou'-uak az is, hogy a keresettebb ozik-
kekból állítandó bizományi raktárakat létesítsen ugy 
Aradon, mint vidékén. A tárlatra küldendő tár-
gyak kiállítását és azok eláruailásál az .Otthon" 
teljesen díjtalanul eszközli és az eladott tárgyak 
ériékét minden levonás nélkül juttatja a tulajdo-
nos keséhez. A résztvétel Iránti jelentkezések mi-
nél előbb, azonban legkésőbb folyó  évi novem-
ber hó l-ig essközlendók. Megfelelő  jelentkezési 
ivek az .Aradi Székely Otthon'-nál, avagy a ma-
rosvásárhelyi .kereskedelmi és ipar kamará-' nál 
kaphatók. Részletesebb felvilágosítással  különben 
bármelyik fenti  czim készségesen szolgál. Haza-
fias  tisztelettel kérjük tehát Csimet, miszerint a 
rendelkezésére álló minden eszközzel e tárlat tar-
tását a legszélesebb körben közhírré tenni, az ér-
dekelt iparosokat és házi-iparűzöket külön is fel 
hívni s a kiállításon leendő résztvételre hatható 
san buzdítani saiveakedjék. Maros-Vásárhelyt, a 
székely társaaáguak 1602. szeptember 23-án tar-
tott 83-ik összejöveteléből. Havafiaa  tisztelettel: 
Dr. Kömócsy József,  elnök Ssentgyörgyi Dénea, 

titkár. 

több effélék  körűi forogtak,  midőn nyilik az 
ajtó és kisirt szemmel, jajgatva érkezik haza 
egyik gyermekem az elemi iskolából és panasz-
kodik, mennyire fáj  neki a füle  és a foga.  Kér-
de?ösködésemre elmondja, hogy az ablak köze 
lében 01, melyen iszonyú módon fuj  be a szél 
— „Hát nyitva van az ablak" ? — kérdém 
tőle. — „Nincs az édes apám, de hát azért ini 
ám ott a szél mégis". No — gondoltam — majd 
megnézem, igaza van-e a fiúnak? 

Elmegyek az állami iskolához. Először is 
szemembe ötlik, hogy a bejáratnál a kőoszlop 
mellett még egy faoszlop  is áll, s a kőoszlop 
meg van drótozva. Há sze' gondolom magamban, 
fazakat,  serpenyőt a feleségem  is drótozta! 
ha elreped, tán csak ezt ís nem azért cseleked-
ték? Hát a bizony csakugyan négyfelé  van 
repedve, s azért van felül  is, meg alnl is egy-
egy darab dróttal megerősítve. Ez bát teljesen 
megnyugtatott, itt már nincsenek nagy vesze-
delemben a gyermekek, mert hiszen ba egy-egy 
darab kő le is válnék arról a drótozott oszlop-
ról, két-bárom gyermeknél többet Ugy sem üt-
het meg, meg aztán ne álljon oda a haszontalan, 

Nézem ezek után az ablakokat, s azt 
veszem észre, hogy azok teljesen el vannak 
korhadva, ssrkaikban megtágulva, a tokok és 
szárnyak közölt ujjnyi nyílásokkal; szóval telje-
sen használhatatlan állapotban. 

Nem tudom, kinek a kötelessége ezeket 
megcsináltstni, de azt igen, hogy Mketlen-ég 
gyermekeinket a biztos meghűlés veszélyének 
átengedni. Ezen sürgősen kell segíteni. 

Igaz, hogy a tanítói lakásokon éppen ilyen 
állapotban vannak az ablakok ; de bát a tanítók 
amngy is hozzászokhattak már a nyomorúság' 
hoz, s elég rosz levegőt szívnak az iskolában 
legalább otthon élvezzék a friss  levegőt, nem 
árt az nekik, ha egy kicsit hideg is, hanem az 
ártatlan gyermekek kényelméről és egészségé-
ről gondoskodni mégis csak kötelessége va-
lakinek 1 

Egy szű/ő. 
Laptulajdonos: 

GYÖBGTJAKAB ŐBÖKÖSE. 
Szám 8968—1908. 

tlkkvi. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Ismét egy dal az elemi Iskoláról. 

Gyönyörködve olvasám a héten egyik napi-
lapnak az nj országházáról írott magasztalé-
aalt. Még teljesen el valék merülve gondolataim-
ban, melyek a díszes köpöládák, szőnyegek s 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Botár 
Albert végrehajtatónak Olti Balázs végrehajtást 
szenvedő elleni 88 korona 39 fillér  tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő, Csík-
uiailélalva község határán fekvő,  csikmadéfalvi 
194. sz. tjkvben foglalt  4 f  3. rendszám 968. 
brszám a. szántóra 41 korona, 4. rendszám 1212., 
1213., 1214. hrsz. szántóra 2 korona, 5. rend-
szám 1321. hrszám a. szántóra 34 korona, 6 
rendszám 1417. hrszám a. szántóra 36 korona, 
7. rendsz. 1512., 1533. hrszám a. szántóra 49 
korona, 8. rendsz. 1515.. 1516. hrszáiu alatti 
szántóra 7 korona, 9. rendsz. 2334. hrszám a. 
szántóra 19 korona, 10. rendsz. 2455, brszám 
a. szántóra 9 korona, 11. rendsz. 2883. hrszám 
a. szántóra 40 korona, 12. rendsz. 3057. hrsz 
a. kaszálóra 60 korona, 13. rendsz. 3130. hrsz. 
a. kaszálóra 24 korona, 14. rendsz. 3430. hrsz. 
a. szántóra 3 korona, 15. rendsz. 4110. hrszám 
a. szántóra 10 korona, 16. rendsz. 4162. hrszám 
a. szántóra 5 korona, 17. rendsz. 4170. hrszám 
a. szántóra 2 korona, 18. rendsz. 4197., 4198. 
hrsz a. szántóra 6 korona, 19. rends/. 4223. 
hrsz. a. szántóra 13 korona, 20. rendsz. 4354 -
4356. brszám Bzántóra 19 korona, 21. rendsz. 
4401, hrszám a. szántóra 20 korona, 22. rend-
szám 4424. brszám a. szántóra 8 korona, 23. 
rendszám 4455. brszám a. szántóra 6 korona, 
24. rendszám 4526. hrszám a. szánlóra 3 kor., 
26. rendsz. 4552. hrsz. a. szántóra 6 korona, 
26. rendsz. 6701. hrsz. a. szántóra 16 korona, 
27. rendsz. 5894., 5895. hrsz. a. kaszaiéra 16 
korona, 28. rendszám 5954., 6956. hrszám a. 
kaszálóra 4 korona, 30. rendsz. 6132., 6133., 
6135., 6136., 6137. hrsz. szántóra 60 korona, 
31. rendszám 6216., 6216., 6217, 6226., 6227. 
hrsz. a. szántóra 14 korona, 32. rendszám 6342. 
brszám a. szántóra 6 korona, 33. rendsz. 6364. 
brszám a. kaszálóra 31 korona, 36. rendszám 
6685. hrszám s. kaszálóra 10 korona, 3d. rend. 
6702—6711., 6714—6717., 6719. hrszáin alatti 
szántó- és kaszálóra 36 korona, 37. rendszám 
7011. hrszám a. szántóra 38 korona, 38. rend-
szám 7029. hrsz. a. kaszálóra 96 korona, 39. 
rendszám 7037. brszám a. kaszálóra 47 korona, 
40. rendszám 7984. hrszám alatti kaszálóra 47 
korona, 41. rendszám 7429. hrszám alatti ka-
szálóra 5 koronában megállapított kikiáltási 
árbau Olti Juliánná, 0!ti Eliza, Olti János, Olti 
Mátyás, Olti Ágnes, Olti Anna társtulajdonosok 
jutalékára is, a csikmadéfalvi  697. számú tjkvben 
foglalt  A f  1. rendszám 6586a., 6686b., 6887— 
6593. hrszám a. kaszálóra 12 koronában meg-
állapított kikiáltási árbau Olti Péter (meddű), 
Olti István özv., Olti Lajos vak, Olti Mózes, 
ifj.  Olti Lajos, Kelemen János, Olti János és 
Olti Mátyás társtulajdonosok jntalékára is, az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelöli 
ingatlanok az 1802. évi decxeoiberhá 3-Jk napján 
d. e. 9 érakor Csikmadéfalva  községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen s megállapított 
kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Áiverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10«/,-át készpénzben, vagy 
az 1881. é«í LX. t. cz. 42. § ában jelzett ár-
folyammal  számitjtt és sz 1881. évi november 

bó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságígyminisz-
teri rendelet 8. g-ábao kijelölt óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi LX. t cz. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéaé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvszék, mint tlkvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1909. évi augusztus 

bó 9-ik napján. 
Dósa, kir. tszékí biró. 

Sz. 10126—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Nagy Sándor ügy-
véd csíkszeredai lakós végrehajtatónak Orbán 
Gyula halasi, jelenleg budapesti lakós végrehaj-
tást szenvedő elleni 1120 korona tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék területén lévő, Csik-
Z-ögöd község határán fekvő,  a eaikzsögödi 
636. számú tjkvben i f i .  rend 1976/4. hrsz. 
szántóra 1 korona, 2. rend 2857/2. hrsz. ka-
szálóra 24 korona, 3. rend 9869., 2873 ,2874/2. 
hrsz. kaszálóra 64 korona, 4 rend 9924., 2926., 
2926., 2927. hrsz. kaszálóra 38 korona, 5. rsz. 
2964., 2968. hrsz. kaszálóra 30 korona, 7. rsz. 
4280. hisz. szántóra 32 korona. 8. rendszám 
4378., 4379., 4380. hrsz. kaszálóra 74 korona, 
10. rsz. 4638 hrsz. kaszálóra 24 korona, 11. 
rend 4878. hrsz. szántóra 8 korona, 12. rend 
6600., 6601. hrsz. szántóra 108 korona, 13. rsz. 
6614., 6616. hrsz. szántóra 19 korona, 14. rsz' 
6926. hrsz. szántóra 33 korona, 16. rsz. 6979., 
6980., 6981., 6982. hrsz. szántóra 244 korona, 
16. rsz. 6988, 6989., 6990. hrsz. a. szántóra 
23 korona, 18. rsz. 6383. hrsz. szántóra 21 
korona, 19. rsz 6616. hras. szántóra 8 korona, 
20. rendsz. 6927. hrsz. sz. szántóra 33 korona, 
21. rendsz. 7466. hrsz. szántóra 3 korona, 92. 
rendsz. 7647. brsz szántóra 6 korona. 93. rsz. 
9922., 2923. hrsz. kaszálóra 6 korona kikiáltási 
árban is és pedig az 1881. évi LX. t-cz. 166. 
§-a értelmében nem csak végrehajtást szenvedő, 
hanem az Orbán Jánosné szül. E'őss Borbála 
helyszíneié») birtokos és a Nagy Imréné szül. 
Orbán Brigitta, Sász Ignáczné szül. Orbán 
Mária, Nagy Sándorné szül. Orbán Anna, Orbán 
János társi nlajdonosok nevén álló járandósá-
gokra is a csíkzsOgödi 851. számú tjkvben A 
f  1. rend 1976/3. hrsz. a. szántóra 1 korona 
kikiáltási árban és pedig a már idézett törvény-
szakasz értelmében nemcsak végrehajtást szen-
vedő, hanem az Orbán Jánosné szül. Erőss Bor-
bála, Nagy Imréné szül. Orbán Brigitta, Szász 
Ignáczné szül. Orbán Mária, Nsgy Sándorné 
szül. Orbán Anna, Orbán János, Csiszár Elekné 
szül. Erőss Terézis, özv. Orbán Jánosné szili. 
Erőss Borbála, Tamás Józsefné  szül. Orbán Ju-
liánná, Orbán József,  Orbán Gáapár, Rancz Ig-
náczné szül. Orbán Mária, Sánta Jánosné szül. 
Orbán Véró, Sándor Izsákné szül. Orbán Anna 
társtulajdonosok jutalékára is és a csíkzsOgödi 
892. sz. tjkvben A f  1. rend 1979/2. hrszámn 
kertre és útra 13 korona kikiáltási árban és 
pedig a már bivatolt törvényszakasz alapján 
nemcsak végrehajtást szenvedő, hanem az Orbán 
Jánosné szül. Erőss Borbála, Nagy Imréné szül. 
Orbán Brigitta, Szász Ignáczné szül. Orbán 
Mária, Nagy Sándorné azfll.  Orbán Anna, Or-
bán János, Csibi Klára és kiskorú Csibi Károly 
társtulajdonosok nevén álló járandóságokrs, va-
lamint a csikzsögödi 2740. sz. tjkvben A f  1. 
rene 7198. brsz. szántóra 24 korona k V áltási 
árban és pedig a már idézett törvéi.y- .ikasz 
értelmében nemcssk a végrehajtást szenvedettet 
illetett s jidenleg a m. kir. államkincstárt illető, 
hanem az Orbán Borbála szűl. Erőss társtulaj-
donost illető járandóságra is és igy az ingatla-
nok egészére elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt. ingatlanok a* 1902. évi tfeciMibar  hé l-sé 
napján délelőtt 9 érakor Csikzsögöd község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak as inga-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy as 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi novemner hó 1 -te 
3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyminiazteri 
rendelet 8. gában kijelölt óvadékképes érték 
papirhan a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t-cz. 170. 6 a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tőrvényszék, mint llkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi szeptember hó 18. 

Gfloső  Béla, 
kir. trvszéki biró. 

Szám 9992—1909. 
tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai takarékpénztár-részvénytársaság végre 
hajtaténak Ferencz Albert s lársai végrehajtást 
szenvedők elleni 270 korona tőkekövetelés éh 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék területén lévő, Csikcso-
mortán község határán fekvő,  a csikcsomortáni 
I. rész 77. számú tjkvben A f  1, rend 160/2. 



Október 22. C S Í K I L A P O K 43. aiám. 
hrszám a. kertre 2 komon, 2. reod 166. hrsz. 
a. kertre 4 korona, 6. rend 545. hrszám alatti 
szántóra 12 korona. 8. rend 708., 709., 710. 
711. brazAm a. szántóra 8 korona, 9. rend 747! 
hrszám a. szántóm 12 korona, 18. rend 1855. 
hrszám a. szántóra 2 korona, 26. rend 1627/1. 
brszám a. szántóra 2 korona, 88. rend 1638. 
hrszám a. szántóra 13 korona, 30. rend 1916. 
hrszám a. szántóra 3 korona, 82. rend 2014. 
brszám a. legelőre 9 korona, 33. rend 2019. 
2020., 2021., 9022. brszám a. legelőre 6 kor., 
39. rend 2320-, 9391. hrszám a. szántóra 45 
korona, 43. rend 9411/9. brszám a. szántóra 
4 korona, 46. rend 2314/2. hrszám a. szántóra 
13 korona, 46. rend 945., 946/1., 957. hrszám 
alatti szántóra 91 korona, 47. rend 192l/2b. 
hrszám a. szántóra 4 korona, 48 rend 1398/1. 
hrszám a. szántóra 6 korona, 50. rend 1369/1.. 
1360. hrszám a. szántóra 147 korona, 51. rend 
2249, 2943/2., 2244/1., 2948., 2249. brszám a. 
száatóra 206 korona kikiáltási árban. 

A caikcsomortáni I. Kész 297. sz. tjkvben 
A f  1. rend 1916. brszám a. szántóra 3 kor., 
9. rend 1867. hrszám s. szántóra 3 korona ki-
kiáltáai árban. 

A csikcsomortáni I. Rész 931. sz. tjkvben 
A f  1. rend 185., 186., 187. hrsz. a. fabázas 
belsőségre, kertre és bejáró ntczára 398 korona 
kikiáltási árban. 

A csikcsomortáni I. Bész 354. szátnu te-
lekjegyzőkönyvben A f  I. rend 1691/2. hrszám 
a. szántóra 14 korona kikiáltási árban és 

A csikcsomortáni I. Bész 44. számn tjkvben 
A f  94., 95., 96. brszám a. kertre és laházas 
belsőségre 338 korona, 2. rend 127. brszám a. 
kertre 11 korona, 3. rend 130. brszám a. kertre 
14 korona, 4. rend 143/9. hrszám a. kertre 17 
korona, 7. rend 640., 653., 670. brszám alatti 
szántóra 12 korona, 8. rend 793/9. brszám a. 
szántóra 2 korona, 9. rend 848. hrszám alatti 
szántóra 8 korona, 10. rend 1062. brszám a. 
szántóra 8 korona, 11. rend 1244. hrszám a. 
szántóra 9 korona, 12. rend 1260. hrszám a. 
szántóra 1 korona, 13. rend 1332. hrszám a. 
legelőre 3 korona, 14. rend 1454/9. hrszám a. 
kaszálóra 26 korona, 15. rend 1625/1. hrszám 
a. szántóra 6 korona, 16. rend 1764/1. hrszám 
a. szántóra 3 korona, 17. rend 1788/1. hrszám 
a. szántóra 2 korona, 18. rend 1873. hrszám 
a. szántóra 1 korons, 19. rend 1890/2. hrszám 
a. szántóra 6 korona, 20. rend 1927. hrszám 
a. szántóra 1 korona, 21. rend 2114/1. brszám 
a. szántóra 3 korona, 22. rend 2234/2. hrszáin 
a. szántóra 11 korona, 23. rend 2322/2. hrszám 
a. szántóra 2 korona, 94. rend 2444. hrszám 
a. szántóra 9 korona, 25. rend 143/1. hrszám 
a. kertre 17 komna, 28. rend 793/1. hrszám 
a. szántóra 2 korona, 29. rend 847/2. brszám 
a. szántóra 8 korona, 30. rend 1061/1. hrszám 
a. 8 korona, 31. rend 1243. hrszám a. szántóra 
2 korona, 39. rend 1269/9. hrszám a. szántóra 
1 korona, 33. rend 1379. brszám a. szántóra 
1 korona, 34. rend 1454/3. brszám a. kaszálóra 
96 korona, 35. rend 1764/2. hrszám a. szántóra 
8 korona, 36. rend 1788/2. frszám.  a. szán-
tóra 9 korona, 37. rend 1890/3. brszám a szán-
tóra 3 korona, 38. rend 2234/1. hrszám alatti 
kaszálóra 11 korona, 39. rend 2322/1. hrszám 
a. szántóra 12 korona kikiáltási árban és pedig 
az utóbbi tjkvekben foglalt  ingatlanokra nézve 
nem csak a végrehajtást szenvedő Bakó István, 
hanem a Bakó Ferencz, Bakó János, Bakó An-
tal és Bakó Juliánná társtulajdonosok nevén 
álló járandóságokra is, vagyis az ingatlanok 
egészére, továbbá a csikcsomortáni I. Rész 490. 
számú tjkvben A f  1. rendszám 1632/2. hrsz. 
alatt foglalt  ifj.  Ferencz János javára előjegy-
zett s a Ferencz Lajos, (k. n. Csomortán Te 
réz) nevén álló szántóra 17 korona, 2. rend 
szám 2378/9. hrsz. alatt foglalt  a Ferencz La-
jos, (k. n. Csomortáni Teréz) nevén álló szán 
tóra 9 korona kikiáltási árban elrendeltetik és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. 
évi november hó 28. és 29-ik napjain d. e. 9 
érakor Csík Csomortán községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-á: készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t. ez. 42. ij-ában jelzett árfolyam-
mal számitott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságűgyminiszli-ri ren 
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapí-
rokban a kikaidött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá 
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi szeptember hó 9. 

Qeoző Béla, 
ktr. trvszéki biró. 

778—1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közbijré teazi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1901. évi Sp. II. 472/3. sz. végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal ügyvéd álul képviselt 
Csik-Jtmőlalva község végrehajtató részére Sza-
kács Oergelyné végrehajtást szenvedő ellen 60 
korona követelés a jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 
800 koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1902. évi V. 263/4. sz. vég-, 
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 

az alap- és felOlfoglaltatók  követelése erejéig 
is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakásán Csik-Szent-
domokoson leendő megtartása határidőül 1902. 
évi október hó 28-lk napjának délutáni 2 órája 
kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 

pedig házi bútorok, gazdasági eszközök stb. 
a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellet, szük-
ség etén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelé-
sét megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket 
az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
el ne mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csik-Szereda, 1902. évi október hó 
6-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

014. szám. 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1902. évi 2667. p. sz. végzése folytán 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíksze-
redai t»k. pt. r. t. végrehajtató részére Szász 
Sándor taploczai lakos végrehajtást szenvedőellen 
125 kor. követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 2500 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1902. évi V. 474/2. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felOlfoglaltatók  követelése 
erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán 
Csik-Taploczán leendő megtartása határidőül 
határidőül 1902. évi október hó 27-ik napjának 
d. u. 2 órája kitüzetik, a mikor a biróilsg le-
foglalt  ingók és pedig : gőzkazán és cséplőgép 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak  ad.itni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tfinik,  hogy elsőbbségi jelenté-
seik?! az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
beji'lenteni el ne mulaszszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csík szeredán, 1902. évi október bó 
6-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. birósági végrcliujló. 

806—1902. végrh. BZ. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kii . törvényszék 1002. 
5510. számú végzése következtében Dr. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai tak. 
pénztár és Bardoczi János javára Ambrus Ilalázs 
és társai ellen 13 kor. 20 fill.,  232 korona s 
jár. erejéig 1902. évi augusztus hó 29 én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és b74 koronám becsült következő ingóságok 
n. m.: 1. Ambrus Balázsnál lovak, széna, sze-
kér, házi bútorok, ágynemű és csikók. II. Eröss 
Miklósnál lovak, szekér, hám és széna. III. Or-
bán Ignácznál tűzi fenyőfa,  széna, rozs és sze-
kér nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 889/2. számú végzése 
folytán  13 korona 20 fillér  és 232 korona tőke-
követelés, 132 korona után 1902. évi február 
hó 11 -ik napiától járó 6°/o-os kamatai és eddig 
összegen 71 korona 25 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedőklakásán Csiks/.entmiklóson leendő eszköz-
lésére 1902. évi október hó 25-ik napjának dél-
előtti 8 érája batáridőül kitüzetik és abboz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz 
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szűkség ese-
tén becsáron alul is el lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
máBok is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi október hó 
4-ik napján. 

Ábrahám Márton. 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 57 - 9 0 2 . 

Árverési hirdetmény. 
Gyergyóujfalvi  közbirtokosság köz-

hirré teszi, hogy „Somlyó" nevű erdő-
részben kijelölt vágásának fenyőfa  kész 
letét nyilvános árverésen eladja. 

A szóbeli árverés Gyergyóujfalu  köz-

ségházánál 1902.3 évi deczember 
hó 7-ik napjának d. n. 1 órájakor 
kezdetét veszi. 

Kikiáltási ár 22204 korona, a melyen 
nlul a fa  eladva nem lesz. 

Bánatpénz 2200 korona 
A szóbeli árverés megkezdése előtt 

szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli aján-
latok is benynjthatók. 

Megkésve érkező, az eladási feltéte-
lektől eltérő és utóajánlatok nem kertll-
nek tárgyalta alá. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
közbirtokossági elnökségnél megtekint-
hetők. 

Tájékozásul megjegyzendő, hogy a 
vágás terUlet a Libáni mtluttól 8. Szé-
keyudvarhelytöl 38 kmre fekszik,  kiter-
jedése'218 hold, faneme  luezfenyő  (Picca), 
az eladás tárgyát képező fakészlete  ösz-
szesen 11450 m'-re van becsülve, a mely-
ből a mellmagassághan, kéreggel mérve 
1 5 - 8 2 átlag 33 cm. vastag, 19751 drb 
fának  haszonfája  mintegy 10995 m', a 
6 —14 cm. vastag fák  és a tűzifa  köb-
tartalma pedig 455 m9. 

Az elnökség. 
Gyergyóujfalu,  1902. október hó 18. 

Kocsis A. Sándor, Nagy Albert 
b. elnök. 1—2 

Szám 117—1302, 
akvi. 

Pályázati hirdetmény. 
C-ükvármegye Kás/.on-Alcsiki járásá-

ban, Kászonaltiz székhelylyel újra szer-
vezett segédjegyző -anyakönyvvezető he-
lyettesi állásra, mely 1000 korona fizetés-
sel van összekötve, ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t-czikk 6. §-sa, illetve az 1900. évi XX. 
t.-czikk 3. §-ában irt képesítésüket, ed-
digi alkalmaztatásukat, életkorukat és 
erkölcsi magaviseletüket igazoló ukmányok-
knl felszerelt  pályázati kérvényüket hoz-
zám folyó  évi november hó 6-ig 
bezárólag nyújtsák be, mert a később 
beérkező kérvények figyelembe  nein vé-
tetnek. 

Csikazenlmárlonon, 1902. évi októ-
ber hó 14-én. 

Bartalis Ágost, 
1—8 főszolgabíró. 

Szám 1155 902. kj. 

Hirdetmény. 
Csikgyimes-Középlok és Csikgyimes-

Felsőlok községekben egy okleveles bába 
állásra pályázatot hirdetünk s felhivjuk 
pályázni kivánóknt, hogy kérésüket alaltirt 
köznég elöljárósághoz deczember l-ig 
adják be, inert a később érkező kérések 
nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Bába évi fizetése  Csikgyimes-Közép-
lok községtől 30, Csikgyimes-Felsőlok köz-
ségtől 30, összesen 60 korona és minden 
egyes szülésnél való közreműködésiért 2 
korona, egyébre igényt nem tarthat. 

CsikgyiineB-Középlokon, 1902. októ-
ber 10-én. 

Szabó János. Antal János, 
körjegyző. középloki biró. 

Tankó Péter, 
2 - a felsáloki  biró. 

Faeladási hirdetmény. 
Gyergyócsomafalva  község k.-birto-

kossága közkirré téteti, hogy Hegyes erdő 
részben 19á2. évi vágásának faállományát 
nyilvános árverésen eladja. 

Szóbeli árverés Gyergyócsomafalva 
községházánál 1902. évi november 
2-án d . U. 2 órától kezdődőleg tar-
tatik meg. 

Kikiáltási ár 29056 kor. (húszon-
kilenczezer ötvenhat) korona, a melyen 
alul a fa  nem lesz eladva.. 

Bánatpénz 3000 k. (hároinpzer kor.) 
A szóbeli árverés megkezdése előtt 

szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján-
latok is benyújthatók. 

Megkésve érkező, eladási feltételektől 

eltérő és iitóajánlatok nem kerülnek tár-
gyalás alá. 

Részletes árverési és szerződési fel-
tételek a k.-birtzkosság elnökségénél meg-
tekinthetők. 

Tájékozásul megjegyzendő, hogy a 
vágás a tutajozható Marostól 9 kmre 
van, kiterjedése 76 2 hold és az eladás 
alá kerülő fakészlete  luezfenyő  és igen 
kevés jegenye-fenyő,  s mellmagassághan 
kéreggel együtt 6—84 czm. vastag mint-
egy 18752 drb fának  hassonfája  9373 
m'-re van becsülve. 

Gy.-Csomafalva,  1902. október hó 1. 

Bartalis Imre. Rokaly Alajos. 
bjzó. 3—8 kb.-elnOk. 

Eladó kőház 
üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgalmn 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala! 5_fl 

A Singer Co. 
V A R R Ó G É P E I 

világhírüket kitűnő minőségüknek és nagy 
szolgáltatási képességüknek köszönik, mik 
a nevezett czég összes gyártmányait ele-

jétől fogva  kitüntetik. 
A 

SINGER varrógépek 
annyiféle  fajban  és kivitelben gyártatnak, 
hogy minden vevő mindenkor uz általa 
kívántat megkapja nálunk. Szállítunk 
varrógépeket a családi használatra, 
kézművesek és a háziipar számára, 
valamint gyártási osélokra is és pedig 
minden elképzelhető szak és munka részére. 

Saját tanfolyamunk  van 
gépvarrás, műhimaés és áttört munkákban. 

Elactromtorok és egész eróhajtáay beren-
dezések szállítása. 

Tavltóso. 'CUa.elyelE. 
Oéprésaek, tük, gépfonal  éa legjobb gép-

olaj elirusltáaa. 

Singer Co. varrógép részvény-
társaság. 

Brassó, Kapa-utcza 23. szám. 

Egy jó családból való fiu 

lakatos tanoneznak 
felvétetik  László József  lakatos mes-
ternél, Csikszeredán. 2- 4 

Csik-Szeredában a piaezon egy kőből 
épillt s jó forgalmi  helyen lévő (korcsoma 
vagy akár más fűszer,  vagy divatüzletnek 
való) üzlethelyiség, lakás, raktárral és kü-
lön udvarral együtt olcsó árban eladó. 
Hol ? Megmondja e lap kiadóhivata ! e—6 

! Űzletmegnyitás I !; 
[ Van szerencsénk a nagyérdemű közön- 1 

, ség szíves tudomására hozni, miszerint , , 

I Mosó és vasaló üzletünket j 
J njból megnyitottuk. 1 1 

1 Elvállalunk mindenféle  fehéraemüek  1 1 
! és függönyök  vasalását a legszebb és \ 
1 legdíszesebb kivitelben, lehető jutányos 1 
1 árban. 1 1 
1 A nagyérdemű közönség ssives párt- 1 1 
1 fogását  kérve, vagyunk l I 
I 8—4 készszolgája | t 

! Tóth Ferencz és társa. ! 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caikszaattare kézségbe* az Olt vMgyéa 
égy darab 12 holdas sM mMségfl  kaszáié-
hely eladó. Értekezhetni: Mártoa Fereacz ny. 
kir. járásbiró örököseinél Csikszentmártonon. 
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Október 22. C S Í K I L A P O K 43. az ám. 

Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 
Ssvoboda József  volt könyvnyomda helyiségben 

s u s z t s u l o s a a G / C á J a - e l ^ t 
nyitottam, hol a mai kor igényeinek teljesen megfelelő  mindenféle  asztalos 
munkát csinosan készítek el, a mit külföldi  tapasztalataim is eléggé igazoland 

A nagyérdem!! közönség becses pártfogását  kérve, maradtam 
kész szolgálattal C e l e z é r T&XíOB,  asztalos mester. 

Kitűnő házi koszt 
kapható Mánya Józseíbél (lakás Ü 
.Csíkszeredai Takarékpénztár melleit) he-
tenkint, havanta akár házhoz hordva t 
legszolidabb árban. 

N« tallérok, ksbátok és dlszkslspok I 

Van szerencsém a n. é. közönség 
szíves tudomására hozni, hogy üzletemet 
az ö s z l és t é l i s z e z o n r a 
újonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
uşy, mint e Idig, a legszolidabb árakon 
fogom  áiuczikkeimet árusítani, mert fő-
elvein: kevés haszon mellett for-
galmamat elérni. 

A milyen tisztelt közönség eddigi 
l>i/almát jövőre is kérve, üzletemet jó-
imlulatu pártfogásukba  ajánlva, maradok 
8H—.V2 kész szolgálattal 

Székelyhidy Sándor 
11ÖÍ és férfi  divatftzlctc  (Csíkszereda). 

Üzletem a Hutter szállodávsl szemben I 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száraz kemény (bükk) 

nizifát,  ölenkint 14 koronáér t Csik 
S'/.ereiln, Somlyó vagy Szépvizre házhoz 
ízállitva. 

Mzebeny A n l a l 
2 - 6 Csik-Csiosó. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piscz-utczában, 
SZOPOS BÉNI házában lerő minden igényeket kielégitöleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre = -
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár melleit pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  rnganyoz divánokat, mélyen leszállított 

árban, ngy, hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bár-
mely nagyebb városban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó mnnkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóiudulatu pártfogásába  ajánlva, maradtam 
Kiváló tisztelettel 

1 - 1 0 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csikszereda, piacz-utczában. 

T. Bájer Ferencz urnák Csíkszereda. A mi az (intól vásárolt kocsit illeti, arról 
ezúttal adok véleményt és pedig olyat, a mely székely hazai iparunknak vsléban dicső-
ségére vélik. — Mindössze neháuy hete, hogy Öntől a kocsit megvettem, de e néhány 
hét alatt oly erós és mondhatni kritikus czensurának volt kitéve, a mely azouos egy 
egész évi folytonos  használattal, mert ezen néhány hét alatt számtalan rosz, de naicyon 
rosz, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsinak mondhatni semmi 
sérülése nem történt, pedig, ha történt volna, sem lenne csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocái ezen jó tulajdonságától, czélszerii és helyes beosztásától; mondhatom, hogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden szakember elismeréssel volt a szolid 
és CSMOS muska iránt, mely ugy a vas, mint a fa  és nyerges munkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 

X 
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Meghívó. 
A békási kölcsönpénztár szövetkezet 

x e 3 a - c L 3 s i " s n j - l i y - C á - l é s é t 
1902. évi november hó 11-én délelőtt 10 órától kezdve 

B é k á s o n — saját hivatalos helyiségében — tartja meg, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Határozat képesség megállapítása. 
2. Igazgatósági jelentés és javaslatok. 
3. A községből eltávozott egy felügyelő  bizottsági és egy igazgatósági tag helyébe 

mások választása. 
4. Alapszabályok összes szskaszsinak módosítása. 
Megjegyeztetik, hogy azon esetben, ba a tagok megkívánt számban nem jelennének 

meg, a közgyűlés 1902. évi november hé 25-én <L e. 10 órától kezdve — tekintet nélkül a meg-
jelentek számára — fog  megtartatni és érvényes hstározatokat hozni. 

Oyergyö-Békás, 1902. évi október bó 15-én. 

i f f a z g r a t ó s á g r . 

Nagy választék minden fajta  vásznakbanj_ M 

T T z l e t - u - j i t s u s I ! ! 
Van szerencsém a t. vevő közönség szives tudomására adni, hogy 

Üzletemet a kor igényeinek megfelelően  teljesen újból rendeztem be 
és azt u jabb divatú és jobb minőségű árukkal bővítettem ki. 

Szép választékban kaphatók: női valódi gyapjú, SZŐr és posztó-
ruha szövetek, hozzáillő díszekkel, mosó bársony blouz szöve-
tek. Valódi mosó: czérna, pikét éa flanel  ba rche t t ek , k re ton , 
szatin, batisz és selyem zephirek ; női, leány és gyerek diSZ-
kalapok, sapkák, muffok,  kabátok, vállgallérok, felöltők, 
alsó szoknyák, blouzok és miederek . Férfi  és női ingek, gal-
lérok, manzset ták , alsó ing és nadrágok, kesztyűk, nap-
és esőernyők, nyakkendők, czipők éB csizmák. 

Fali, futó  és asztal alá való szőnyegek, gyapjú és fehér  csipke 
függönyök,  aszta lnemúek és ágy-garniturák. 

Nagy választék, pamut, czérna és len vásznakban, úgyszintén 
szőr, ber l iner és nagy kendőkben . 

Fa- és érczkoporsók, dnl, sifon  és selyem szemfödelek, 
SirkOSZOruk, koszorú szallagok és minden gyászkellékek. 

Olcsó bevásárlásaim folytán  IrgolcHÓbb árakat és legmesszebb 
kedvezményeket nyújthatok, meiyről személyes látogatásukkal győződ-
hetnek meg t. vevőim. 

Pontos kiszolgálásról biztosítva, szives pártfogásukat  kérem 
szolgálatkész tisztelettel 
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Keszkoporsok, dul, sifon  és selyem szemfödelek! VŐ 
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K i v á l ó s z e r e n c s e 
TÖRÖK-nél. 

Nagyon sokan szerencsések lettek áltatunk. 
Kilencz millió koronánál többet nyertek 

nálunk nagyrsbecsűlt vevőink. 
Az egész világ Isgesélydúsabb sorsjs' ':a 

a mi ni. kir. szat>. oszlálysorsjátékunk, .y 
nemsokára újból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNVEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorso-
lási jegyz.ék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a következők : 
egy nyolezad ('/*) fi  t —.75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed ('/,) 150 n 3.— „ 
ofly  fel  (>/,) „ 3 , - „ 6 . - „ 
egy egész ('/,) „ 6 . - „ 12.- „ 

A sorsjegyeket utánvéttel vagv a pénz 
beküldése ellenéhen küldjük szét. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb 2—6 

f.  é. október hó 26-áig 
bizalommal hozzánk küldeni. 

N 

B U D A P E S T . 
Hazánk legnagyobb osztálysors-

játék-iizlete. 
Főárndánk osztálysorsjáték osztályai : 
Knüzlet : V I , Teréz-körnt 46;a. 
Kiókojt : 1. Váczi-körut 4. 

2. Muzeum-körut 11. 
3. Erzsébet-kórut 54. 

Hendeigievéi levágandó. TÖRÖK A. és TARSA bankháza Budapest. 
Kérek részemre I. 0szt. m. kir. szab. osztá.'ysorsjáték eredeti sorsjegyet 

a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
Utánvételeim kérem 1 . . 
postautalványnyal küldöm A *?í™0 

mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) \ t 6 ™ n < 1 0 
Az összeget korona összegben 

â 

Nyomatott Csíkszeredában, Ssvoboda Teatvérek könyvnyomdájában, 1902. 




