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A határrendőrségről  szóló  javaslat fel-
adatát fogja  képezni többek közölt: a határon 
átkelők figyelemmel  kisérése s a főbb  mozzana-
toknak a hatósággal való közlése — a külföld-
nek ellenőrzése — a kémkedés megakadályo-
zása, a személyek és tárgyak ellen a szomszéd 
állam részéről jöhető támadások megakadályo-
zása, katonai védő müvek és határjelek rongá-
lásának i-lbáiitása; kitiltott, rendőrileg kifogás 
alá eső gyanús egyének belépésének megakadá 
lyozása, nyomozott, vagy büntetendő cselekmé-
nyekkel gyanúsított személyek letartóztatása, 
a határszéieu letartóztatott s a toloncz szabá-
lyok rendelkezése alá eső egyének eltolonczo 
zása, fegyverek»  lőszerek és hadiszerek ki, vagy 
bevitelének ellenőrzése, hadköteles egyének ki-
szökésének megakadályozása, nőcsempészet meg-
gátlása, határszéli vasút b gőzhajó állomásokon 
sz állatnrendöri és közbiztonsági teeudök ellá-
tása, határszéleken lévő iszállodák, vendéglők, 
korcsmák, kávéházak és egyéb nyilvános helyek 
ellenőrzése, azon határvonalon, hol útlevél köte-
lezettség áll fenn,  az útlevelek vizsgálata, ha-
tár átkelési igazolványok kiállítása st'o. 

A külföldiek  Magyarország  területén 
lakhatásáról  szóló  javaslat  18 § ból áll, mely 
kimondja, hogy külföldiek  a magyar korona or-
szágainak bármelyik községében lakhatnak, de 
a község területén bár mily rövid időre száll 
meg az idegen, u?y megérkezését, mint eltávo-
zását köteles a szállásadó, vagy megbízottja £4 óra 
alatt bejelenteni a községi vagy körjegyzőnél, ki a 
bejelentéseket a szolgatiiróval 15 napon be-
lül közli. Ha külföldi  a községben lakni szándéko-
zik, e/.t a szándékát az I. fokú  rendőrhatóság-
nál 15 nap alatt bejelenteni köteles, személy 
azonosságát, állampolgárságát igazolui 9 azt is 
kimu'alni tartozik, bogy magát és családját 
tartósan fentartani  képes. Ugyan ily bejelen-
tést kell tennie, ha a külföldi  lakását egy má-
sik községbe teszi át. 

Az útlevél  ügyről  szóló  javaslat  16 
szakaszból áll. 

Ez a tőrvény kimondja, hogy belföldinek  az 
országban való tartózkodásra és utazásra útlevél 
nem szükséges. Felhatalmazza azonban a mi-
nisztériumot, hogy háborn esetén, vagy ha az 
állam, vagy valamely részének biztonsága meg-
kívánja, az útlevél kötelezettséget az az állam-
területére, vagy annak valamely részére ideig-
lenesen elrendelhesse. A javaslat az ntlevél ki-
állítását vármegyékben az alispánra bizza, Irkát 
ezután az utazni akaróuak nem kell 6—8 hétig 
várni a/, útlevélre, m g az a minisztériumtól 
megérkezik. 

Útleveleket nem nyerhet: a ki a védtör-
vényen alapuló állítási, vagy szolgálati kötele-
zettség teljesítése alatt áll, — a ki büntető 
'ítélet hatálya, vagy bünvízsgálat alatt áll, vagy 
pedig valamely bűntett vagy vétség elkövetésé-
nek gyanúja alatt áll, — kivándorlás czéljából 
azok, kik ebben a törvény által korlátozva 
vannak. Kiskornak, gyámság és gondnokság alatt 
állók részére csak törvényes képviselőjük bele-
egyezésével állítható ki útlevél. 

Külföldön  tarUzkodó állampolgárok utle-
veleiuek meghosszabbítására az ottani követsé-
gek is felkatalmaztatnak  aggálytalan esetekben. 

A törvény álbágói 15 napig terjedhető 
elzárással és 100 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntethetők. 

Az itt ismertetett öt javaslat közül a leg-
fontosabb  s a többieknek mintegy középpontját 
képezi a kivándorlást szabályozó javaslat, mely-
nek megalkotására annál nagyobb szükség volt, 
mert inint a megokoláxban is ki van mutatva, 
az 1881. évi XXXVIII, t.-cz. teljeseu eredmény-
telen maradt. 

A közel múltban nagy társadalmi mozga-
lom indult meg a kivándorlás csökkentésére. Az 
ország külömböző részein hatalmas gyülekeze-
tekben, kongresszusokon fejtegették  ezt az ügyet, 
vizsgálták és mérlegelték az okokat, melyek 
a kivándorlást előidézik és keresték, kutatták 
a módokat és eszközöket, melyekkel a kiván-
dorlási, ha nem is megakadályozni, de legalább 
korlátozni lehet. 

Ezeknek a tanácskozásoknak betetőzése a 
Széli Kálmán javaslata, mely nem tiltja ugyan 
a kivándorlást, de egyes esetekben az elé kor 
Iátokat állit. Igen fontos  része a javaslatnak 
az, mely arról intézkedik, hogy az ügynökök, 
szállítók, szállítási vállalatok, melyek a kiván 
dorlókkal szemben talán a legtöbb esetben zsa 
rolásokat s egyéb lelkellenségeket követtek el, 
iiiosl már szigorú ellenőrzés alá helyeztetnek, a 
minek az lesz az üdvös eredménye, hogy a 
visszaélések apadni fognak. 

A létesítendő kivándorlási alap a kiván-
dorlók segítésére, útbaigazítására és munkával 
való ellátására fog  módot nyújtani s ugyan csak 
ebből, a kik a hazába visszatérni akarnak, uli 
költséget is kaphatnak s ez által a visszatérés 
is meg lesz könny'lve. 

A kivándorlási javaslat és mellé csopor-
tosuló társú egyéb veszedelmeken is valószínű-
leg segíteni fognak,  nevezetosen megfogják  ne-
hezíteni a keleti tartományokba irányult leány 
csempészetet, valamint ellenőrizni fogják  az ál-
lamra nézve káros elemek beszivárgását. 

Épen azért üdvözöljük ezeket a javasla-
tokat, mint olyanokat, melyeknek törvényerőre 
emelése az egész országnak érdekében áll a 
egyben óhajtjuk, hogyha a javaslatokból törvény 
lesz, az a legszigorúbban végrehajtaBSék. 

- A képviselőház ülései. A képvi-
selőház november 4-én tartott ülésében meg-
kezdte az indemnitás tárgyalását. Az ülésen 
Apponyi Albert elnökölt, ki a mult ülés jegyző-
könyvének hitelesítése után a legutóbb érkezett 
iratokat és kérvényeket mulatta be. Napirend 
előtt L e n g y e l Zoltán szólalt fői.  Kifogásolja, 
hogy azokat a kérvényeket, melyeket a Kossuth-
szobor ügyében iuLé/tek a képviselőházhoz, a 
ház még mindig nem tárgyalja. Kérdi a báz el-
nökét, hogy a maga tekintélyével fedezi-e  azt a 
bujkálást, a mit a kormány ezen kérdésben 
véghez visz. Szé l i kormányelnök kijelenti, hogy 
nincs kifogása  az ellen, hogy a hivatolt kérvé-
nyeket a ház napirendjére kitűzzék. A Kossuth-
szobor ügyében egyáltalában nem bnjkál, semmi 
kifogása  nincs az ellen, hogy a Kossuth-szobrot 
felállítsák,  kijelenti, hogy ennek útjába aka-
dályt gördíteni nem fog.  Apponyi Lengyel Zol-
tánnak azt válaszolja, hogy a házelnöknek a 
bizottságok munkarendjébe nincsen beleszólása. 
Ezzel a napirendre térvén, N e m é n y i Ambrus 
rövid beszéd kíséretében a pénzügyi bizottság 
nevében elfogadásra  ajánlja az indemnitásról 
szóló javaslatot. A javaslathoz először Kos-
s u t h Ferencz szólott hozzá. Kijelenti, hogy sz 
indemnitások rendszere a költségvetési jog meg-
sértésével jár, mert lehetetlenné teszi, hogy a 
költségvetést valamikor leszállítsák. Ebben a 
tárgyban Deák Ferencz is így gondolkozott. Nem 
helyes a kormány azon állítása, bogy a közös 
ügyek a pragmatika szankczióból folynak.  A 
közös ügyek felállítását  abban az időben meg-
kísértették ugyan, de a rendek azt határozottan 
visszautasították. A kvóta ügyében a két par-
lament közt évek óta nincs meg az a szabatos 
érintkezés, a mit a törvény követel, ebből lát-
szik, hogy a kormány még a legsarkalatosabb 
törvényeket sem tartja meg, tebát nem érdemes 
a bizalomra. Kifogásolja  a czivillista emelését is, 
mert az ndvar Magyarországon csak igen keve-
set költ, ebbe a költségvetésbe is csak 230 ezer 
korona elköltése van felvéve.  Nem áll az sem, 
hogy a királyi palotát a czivillistából építik, mert 
erre a czélra Bánffy  20 milliót adott kölcsön, 
s ebből az ősszegből évenként 160 ezer koro-
nával kevesebbet tőrlesztenek, mint a mennyi 
ezen összegnek az évi kamatja. Ezután az 1899. 
évi XXX. t.-czikkel foglalkozott  s azt bizonyi-

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S n o b o d a Testvérek könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is koldendők. 

Uj törvényjavaslatok. 
A képviselőház február  5 iki ülésében öl 

rendbeli fontos  törvényjavaslatot telt le Széli 
Kálmán miniszterelnök a ház asztalára, melyek 
előnyös hatást lesznek hivatva gyakorolni az 
ország személyi, gazdasági és vagyoni biztonsá-
gának előmozdítására, a kivándorlási Ugy sza-
bályozására valamint az állam elleni üzelmek 
meggátlására. Mind az öt javaslat összefüggés-
ben van egymással s egymást mintegy kiegé-
szítik. 

Az egyik a kivándorlást, a másik a kül-
földiek  letelepedési viszonyait, a harmadik az 
útlevél ügyet szabályozza, a negyedik a határ-
rendőrség felállításáról  intézkedik, mely minket 
is mint határszéli vármegyét közelről érdekel, 
az ötödik pedig három uj csendőr kerületi pa-
rancsnokság felállításáról  intézkedik, melyek 
közül az egyik és legsürgősebben Szebenben, a 
másik kettő Debreczenben és Szombathelyen fog 
felállíttatni. 

A kivándorlás  szabályozásáról  szóló 
törvényjavaslat  kivándorlónak tekint minden-
kit, a ki állandó kereset czéljából bizonytalan időre 
— külföldre  távozik s előírja hogy: 

a) azok, kik a védtörvényen alapuló állí-
tási, vagy szolgálali kötelezettség alatt állanak, 
csak az erre illetékes hatóságtól nyert enge 
délylyel vándorolhatnak ki; 

b) a bűntett, vagy vétség miatt vizsgálat 
alatt álló egyének nem vándorolhatnak ki; 

c) kiskornak csak alyjnk, vagy gyámjuk 
írásbeli beleegyezésével, a 15 éven alóliak pe-
dig csak ngy vándorolhatnak ki, ba megbízható, 
felnőtt  személy kíséretében utaznak s rendelte-
tési helyükön elhelyezésükről gondoskodva van : 

d) nem vándorolhatnak ki azon szülök, kik 
15 éven alu'i gyermeküket otthon hagyni szán-
dékoznak a nélkül, hogy ezek kellő gondozásái 
biztosították; 

e) azok, kik rendeltetési helyükig való 
utazásra szükséges pénzösszeggel nem bírnak; 

f)  végül, a kiknek részére valamely kül 
állam kormánya, valamely gyarmatosító, vagy 
hasonló társulat, avagy magán személy által 
tervezett telepilés czéljából egészben, vagy rész-
ben ingyenes szállítás, vagy a szállítási költsé-
gek előlegezése helyeztetett kilátásba. 

Külön fejezetekben,  intézkedik ezen javas-
lat még a szállító vállalkozi k és ügynökökről, 
i *zállitó-válialko/ó és a kivándorló közötti 
jogviszonyról, kivándoilási alapról, a hatósági 
illetékességről, a büntetés módja és mérvéről. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Az ö r e g g u l y á s . 

I r ta : Eötvös Károly. 
Van egy képem a Képzőművészeti Társulat 

téli kiállításán. Nem is én festettem,  nem is en-
gem ábrázol, meg se vettem, mégis az én képem. 

Van egy ifjú,  hajadon urnő, a ki még kis 
leáuy, de már nagy -művésznő. Ismerik nevét, a 
kik ismerik a mai magyar képzőművészetit. 
Istenadta lángelmével, sors- és születésadta füg-
getlen vagyonnal, a színek költészetének engedi 
át ábrándozó szellemét. Fölséges játék serdülő 
leányok részére. 

Ez a művésznő valahol, valamikor meg-
pillantotta as én gömbölyű tarfejemet.  S jó mű-
tárgyat talált benne. S le ia festette  volna nagy 
kedvvel és türelemmel, ha én tudtam volna .ülni" 
uagy kedvvel és türelemmel. De kárpótolta ma-
gát. Fogott .Törtelen egy öreg gulyást, beédes-
gette műtermébe, megtanította .ölni* a lefestette 
én helyettem. És az én számomra. Ez az én ké-
pem. Azt gondolta a művésznő: mindegy az. 
Öreg golyós: öreg politikus. Mindegyik nyájakat 
terelget. Pedig mégse mindegy. Mert az öreg 
gulyás nyája szót fogad,  még ha bogáraik is. 
Másként van aa öreg politikusnál. 

Ott gubbaszt az öreg gulyás aranyos rtiiná 
ban a falon.  Napsütötte fekete-barna  aresán egy 
gyei sincs több redő, mint a mennyi egy öreg 
gulyást megillet. Szemeiben még eleven tűz vil 
log, vsatag bajusza még ki van fenve  keményen. 
Kalapját már nem vágja félre,  de arozát gondo-
san borotválja a öreg korára még fogaiból  is 
megtakarított annyit, a mennyi a pörköltből 
szükséges. 

— Hány éves kend, öreg gulyás? 
— Találja el kegyelmed. 
— Hatvan. 
— Aa is voltam valamikor 
— Hetven. 

— Az is voltam már régen. 
— Nyolczvan. 
— Tavaly nyáron találkoztam vele kiint a 

legelón. 
Tehát nyolezvanegy éves az öreg gulyás. 

Szép kur, szép idő, kivált ha még keményen 
pödrött bajusz is jár vele. 

Mosolyog az öreg. Mosolyában jólelküség 
s egyúttal egy kis ravaszság leskelődik ránk. Bá-
mulom a művészt, mikor az aroz Bzineiu és vo-
nulnia éléin tud állítani egy egész lelket, egy 
egész jellemet a maga ezer iudulatával. 

A hősnek, az elkeseredettuek, a dühöngő-
nek. a knczagónak, az irigynek, a lelkesiílőnek, 
a haldoklónak, a részegnek, a nagy indulatok 
emberének csak egy arcza van. Az arezvonások 
szövetéuek egyetlen változata elénk állítja azt a 
jellemet a művész színeinek segélyével. De mit 
csinál a művész ott, a hol mindennapi, egyszerű 
lelket egymásnak ellenmondó határozott indula-
tokkal kell egy arcz keretében elénk állítania ? 

Az öreg gulyás arezán ravaszság vau. Te-
hát lelkében is ravaszság vau. Nyolcavauéves 
életének egész jellemében olt kell lenni a ravasz-
ságnak. Ha ott nem volna: hol vette volna a 
művész ? 

Nem az a ravaszság, melyet Csemegi bün-
tető törvénybe beiktatott. Mely az előtte állót, a 
vele beszélőt e gondolattal üdvözli: Mid van, a 
mit elcsaljak tóled ? Az öreg gulyás ravaszsága 
némán szól, de igy szól: Hátha nem Is oly de-
rék legény kegyelmed, a milyenuek első pilla-
natra látszik ? Hátha én nem hiszek el mindjárt 
mindeut, a mit kegyelmed állit? Hátha én jól 
megnézem azt, a mit meg akarok látni ? Hátha 
én nem azt látom, a mit nézek a nem azt né-
zem, a mit látok t Hátha nekem nem IBBZ jó a 
fapéns?  Hátba én nem tartom addig a zsákot, 
mig meg nem nézem, mi van felöntve  a garatra ? 
Ne félj,  meg nem esallak, de ne is bisd el ma-
gad, hogy engemet megosalss. 

íme as öreg gulyás ravaszsága. 

Harczban a születéssel, harczban az élettel, 
a nyomorúsággal, a betegséggel, harczban az 
asBzooy és gyerek éhes gyomrával és meztelen 
testével, hBrczban nyolozvanéves korral s öregség 
súlyával: bizony a vén gulyás régen elpusztult 
volna ravaszság nélkül. Nagy erő és nagy erény 
van az ő ravaszságában. 

Mert a ravaszság csúnya dolog, ha valakit 
megejteni készül, de szép dolog, ba megvédi azt, 
a mit a sors és a rossz ember el akarnak raga-
dozni. Okosság és kötelesség ilyenkor a neve. 

8 volt erre a vén gulyásnak alkalma a 
bosszú életen keresztül. 

íme, most vertek ki eléje egy nyolczheteB 
borjut. Nem legel az istenadta. Caak áll, csak 
feltartja  a fejét,  csak elbődül egyszer-másszor, 
csak néz arrafelé,  a hova a legrövidebb uton 
visszakívánkozik. Auyja tejéhez, melyet moBt vet-
tek el tőle; kisebb testvérjeihez, kikkel össze-
szokott ; az udvarbeli csaiangoláshos és a szérüs-
kertbeli legelőhöz, mely jobban megfelelt  Ízlésé-
nek. As öreg gulyás első pillanatra észreveszi, 
hogy a borjú megugraui készül. Vagy hazafut  s 
ó kap ki miatta, vagy elbődorog s ö ad számot 
róla. Minő körmönfont  ravaszsággal kell a borjú 
szándékát megelőzni s bojtárt, ebet ugy állitaui, 
hogy mire a borjú érett megfontolás  után elkez-
dené a futást:  akkorra útját állják mindenfelől. 
Mert ha egyszer már megindul * paripa se vágtat 
jobban, mint ó kelme. 

Pedig hát ez osak egy rúgott borjú volna, 
a ki as ö elméjét próbára téasi. Hát még a ozeg-
lédi, abonyi, nagy kőrösi vásárban mennyi okos 
emberrel kell megtilóduia, mig szilrét, kalapját, 
dolmányát, oslzmáját, minden gönozét beszerzi, 
tehénkéjét eladja, njat vess helyette, borját rá-
vallja a mészárosra vagy a pesti ssidóra s asz-
szonynak, gyereknek, lánynak minden vásári dol-
gát eligazítja Î 

Asszony I Hejh, as asszony régen ott porlad 
már a törtell temetőben. Slrhalmát is elegyen-
gette már aa idő, fejfája  is régen elkorhadt, de 

az öreg gulyás azért odatalálna még éjszaka is. 
Nagyon jól emlékszik még örökös nyugvóhelyére, 
pedig bizony ritkáu látja. Virágot se hord oda, s 
pázsitot se öntözgeti, mindenszentek napján lám-
pát se gyújt az örök alvó fejéhez,  de öreg ssive 
ínég nem korhadt el egészen a benne még min-
dig nyílik a halványuló emlékesetnek aserény kis 
kakukfü  virága. Ezt a virágot nagyon szerette 
a boldogult s ez nyílik a sírhalma körül ia. Tudja 
jól, mert a mikor vásárra megy, ott vezet el as 
ut a temető mellett s ha egyaser nem, másszor 
csak betekint a temetőbe. Dolga ogyan nincsen 
ott, de mégis csak betekint, mintha nógatná va-
laki. 

— Hát aztán jó assiony volt-e as Istenben 
boldogult ? 

— Minden vasárnap tisztát adott, gyerek-
nek, házi jószágnak gondját viaelte, szomszédolni 
nem volt a kenyere, az ebédet meg pontosan ki-
hozta B mig fiatalok  voltank, el ia időzött nálam 
egy-két óráig mindennap. Moat is élne asegény, 
ha a Berkiné komaasssony virrasztásánál át nem 
fázott  volna. Kolerás idő is járt, ágynak esett, 
nem is kelt fel  többé. Azóta is eszembe jntott 
egyszer-másszor, hogy az abonyt orvosnak még-
is meg kellett volna mutatni, de olyan gyorsan 
elgy alázta a betegség, hogy nem lehetett kooalra 
tenni. így volt biz az. Nyugudjék békével I 

— De kegyelmed máa menyecskét is meg-
megnézett hatnia ssemmel. 

Az öreg gulyás komoly képet mutat erre 
a hiábavaló beszédre. Nem ia felel  rá Bemmit. 
Az asasony halála után soha se jutott ilyeaml 
eszébe. A mi pedig valamikor volt, as meg már 
nagyon régen volt. Még bojtár-gyerek korábaa 
volt, mikor a kocséri Jenel Viosát megkedvelte. 
Szemre való lány volt, csakhogy nagyon pajkos 
lány volt. Nem ijedt meg a oaintalanaágtól, maga 
ia csintalan jó kedvű volt El is vette volna, ba 
isten ugy rendelte volna. De egyszer as abonyi 
vásáron két forintos  sali-kendót vásárolt.. Idreo-
bodros aséle caak ngy röpködött a karcsú den-
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tolta, bogy ai önálló vámtarifát  1902. deczem 
ber 31-ig meg kellett volna készíteni. Ettől vár-
ták Magyarország közgazdaaági Önállóságának 
bekövetkezését. Aa a magyarázat, a melyet a 
miniszterelnök a bivatolt törvényhez tüz, az or-
szágra nézve káros. A felsoroltak  alapján az 
indemnitást tehát nem fogadja  el. Z i e b y Jó-
zsef  a néppárt részéről azintén elvetendőnek 
tartja az indemnitások rendszerét. A-kormány 
nem tndja megoldani a legfontosabb  közgazda-
aági kérdéseket, ezért nem követhet czéltadato*-, 
egységes és energikus politikát Ausztriával szem-
ben. A törvényjavaslatot nem fogadja  el. Ho 11 ó 
Lajos szerint az állami kiadások növekedése 
már valósággal páratlan, emelik a kvótát, a 
költségvetést és a czivillistát, pedig a nemzet 
szomorú közgazdasági helyzetben van. A föld 
kicsúszik lábunk alnl, tönkre tesz az egyenlőt 
len teherviselés, a politikai erkölcsöket pedig 
megrontják a pártviszonyok. A költségvetést 
nem fogadja  el. B e d ő h á z i János is az ön-
álló vámterületet várta, de a miniszterelnök 
azt újólag elformulázta.  A javaslptol nem fo-
gadja el. — A képviselőház november 5-iki 
ülésében, melyet Appony i A l b e r t gröf 
vezetett Szé l i Kálmán miniszterelnök öt tör 
vényjavaalatot terjesztett be: A kivándorlás 
szabályozásáról, a határszéli állami rendőrség 
szervezéséről, az utlevélügy rendezéséről, a kül-
földiek  bevándorlásáról és bárom uj csendőr 
kerület szervezéséről B ezek mellett beterjesz-
tett egy jelentést is, mely a konzuli bírósá-
goknak polgári peres ügyekben való eljárását 
szabályozza. Még bemutattak több bizottsági 
jelentést, mire megkezdődött az indemnitás vi-
tája. Az egész időt K o m j á t h y Béla töltötte 
ki három óráig tartó beszédjével. Beszédjének 
első részében a nemzetiségi politikával loglal-
kozott. Vádolta a kormányt, bogy nem kiséri 
figyelemmel  a nemzetiségi sajtó terméke*, a 
miniszterelnök a nemzetiségi ügyosztályt felosz-
latta, a nemzetiségi politika szakértőit szélnek 
eresztette, a nemzetiségi iskolákat nem ellen-
őrzik elég szigorúan. A miniszterelnök Ígérete 
daczára nem telt semmi intézkedést a magáno-
sok által használt zászlók és czimerek ügyében. 
Ezeknek következménye, bogy a nemzetiségi 
mozgalom már a délvidéki svábok között is 
megkezdődött, a felvidék  gazdasági élete Brünn 
és Prága felé  gravitál, mind ennek az az oka, 
bogy a kormánynak nincs öntudatos nemzetiségi 
politikája. Ezért bizalmatlan a kormány iránt, 
de bizalmatlan azérl is, mert az autonom vám-
tarifát  nem készítették meg és az 189». évi 
XXX. t.-czikket helytelenül magyarázzák, a 
törvényjavaslatot nem fogadja  el. Az ölés végén 
kél interpelláczió volt, az egyik Z b o r a y Mik-
lósé, a községi jegyzőkhöz kibocsátott rende-
let miatt, melyben a jegyzők az állami sorsjá-
ték sorsjegyeinek árulására hivatnak fel;  a 
másik a Szederkényi Nándoré az olasz borvám 
ügyében, bogy a bor klauzula érvényes marad-e 
1903. után is. Az elsőre a miniszterelnök azt 
válaszolta, bogy az állami sorsjáték bumánns 
czélokat szolgál s ezért bivta fel  a jegyzőket 
a sorsjegyek árusítására. Ezt a választ a báz 
tudomásul is vette. A másik interpellác/.iót ki 
adták a miniszterelnöknek. A november lió 6-án 
tartott ülésben Fejérváry Oéza bonvédelmi mi-
niszter bejelentette, bogy a kormány vissza-
vonja a póttartalékosok behívásáról és az ujoncz-
jutalékról szélé javaslatait s helyettük két nj 
javaslatot nyújt be. A két uj javaslatot a véd-
erő és pénzügyi bizottságokhoz utasították. Az 
indemnitási javaslathoz Beich Albert szólalt fel 
elsőnek. Beszédében Ausztriát támadja. A tna-

C S Í K I L A P O K 

kán. Kyolcz forint  volt a bojtárnak esztendei bére, 
mit csináljon ó sali-kendós lány nyal J Beszéltek 
ia utóbb a szép Vioiárél Kara-Teuóben, a hova 
feleségül  vitték. De as öreg gulyáé azóta se látta, 
nem volt arra járója se neki, se a gulyának. 

Pedig hát akkor még volt a gulyának elég 
mezeje. 

Toriéitól Abony alá lehetett hajtani. De ei 
még semmi. A Oarje folyáaán  három egész nap 
lehetett terelgetni a gulyát arra napnyugat felé. 
Blre se volt a tilosnak, A nagykőrösiek pedig a 
város alól Tetétlenig engedhették a juhot, ökröt, 
csikót legelni. Nem olyan világ volt akkor, niiut 
most. Moal a tinó, ha bogáraik, ae futhatja  ki 
magáL Sáncába, garádba, tilosba ütközik azonnal. 
Nem is hiBzem, bogy nem én vagyok ezen a 
vidéken az utolsó gulyás. Hiszen essk lesz marha 
még asután is, de gulyás már nem lesz többé 
én ntánam. 

— Bát ehhez a föetőlt  képhez mit azól 
kelmed ? 

— Nem todom mire vélni ezt a dolgot. A 
ml jó kisasszonynak aligha csúffá  nem akart 
engem tenni. Pedig akár a képre nézek, akár a 
tükörbe nések, mindegy az. Azt mondta, üljek 
le előtte, majd ó engem leföst.  Qondoltam ma-
gamban : engem ugyan nem. De azépen Is be-
szélt, rám is parancsolt, egy-egy pohár bor is 
járta: no hát Isten neki. Valami kenőcsöket addig 
kevergetett ide oda, mig utóbb magamat láttam 
a táblán. El nem tudtam gondolni, miért tölti az 
idejét ilyen hiábavalóaággal. Biszen a kertben 
sétálhatna, kávét ia ihatnék azalatt. Csak azt 
röstellem, hogy a kopott kalapomban föstött  le. 
Pedig van énnékem más kalapom ia. 

— De kiállítják ám a kegyelmed képét 
Bndapeaten as urak előtti 

— Ballom, De hlasen én meg nem nézem. 
Még rám találna Ismerni valakit 

gyar kormánynak, mely az önálló vámterületet 
elpaktálta az iqdemnitást nem szavazza meg. 
B a k o w s z k y István a közigazgatási botrá-
nyokról és a gazdasági kiegyezésről beszél s e 
miatt bizalmatlan a kormány iránt. A paktum 
tekintetében a kormány felfogása  mellé áll, de 
azért az indemnitást nem szavazza meg. M e-
zőffy  Béla először a R.ikowszky beszédére re-
flektált  s kimutatta, bogy a néppártot és a füg-
getlenségi pártot álhidalhatlan Or választja el 
egymástól- A paktumra vonatkozólag meg-
jegyzi. hogy az <899. évi XXX. t. czikkbe az 
önálló vámterületet .expressis verbi»" bele kel-
lett volna venni. A kormány eljátszotta a nem-
zet bizalmát és arra a hitre viLt bennünket, 
hogy a hatalomért cserébe dobja Magyarország 
törvényes jogát és legfőbb  érdekeit. Bizo-
nyítják ezeket a katonai javaslatok is, me 
lyek elviselbellen terhei raknak az országra. A 
beruházásokról is szól és szemére hányja a kor-
mánynak a mulasztásokat. A javaslatot nem 
fogadja  el. Az ülés végén Nessi Pál inter 
pellált Hegyi Antal csongrádi plébános botrá-
nyairól, mire a miniszlereln/ik azonnal válaszolt, 
mit a bás tudomásul vett. Nagy vihari kelten 
a november hó 7-én tartott ülésben Nessi Pál 
otenMuii ügye, ki nemcsak országgyűlési kép-
viselő, hanem szolgálaton kivttli viszonybelí had 
nagy is, s mint ilyen ellen a kolozsvári Mátyás-
szobor leleplezése alkalmával a líotterhalte 
ellen történt tüntetés miatt az L honvéd ke-
rületi parancsnokság becsületügyi előleges tár-
gyalást indított. Az esetet, mint olyat, melylyel 
mentelmi jogát megsértették, tudomására hozta 
a báz elnökének, ki azt a mai ülésben a házuak 
be jelenlelte. Az elnöki jelentés nagy vihart 
keltett az ellenzék soraiban. Az ügyet a ház-
szabályok értelmében áttették a mentelmi bi 
zoltságboz, a mely e héten pénteken fog  vele 
foglalkozni.  Az indemnitási javaslathoz csupán 
essk L e n g y e l Zoltán szólott, ki végig be-
szélte az egész ülést, nem fogadván  el a tör-
vényjavaslatot. A képviselőház november 8-án 
tartott ülésében Apponyi Albert elnök bejelenti 
Kubiuyi György halálát, mire báz az elhuuyt 
képviselő emlékét a jegyzőkönyvben megörökíti. 
Ness i Pál és V i s o n t a i Soma a tenger-
szem területén történő erőszakoskodásokat te-
szik szóvá, mire a miniszterelnök kijelenti, hogy 
az osztrák kormányt felkérte,  hogy a határ-
séilé»t akadályozza meg. Az indemuilási javas-
lat mellett nagy hatással bes/.élt Nagy Ferencz 
volt kereskedelmi államtitkár. K o m j á t h y ég 
P i c h I e r személyes kérdésben szólaltak föl, 
végül még G a b á n y i Miklós beszélt a javas-
lat ellen, általános derültség közepette. Az 
ülés végén P o z s g a y Miklós iuterpellálta a 
pénzügyminisztert, hogy miért nem intézte el az 
erdélyi adótárosok kérvényéi. A miniszter nyom-
ban választ adott, a mit a ház tudomásul is vett-r 

= Szereda város jellegének fen-
tartása. Többször tétetett már kísérlet Szereda 
város egy töredéke által arra nézve, hogy a vá-
ros ebbeli jellege eltöröltessék és nagy községgé 
nyilváníttassák, minthogy egy rendezett tanácsú 
város feuntartása  a jövedelmek elégtelensége 
miatt a polgárság nagyobb megterhelése uélkül 
lehetetlen. Ez a törekvés a mult évbeu is meg-
ismétlődött s a mint tudjuk egy deputáczió is 
járt ez iigyben a kormáuyuál. Mindennek daczára 
azonban a mint bálijuk a belügyminiszter a be 
kiváut adatokból s főként  a város ez évi költség-
vetéséből meggyőződést merítvén a kérelem alap 
telaustigárél, a város eddigi jellegének fentartá-
sát mondotta ki, anuyival iukább, mert uem 
nyert igazolást azou egy kis-<é tiilhujlott kifogása 
sem kérelmezőknek, hogy a város élén álló tiszt-
viselői karban hiányzik egy város jellegének fen-
tartásához szükséges szellemi kellék. 

= Az u j katonai javaslatok. A hon-
védelmi miniszter a képviselőház uoveinber U-án 
tartott ülésében az ujoiicz megajánlásról 
és a póttartalékosok behívásáról szóló ja-
vaslatokat visszavonta s azok helţ<-u két uj 
javaslatot terjesztett be. Az egyik az ujoncz-
léiszám felemeléséről,  a másik az ujonezmegaján 
lásról és a póttartalékosok behívásáról szól. Az 
ujonczlétszám felemelésről  szóló javaslat a véd-
erőtörvényt akként módosítja, hogy az 1903. 
évre a közös hadsereg ujoncz jutalékát 103,100 
helyett 125.000-hen, (ebből Magyarországra 
esik: 53.438) a honvédségét pedig 12.600 he-
lyett, 16.000 főben  állapitja meg. A javaslat 
megokolásában előadja, hogy a változott viszo-
nyok folytán  az eddigi ujoncz jntalék sem a 
közös hadsereghez, sem pedig a honvédséghez 
nem elégséges, a miért azt emelni kellett, de 
az emelés az 1889. évi állapothoz képeat csak 
olyan arányban történik, mint a mily arány-
ban azon idő óta az ország népessége is sza-
porodott. A létszám emelésnek annyi haszna 
lesz, bogy a hadügyi kormány ezután méltá-
nyoságból több katonát fog  szabadságolni, mint 
eddig. A kormány másik javaslata az ujoncz 
megajánlásról és a póttartalékosok behívásáról 
szól. A megajánlás az előbbi javaslat értelmé-
ben, a véderő törvény módositásával és az ujoncz-
létszám felemelésével  egyezően történik. Ezzel 
kapcsolatban a kormány felhatalmazást  kér 
arra, bogy a közös hadsereg létszámának kie-
gészítése végett az 190Í/3. évben a legifjabb 
serozási évfolyamból  hatezer póttartalékost ren-
des aktív szolgálatra kivételeaen vissza tart-
hasson, oly kikötéssel azonban, bogy e legény-
ségből minden év leteltével egy harmad rész 
szsbsdságoltassék s bogy e szolgálat egy legy-
vergyakorlatnl számíttassák be. A póttartalé-
kosoknak szolgálatra való behívásánál a kere-
seti és család fen  tartási érdekeket figyelembe 

fogják  venni. A póttartalékosok közül nem tart-
batók vissza azok, a kiket egy éves önkéntesi 
szolgálatra bocsátanak s a kik a törvényben 
megállapított kedvezmény gyanánt jutottak a 
póttartalékba. A kormány felhatalmazást  kér 
arra is, hogy az igy keletkező költség többle-
tet a pénztári készletekből fedezhesse.  A tör-
vény javaslat megokolásában a kormány ígéri, 
bogy különös gondot fog  foriitaui  arra, hogy 
egyesek kereseti és család fentartói  érdekei sé-
relmet ne szenvedjenek. ^ 

A megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

Csíkszereda, november 10. 

A közigazgatási bizottság rendes havi 
ülése ma tartatván meg Miké Bálint főispán  nr 
elnöklete alatt, arról uem sok közleni valónk 
lehetett az előadott ügyek csekélysége miatt s 
mondhatni, hogy az egy órai időt, mely alatt a 
napirend ki volt merítve, inkább az előadói szo-
kásos jelentések felolvasása  vette igénybe, de 
ezek sem tartalmaztak különös figyelemre  méltó 
jelenségeket. 

A pénzügyminiszter azon leirata, melyben 
a bizottság arra hivatott fel,  bogy a jövő évi 
egyenes adók kivetésénél a pénzügyigazgatósá-
got és a községi közegeket a járási hatóságok 
által támogattassa, tudomásul vétetett s megfe-
lelő utasítással a szolgabiróknak kiadatni ba-
tároztatott. 

Gyergyó-Bélbor község képviselőtestülete 
a postajáratnak mindennapivá tétele kieszköz-
léseért folyamodván,  a kérésnek pártolólag a 
postaigazgatósághoz való terjesztése mondatott ki. 

Tankó János gyimesközéploki és Vitos Gábor 
csekefalvl  lakésok az alcsiki főszolgabíró  azon 
határozata ellen felebbeztek,  mely őket mező-
rendőri kihágásért 10—10 korona pénzbírságra 
és a költségek viselésére kötelezte. A neheztelt, 
ítélet változatlanul helyben hagyatott. 

' Az államilag segélyezett köaségi iskolák 
iskolaszékei azon kérelemmel járultak a bizott-
sághoz, rendelné el, hogy miként az állam teszi, 
az illető községek mindenike azon iskola fen 
tartási járulekokat, melyeket ők hordoznak 
minden év január havában köteles legyen azon 
évre előzetesen az iskola pénztárába beszolgál 
tatni. Ennek a kérelemnek a bizottság helyei 
adott s elrendelte, bogy a községi elöljárósá-
gok az államilag segélyezett községi elemi nép-
iskolák évi fenntartási  szükségleteinek részben 
való fedezésére  szolgáló 5°/o-os iskolai adó és 
a községi költségvetésbe felvett  állandó termé-
szetű hozzájárulásokat az iskolapénztárába min-
den év január és julius bó elején két egyenlő 
előleges részletben felelősség  mellett szolgál-
tassák be. 

Cseke Ferencz csik-szentsimoni tanító megfa-
lebbezte a községi képviselőtestület azon hatá-
rozatát, hogy fizetésének  800 koron»'a való 
kiegészítését csak az 1904. évtől és neui a jövő 
évtől kezdedő érvénynyel határozta el. 

A bizottság a felebbezés  figyelembe  véte-
lével a képviselőtestületet njabb határozat ho-
zatalra utasította s tekintettel arra, hogy a 
tanulók nagy száma egy nj tanító állás szerve-
zéséttes/i szükségessé, utasította a községet an-
nak tárgyalás alá vételére, azon hozzáadással 
hogy a mennyiben az uj tanítói állásnak 800 
koronával való javadalmazását a község önere-
jéből hordozni képes nem lenne, arra 400 koro-
nát és Cseke Ferencz fizetésének  800 koronára 
való kiegészítésére 200 koronát egy folyamod-
ványban az államtól kérheti. 

A pénzügy-igazgató javaslatára a mutat-
kozó állami adó és más kincstári követelések-
nél mutatkozó nagyobb hátralékok miatt a fele-
lősség kimondatott a következő községek birái 
és jegyzői ellen: Remetén. Jfkabfalván,  Zsö-
gftdön.  Verebesben, Szentgyörgyön, Szentléleken, 
Taploczán, Madétalván, Görörstalván, Vacsár-
csílian, Csik-szentmiklóson, Szentkirályon, Bor-
zs'ivában, Menaságon, Karczfalván,  K.-Fellizen 
Bélborban, Hollóban, Gyergyószentmiklóson, 
Ditréban és Szárhegyen. 

Gimnáziumi ünnepély. 
Szép ünnepély folyt  le e hó B-én Csík 

Somlyón. Az erdélyi róm. kath. status felügye-
lete alatti középiskolákban ünnepé avatott Szt. 
Imre berezeg emléknapja szolgáltatott erre al-
kalmat. A főgimnázium  tanári kara és tanuló 
Ifjnsága  együttesen hallgatott délelőtt 10 óra-
kor szent misét és Erősa József  főgimnáziumi 
tanártól igen emelkedett szellemű szent beszé-
det, Az ünnep folytatásakép  következett délután 
3 órakor az intézeti rajzteremben rendezett 
tulajdonképeni ünuepély, minek a hétköznap 
daczára is szép számú hallgatósága volt. 

Fölösleges Is talán az ünnepély sikeréről 
szólsni, hisz ennek a jeleivel mindég találkoz-
hatni ezen intézetnél, valahányszor ünnepélyt 
rendez és tart az ifjúság,  a mi mindig tanúsá-
gán! szolgál a tanári kar czélzatos és szakszerű 
működésének, melylyel a növendékek műérzéké-
nek fejlesztésén  fáradozik. 

Már a nyitányul szolgáló Szent Imre him-
nnaznak, Biszner Ödön tanár vezetése alatt a 
vegyeskar által előadott összevágó és szabatos 
éneke zajos tapsokra ragadta a hallgatóságot. 

Ez a lelkesültség még fokozódott  azon 
szép beszéd ntán, a mit Herberger Béla tanár 
az ifjúsághoz  intézve olvasott fel,  meggyőző ér-
vekkel buzdítván a fiatalságot  a vallásosság és 
a lélek emelésére szolgáló imák mikénti gya-

46. szám. 

korlására, nagyon találóan disUngválva a könyv-
beli és röp-imák értéke között;majd a tanulás 
módszerének azon kötelezettségét magyarázta 
meg a fiatalságnak,  melylyel a szülőknek a ta-
nittatás tetemes költségeiért tartoznak, mi a 
fiatalságra  látható befolyást  gyakorolt, a közön-
séget pedig tüntető éljenzésre sarkalta. 

Szembeszökő baladásnak adta tanújelét 
két darabban az ifjúsági  zenekar is. Meglát-
szott az előadáson Dományáncz Péter képezdei 
zenetanár szaktudása, ki ezt a tananyagot most 
már a gimnáziumban is kezeli. Zajos óváczió-
ban részesült az összevágó előadásért ngy az 
ifjúság,  mint a vezető tanár; de a tetszés zaj 
még hangosabbá B alig csillapodóvá vált a he-
gedű duett után, mit Dományáncz tanár ötöd 
osztályos és e nemben is igazán képzett fiával 
adott elő. Két szavalat gyönyörködtette még a 
hallgatóságot, melyeknek egyikét Bálint Vilmos 
V. és a másikát az e téren eddig ia előnyösön 
ismert Csergő Gábor VIU. osztályos tannlók 
produkáltak. Esteli félhomály  derengett már a 
tereinben, mire az élvezetes szép ünnepély vé-
get ért. 

Mitől függ  a közművelődési egye-
sületek sikere. 

(Apponyi Albert gróf  levele a F. K. K. E.-hea.) 
Mikor a Pozsonyvármegyei közművelődési 

Egyesület Apponyi Albert grófot  megválasztotta 
elnökévé, a F. M. K. & Igazgató választmánya levél-
beli üdvözölte őt. Apponyi Albert gróf  ez üdvözlésre 
sajátkezű levélben válaszolt az egyesQletnek. A levél 
Thuróczy Vilmos cs. és kir. kamaráshoz van intézve 
t igy liaugzik: 

Méltóságos Elnök Url 
Hogy történt, bogy nem, hogy a Méltósá-

god bölcs vezetése alatt álló Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület szíves üdvözlő levelére 
ilyen sokáig nem válaszoltam, annak magyará-
zatába nem bocsátkozom. Megtudnám adni in-
dokát azon zaklatott életmódban, a melyet az 
egész nyáron át folytatnom  kellett; de inkább 
egyszerűen elnézésüket kérem, hivatkozva arra 
a testvéri indulatra, a mely a közös szent czélért 
küzdőket egymáshoz kapcsolja és arra a tiszte-
letre, » melyet e térnek régibb megmüvelói 
iránt érzek. Fogadja ily elkésetten is jó indu-
lattal igaz hálám kifejezését  és azt a kijelenté-
semet, hogy a bizalom, a melylyel működésem 
elé tekintenek, hatalmas buzdításul szolgál e 
bizalom kiérdemlésére, 

A siker, az sajnos, nem függ  egyesek jóa-
karatától és buzgalmától, hsnem nagyrészt olyau 
tényezőtől, a melynek akczióképessége és akczió-
készsége az utóbbi időben nagyon lelohadt. A 
magyar társadalmat értem ez alatt, a mely bi-
zonyára nem fogyatkozott  meg hazafiságban,  de 
súlyos anyagi gondokkal küzdve, nehezebben 
emelkedik föl  eszményi czélok átérzésére, tevé-
keny felkarolására.  Pedig szegény társadal-
munktól is telnék az a fejenként  igen csekély 
és összegezésében mégis nagy eredményű anyagi 
áldozat, mely működésünk éltetéséhez szükséges; 
gondjainkban pedig valóságos üdülést nyújtana 
az a néhány pillanat, a melyet a nemzeti e/él-
jainkkal való foglalkozásnak  szentelnénk. A leg-
nagyobb nehézség abban áll, bogy erőnk forrá-
sát másutt kell keresnünk, mint a hol működé-
sünk érvényesül; ez utóbbinak tere első sorban 
az a terület, a hol a magyarságot kiszorítani 
készül a nem magyar ajknak nyelvi terjeszkedése; 
azután meg a nem magyar ajku'testvéreink-lakta 
egész vidék, a kiknél a hazafiatlan  igazgatáso-
kat ellensúlyozni, a hazafias  érzelmeket ébren 
tartani, az állami nyelv ismeretét terjeszteni 
iparkodunk. És bár ezzel első sorban a nem 
magyar ajka testvéreknek és a fenyegetett  ma-
gyarságnak érdekében cselekszünk, még nem 
jutottunk odáig, hogy ezt az igazságot *z elsők 
megértsék és nem várhatunk erőt azoktól, a 
kik magok ia támogatásunkra szorultak. A tiszta 
magyarságra kell tehát támaszkodnuuk, ennek 
érdeklődését és a nemzeti egység iránt valé 
érzékét annyira fokoznunk,  hogy az anyagi és 
szellemi áldozatért és munkáért, a melylyel mű-
ködésünket elősegíti, teljes ellenértéket találjon 
abban, a mit idegen ajkú testvérei és szoron-
gatott fajrokonai  tőlünk nyernek. Egész felada-
tunk közvetítés ama tiszta magyar ajkú vidé-
kek közt, a melyektől a műkö.léa eszközeit 
nyerjük és azon fenyegetett  területek közt, a 
melyekre e működésűnk terjed. A siker attól 
az erőtől függ,  a melyet onnan ide átvinni ta-
dnnk. E közvetítő feladatnak  sajnos az a nehe-
zebbik része, a melylyel a magyarság felé  for-
dulank; de ebben kell mindenek előtt sikert 
érnünk. 

Mikor fog  az beállani, mikor fog  ennek 
folytan  egyleti tevékenységünk hatalmasabb len-
dületet vinni, nem tudom. De kell, hogy beáll-
jon egy qabb nemzeti fellendülésnek  a korszaka 
a melyet a pangás korszakán kereaztül akké 
bevárni, hogy le nem szerelünk, hogy a kerete 
ket. számára készen tartjuk, hogy annyi erővel 
a mennyit összeszedni bírunk, mégis szakadat 
lannl tovább működünk, szintén nagy és foko 
zatos feladat,  ama várva-várt föllendülés  beáll-
hatásának föltétele. 

MídGn szerény tehetségemmel a mai lan-
kasztó körülmények köst a szent czéli munkáló 
egyesületek egyikének élére léptem és magam 
körűi látom a CBŰggedni nem tndó férfiak  te-
kintélyes számát, tekintetem e szebb jövő felé 
fordul,  törhetlen bizalommal, szilárd «Wattal 
Es bálával ragadom meg a testvéri jobbot a 
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melyet a F. V. K. E. lelkes vezérel felém  nyúj-
tottak, essk ast óhajtván, hogy sikerdíjon bi-
zalmakat Igazolni. 

Badapest, lUOi. okt. 29. 
Kiváló tisztelettel maradok 

Méltóságodnak 
k é n aiolgája 

Apponyi Albert. 

XITI. Leo mint tanító.*) 
A folyó  évben az egész világ megűnne 

pelte XIII. Leo pápaságának 25-ik évfordulóját; 
megünnepelte a magyar katb. egyház, megüdne 
pelték az iskolák, testületek, Örömmel kell 
visszaemlékeznünk, arra az egyetemes, világ 
szerte megnyilatkozó ünnepi hangulatra, arra 
a hatalmsa zarándokseregre, mely az öt világ-
részből özönlött kézesókjiival XIII. Leó trón 
jáboz : a földön  sz egyedül msradandó trónhoz, 
bemutatni az emberi nem legszebb kö/érzelmét: 
a halálig tartó ragssskodást Jézus Krisztus 
földi  helytartójához. 

Főtisztelendő és Tek. Tanítóegyesület 1 Ili 
még mint tanítóegyesület nem ünnepeltük meg 
e jubiláris évfordulót;  nekünk nem volt alkal-
munk Rómában ő szentségének trónja elébe 
meghatottság közben leborulni; nem volt alkal-
munk itthon ünnepélyt rendezui, szeretetünk és 
ragaszkodásunk lüzoszlopával Kómáig világítani, 
tüzes lelkesedéssel megesküdve felkiáltani:  „Ki 
szakit el minket Krisztustól* és töldi helytar-
tójától? 

De most, midőn a jó Isten összehozott 
bennünket, részint azért, bogy a testvériség, a 
pályaazonosság öntudatát és rokon érzelmeit 
bennünk megújítsa és megerősítse; részint pedig 
azért, hogy ezen testvériség, pályaazonosság 
önludatábán és érzelmében ünnepeljük meg 
Krisztus után a legfőbb  tanító uralkodásának 
25 éves évfordulóját:  ünnepeljük meg azt hivő 
lelkünk rendületlen szeretetével s vigyük ma-
gunkkal ezen pápai ünnepélyről azt a megújí-
tott meggyőződést és tanítói érzületet, bogy 
közülünk csak Krisztusnak és az ö helytartó-
jának segédtanítója, rendes munkatársa, a ki 
azt hiszi és tanítja közülünk az iskola kathed-
ráján, családjában és a társadalomban, a mit a 
legtöbb tanítónk: XIII. Leó hisz és tanit. 

Mellőzve a jubiláló nagy pápa minden más 
irányú, hallhatatlan érdemeit és dicsőségéi, én 
róla mint tauitóról akarok m-gemlékezni rövi-
den, egy néhány egyszerű gondolattöredékben. 

Kedves Barátaim I Ha önök közül valame-
lyik tanító megéri tanítóskodásának 25-ik évét, 
ugy-e bár valamelyes megmagyarázbatlan han-
gulat lepi meg szivét? Istenemi *25 év, milyen 
sok idö. Mennyi poros, kihasznált levegőt kel-
lett beszívnom az iskola falai  között I ? Mennyi-
szer fáradtam  ki a sok beszédtől; hányszor 
krlle magamat türelemre, szelídségre csitítani ; 
bány támadásnak, gyaunaitásnak, lené/ő meg-
vetésnek valek kitéve a szülök és mások ré-
széről isi 

C-aládomban betegség, halál, szegénység 
sőt éhség is hányszor szoriták össze keblemet, 
Ezek jatnsk eszébe a 25 évet ünneplő tanító-
nak, és ba egy-két jó tanító társ buzzá megy 
s hozzá mennek tanitványkái és ödvözlik őt a 
2-"> éves magvetőt, velük együtt sir és örvend, 
íme egy egyszerű Unitónak ünneplése. Ebez 
hasonló XIII. Leó pápaságának Ü5 éves évfor-
dulója ünneplése is. A nagy szellemek nagy 
emlékező erővel bírnak és eredeti alakban ujul-
nak fel  bennünk a nagy csapások emlékei. 

Eszébe jut XIII. Leónak is. Istenem 1 
Mi az oka? bogy ezek meg ezek a népek az 
evangelmmi tanítókat kipnsztitják s visszadől-
nek az állatiasság sírjába. Istenem 1 Mi az oka, 
bogy a rám bízott emberiségből milliók vesznek 
el, czéljuk és méltóságuk tudta nélkül, hit nél-
kül, szentségek nélkül? Ezek között még taní-
tók isi 

Mert XIII. Leó nem egy kis falnaak  a 
tanítója, hanem az öt világrész-é, nem 80—100 
gyermek lelkiképzése van rábizva, hanem 1&00 
millió léleké, ennyit tanit és nevel ö a világ 
iskoUbsn Szent Péter katedrájáról. 

Tanítja és fegyelmezi  az ő nemzetét, mi-
dőn Olaszországban, igy szól: Épen azok kü-
szöbölik ki a kath. kátét a községi iskulákból, 
kik arra volnának hivatva, hogy a római pol-
gárság valódi érdekeit előmozdiiaák . . . s sem 
veszik figyelembe,  hogy mily káros benyomást 
tesz a gyermekekre, ha ezek azt látják, bogy 
s vallás oktatás nem részesUI azon méltóság-
ban. melyben s tpbbi tantárgy . . . hogyan lel-
kesedtek a gyermek olyan tantárgyért, mely 
iránt az Iskolai hatóság bideg és ellenséges.1) 

Hazája iránt előszeretetét megpecsételi az-
zal, hogy elemi katb. iskolák állítására 10.000 
lirát Azet le egyszerre. Tanítja és fegyelmezi 
Franciaországot, melynek kormánya 26 ezer 
egyházi tanítót kizár az iskolákból és keresz-
ténytelen alapon más tanítókat alkalmaz, a vi-
lág tanítója szavára, mint harsona szóra a 
franczia  püspöki kar és a nemes, gallvérü főúri 
katholikssok kilépaek a küzdőporondra, iskolá-
kat állítanak, tanítókat képeznek és nem euge-
dik a franczia  nemzet virágát; az ifjúságot 
letarolni a közömbös tanítók kezével.i) 

Tanítja és fegyelmezi  Belgiumot, midőn 
kormánya a kath. tanügyet hevesen megtámadja. 

Kormányok tanítója; a félvllág  hatalmai, az ő 
iskolájában nyerik s korrekt szellemet és fagyel-
met, szereti, inti,- fegyelmezteti  az engedetlen 
tanítványokat s bármekkora hibát kövessenek 
el tanítói tekintélye ellen, nekik megbocsát, tá-
madásalkat apostoli áldásával, imáival s felál-
dozással viszonozza. 

Ml ilyen tanítók vzgynnk-e? 
Eme!0nk-e védöszót, mikor a saját tulaj-

don jogunkról van szó a társadalomban ? 
(Vége kflv.) 

*> A ralklrk UnltA-oe-v^H' t iok IOT®. október 
lio Ĥ-ikar: turt̂ ttgytUeseneu --'lUiOf-û t.'J  : 
József  eluük. ' Szerk. 

>) FOssy Tamia XIII. Leó életrqaa 54. 1. 
•j Fnssy Tuuás Idézett m l i te l*p. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj doktor. Ady Endre helybeli ügy 

védjelöltet folyó  évi november 8-án avatták fel 
a kolozsvári tudomány egyetemen a jogtudomá-
nyok tudorává. Oratulálunk. 

— Kinevezés. A helybeli kir. ügyész-
ségnél megüresedett alügyészi állásra Wallmann 
Samu sliiiró neveztetett ki. Gratulálunk. 

— Eljegyzés. Komoróczy Ödön brassói 
vssnti hivatalnok folyó  hó 2-án váltott jegyet 
házasság czéljából Csiksomlyón özv. Heindel 
Józsefué  leányával, Arankával. 

— Az u j lguságügyl palota. Tudva-
levőleg a vármegye közönsége a maga részéről 
még az augusztus bavi gyűlésben két telek 
megvásárlásával eleget tett azon feltételnek, 
— mely vái ot-unklian egy igazságügyi palota 
építésének biztosításához fűződött,  mihezképest 
az igazságügyi kormány által kilátásba is volt 
helyezve a munkálatoknak szeptemberben való 
megkezdése. Értesülésünk ezerifit  a palota terve 
már készen is van, s az itteni törvényszék el-
nökével közöltetett is,'de a kivitel késedelmet 
szenved azon ujabbi követelések miatt, melye-
ket az igazságügyminiszter a vármegyével szem 
ben újból támasztott. Ezen követelések pedig 
sl>ból állanak, bogy a vármegye engedje át azt 
a bejárót is, mely a fogház  épület és a mostani 
kaszinó helyiség mellett a gazdasági intézet 
birtokába vezet, biztosította továbbá ezen utóbbi 
lelek felől  az ablak szolgalmi jogot és a Karda-
féle  telek mellett egy bejárót. Ha mindezek 
megtörténnek az esetben az építés 1903. május 
havában kezdetét veszi. Hisszük azonban, bogy 
ezek az njahbi követelések teljesítése a vár-
megye részéről oly kielégítést nyer, hogy az 
igazán sürgős és kívánatos építkezés további 
halasztás nélkül megkezdhető lesz. 

— Tanitás beszüntetése járvány 
miatt. Borszék községben a kanyaró járvány 

gyermekek között nagyobb mérvben lépvén 
fel,  annnk tartamára az iskolai tanítások ható-
ságilag beszüntet tettek. 

— A Kereskedelmi Miniszter fontos 
rendeletet adott ki a minnap a Munkás-segély 
pAnziári tagok felvételi  és biztosítási dijainak 
beküldése tárgyában. Elrendelte ngyanis a minis» 
ter, hogy a hatóságok a befizetési  lap hátuljára 
postadíj utánfizetése  nélkül minden egyes eset 
ben ráírhatják, hogy a kérdéses össeget kiuek a 
részéró! terjesetik fel  és milyen czélra. Ez as Sd 
vös rendelet nagyon meg fogja  könynyiteni a ha-
tóságoknak s különösen a köiBégi jegyzéknek 
dolgát; miután eddig mindig kíilön lovélbon kel-
lett felvilágosítást  küldeniök arról, hogy az egy-
idjeüleg feladott  összeget ki fizette  be, s mire 
vonatkozólag, felvételi  díj képen-e ? vagy cséplő-
gép biztosítási dij gyanánt, vagy egyéb ozélra. 
Ez az üdvös rendelet tehát igen nagy mérték 
beu egyszerűsíteni fogja  az eljárást. 

— Nemes emberbarát. Grór Nákó Sán 
dor értesítette az Országos Gazdasági Munkás- és 
Cselédsegélypénztár központi Igazgatóságát, hogy 
nsgyszentmiklósi uradalmának 260 cselédjét be-
íratja a pénztárba éa tagságídijaikat saját pénz 
tárából fogja  fizetni.  Bár minél nagyobb kör-
ben találna követőkre a nemeslelkü főúr  példája. 

— Gyászrovat. Csikaomlyón a mult pén-
teken reggel hunyta örök álomra szemeit pár 
huii suíyus szenvedés ntán 77 éves korában özv. 
Ambrus Ignáeznó, kiben Ambrus Dénes vár-
megyei pénztári könyvelő édes anyját gyászolja. 
Hült tetemei vasárnap délután helyeztettek a 
.Szent Pélor templom sírkertjében örök nyugalomra, 
uauy részvél melleit. 

Csendélet Csikszentlmrén. Ugy-
látszik. hogy Szentimrén vannak emberek, kik 
az egyházi személyzetnek szolgáltatott kepe 
járandóságot készen megsütve szeretnék visaza 
kaparitani. Erre mutat ss a tolvajlás, a mi a 
mult szombatra virrsdólag is előfordnlt,  s mi-
dőn megérezte valami jómadár s kántor édes 
anyja által as nap sütAU friss  kenyér illátát és 
annak lakásáról azon éjszaka az egész sfit*tet 
elb.lleniette. A kenyér tolvajlás azonban nem 
áll magában, mert azon éijel egyik oltani izra-
elita lakereskedó lakáaából többféle  ingóságok 
is lopattak el, a mi arra enged következtetni, 
hogy a tettesek többen voltak s a kenyér mellé 
más boluiit is igyekeztek szerezni. 

— Hyilvános köszönet Heivig O. Já-
nos helybeli lakos koszorú megváltás czimen 10 
koronát sdott át nekem azsal a kéréssel, liogy 
ebből, meg a netalán hasonló czimen befolyó 
összegekből létesíttessék „Karácsonyfa-alap*,  a 
mely alapnak hivatása lenne évenkiut a városi 
szegény gyermekek számára karácsonyfát  állí-
tani, bogy ez által olyanok is részesüljenek a 
karácson* ünnepek örömeiben, a kiktől a sors 
szegénységük miatt megvonta ezt. Midőn a 10 
koronát e helyen is nyagtázom és a szegény 
gyermekek nevében megköszönöm: egyúttal an-
nak az óhajtásomnak ' sdok kifejezést,  bárcsak 
a niegbaiuK iránti kegyelemeit iiy mótiun vaio 
lerovása minél több köveiút találna. Csíkszereda, 
1902. nov. 6. Dr. Ujfalussj  ̂  Jenő polgármester. 

— Pugaosev. As oross nomsetl jellem-
nek érdekes tipusa Pugaosev jelleme és sorsa. 
Felkelő volt Katalin királysága alatt éa tróojára 
és koronájára vágyott. Csak O ros i országban kép-
solhető el oly bizarr éa érdekes élet, a milyen 
Pugacaevé volt. Pugaosev közönséges kosák volt, 
ki mint katona ssolgált, aztán többféle  kihágá-
sért száműzetésre ítéltetett. Sikerült megszöknie, 
az ázsiai határon a Jaik folyó  mellett, caakha-
mar egy egéss kosák csapat vette körül és mint 
III. Péter ozár, tábornokoknak és grófoknak  ne-
vezte ki fó  híveit. Elfoglalta  as Orenbnrg vidéki 
kisebb erődítéseket éa mint a nép felssabaditója 
lépett fel  nejével, a ozárnóvel azövetkesett, ne-
mesek ellen. Egy ideig Pugaosev hatalmában volt 
a Volga egész középső medenozéje. De s rendes 
katónaság előtt nem állhattak meg a barbar caa-
patok és a kormány szigorúsága éa erélye nagyon 
csökkentette a felkelők  számát és bátorságát. Egy 
döntő csata után magok párthivei adták kl Pu-
gaosev et, hogy amnesztiát nyerjenek. A trónköve-
telőt, ki magában eszközt láotl Oroszország meg-
rontására, Moszkvában kivégezték. Pugaoaevról 
és koráról szól a Nagy Képen Világtörténet most 
megjelent 171. füseie.  A 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője Msrozali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal e kötet irója Is. Egy-egy gaidagon illusz 
trált kötet ára díszes félbórkötésbeu  16 korona; 
füzetenkiut  is kapható 00 fillérjével.  Megjelen 
minden héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársa-
ság Budapest, VIII., Ollói-ut 18. sz.) s minden 
hszsi könyvkereskedés utján, havi részlefise-
tésre is. 

— A megmentett katonatiszt. Egy 
fiatal,  délezeg katonatiszt, ezredének dísze, fel 
jebbvalóiuak dédelgetett kedvencze, fülig  szerel 
mes volt egy müveit leányba. Házasságot is ígért 
neki. Katonáiknál azonban kauozió nélkül nem 
lehet házasságot kötni. A leánynak nem volt több 
pénze egy pár ezer koronánál, ennélfogva  a had-
nagynak le kellett mondania tiszti állásáról, hogy 
igéretét beválthassa, mert imádottjának csillogó 
szemei győztek az atilla arany csillagai fölött, 
Egy előkelő réssvénytársulatnál pénztárnoki ál-
lást nyert el és ilt már elég volt menyasszonya 
pénze a szükségelt kanozióboz. A boldog jegyes-
pár alig győzte várni a kitűzött esküvő határnap-
ját, midőn a véletlen egyszerre nagyot változ-
tatott a fiatal  pár soraán és boldogságuk felhőt-
len egét egy czikázó villámcsapás zavarta fel. 
Egy délután a vólegóuy szétdúlt ábrázattal rohan 
inenyaszszonyához. .Töukretettek édes egyetle-
nem I" — „Végünk vau 11" Egy volt tiszttársa 
mért, kit elhelyeztek innen, jótállottam nagy ösa-
sseg erejéig a ez a szerencsétlen ember öngyil 
kos lett, amit csak ma tudtam meg, midőn a jót-
állási váltó alapján lefoglalták  a kaueziót. Ha 
nem tudora 4 váltót rövid idö alatt rendezni, el-
vesztem állásomat I* Elképzelhető as eddig bol 
dog pár kétségbeejtő helyezete. A menyasssony 
vigasztalja, biztatja és buzdítja vőlegényét és mi 
dón épen a nagy veszélyre és Isten jóságára hí 
vatkoznak, kopogtattak. .Tessék I" — felelt  a fé 
lig meglepett és félig  kétségbeesett menyasszony 
és egy komoly úriember lép be, mint a Török A. 
ós Tsa bankházának, mely Magyarországon a leg 
nagyobb osztálysorsji'gyűzlot, képviselője s jelenti, 
hogy a budapesti Tdrés-körut 46. szám alatti fő-
üzletből jön. Anélkül, hogy sokat magyarázgatna, 
leolvas a menyasszony asztalára egy osomó ez-
res bankót és kéri a nyerő sorsjegyet. íme is 
mól bebizonyult, hogy a hol a baj legnagyobb, 
ótt Isten segítsége legközelebb. 

— Révai Kalendárium 1803. A könyv 
vásárló közönség körében nagy népszerüséguek 
örvendő Révai Kalendáriumnak most jelent meg 
az 190S, évre szóló folyama.  Mint a múltban, 
ugy most is igen érdekes óa változtatos. a tar-
talma. Czélja e kalendáriumnak, hogy megösmer-
teaae és megkedvoltesse a publikummal a ma-
gyar Irodalom kiválóbb termékeit, azokat, melye-
ket megaseresni érdemes ia, szükséges is. Emel-
lett hasznos utmutatáasal szolgál a könyvvásár-
lásra és könyvtár-berendesésre nézve, érdekes 
etikkekben tárgyalja az irodalmi kérdéseket és 
elbeszéléseket közöl a legkiválóbb írók tóllából. 
Tarulmából kiemeljük Salgó Ernó oslkkét Rákosi 
Viktorról, kinek munkái most indulnak meg egy 
öntetű összkiadásban, ami aa idei könyvpiaca leg-
fontosabb  eseménye. Érdekes irodalmi ojdonsá-
gul jelsi továbbá Kaik Miksa .Kor és jellemraj-
sok" cslmü müvének megjelenését és érdekes 
ozikket hos a Jeles politikusról. As ismeretter-
jesztő ozikkek egéas sorsa mellett Jókai Mer, 
Mikasáth Kálmán, Eötvös Károly (kinek a kslan-
dáriumban levő oainoa rajiát mai tárnánkban kö-
zöljük) éa Rákoal Viktor elbeszélései gasdagiţjâk 
a kalendárium tarulmát. A Révai kalendáriumot 
Ingyen kapja meg bárki, ha a líévai Testvérek 
irodalmi intézel Részvénytársasághoz (Budapest, 
VIII. Cllői ut 18.) foilul. 

— Miről lehet megismerni as ere-
deti Réthy-féle  pemetefü  ciukorkát ? Arról, hogy 
aa eredeti ozukorka soha sincs bádogdobosban, 
hanem kék papírdobozban a minden dobos a ké-
szítő : Réthy Bla nevét viseli, miért is vllágo-
san Réihy-féle  pemetefű  cznkorkát tessék kérni. 

Laptulajdonos: 
GYÖ&GYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 2549—902. k. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyó-tölgyesi já-

rásba keblezett, 6201 lélek számmal biró 

Békás nagy községbe üresedésbe jött kŐs-
ségi orvosi álláara ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A községi orvos évi javadalmazása 
1800 korona fizetés,  200 korona lakbér 
illetmény, vagy ha a község olyannal 
rendelkezni fog  természetbeni lakás s a 
közegészségügyi törvény értelmében a 
községi orvos és község által közösen 
szabályrendeletileg már megállapított 
látogatás és fuvarozási  illetmény, a meny-
nyiben ténykedése két kilómetren tul 
igényelne kiszállást. 

Kilátásba helyeztetik esetleges fizetés 
javítás, valamint a faiparral  foglalkozó 
kereskedők által a munkások és családjaik 
ügyében tett látogatása külön évi díja-
zása is és végre a kézi gyógytár tartá-
sára a legmesszebb menő engedély meg-
adása — van kilátásba helyezve. 

Felhívom pályázni óhajtó orvos ara-
kat, hogy az 1876 XIV. t.-cz. 148. 
ban előirt képesítésről szóló okmányok-
kal felszerelt  pályázati kérvényeket f. 
é v i november 20-ig annyival inkább 
adják be, mert az elkésve érkezett kér-
vényeket figyelembe  venni nem fogom. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1902. október 
hó 20-án. 

Bogáthy, 
1—3 fóssolgsbiró. 

Plissé (gouvrée) munkttit 
bármilyen szélességben 3—4 ÓXBÍ idó 
a la t t eszközöltet: posztó-, szövet-, selyem-
és ereppekbfll. 

Karácsony N i n k a , 
Oyergyószentmiklós. 

Szám 8707—1909. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mist 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mártoa 
József  végrehajtatónak Gsissér Mózessé végre-
hajtást szenvedő elleni 102 korona 10 lllAr 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvény»zék, a csikszestmár-
toni kir. járásbíróság területén lévő, s csík-
szentkirály község határán fekvő,  a esik szent-
királyi 288. sz. tljkvben foglalt  s végrehajtást 
szenvedő és Szőke Anna tulajdonát képező 610. 
hrsz. ingatlanra 10 korona, 719., 720. hrsz. 
ingatlanra 324 korona. 898. brsz. ingatlanra 
16 korona, 2293. hrsz. ingatlanra 14 korona, 
2470. brsz. ingatlanra 24 korona, 2654. hrsz. 
ingatlanra 18 korona, 3139. brsz. ingatlanra 16 
koroua, 3441. brsz. ingatlanra 14 korosa, 2790. 
brsz. ingatlanra 12 korona, 3443. hrsz. ingat-
anra 16 koroua, 3541. brsz. ingatlanra 18 kor., 

'4801. brsz. ingatlanra 19 korona, 6844. hrsz. 
ingatlanra 22 korona, 8993. hrsz. ingatlanra 
24 korona, 9030. brsz. ingatlanra 28 korosa, 
9098. hrsz. ingatlanra 39 korona, 9960. brsz. 
ingatlanra 34 korouában ezennel megállapított 
kikiáltási árban sz árverést elrendelte és hogy 

fennebb  megjelölt ingstlanok sz 
január M IS-lk napjain d. s. 9 éraksr Csík-
Szentkirály községházánál megUrUndó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron atnl 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/,-át, vsgyis 63 korona 
40 fillért  készpénzben, vagy as 1881. évi LX. 
törvényetikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-éa 
3333. szám alatt kelt igazságügymíaiszteri ren-
delet 8. 3-iban kijelölt óvadékképes értékpapí-
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésérti 
kiálliloU szabályszerű elismervényt átszolgál-
Ulni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatósága. 
Kelt Csikszentmártonon, 1902. éri április 

hó 22-ik napján. 
Gözsy Péter, 

kir. alblró. 
Szám 7472—1902. 

tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, bogy Lórincz 
Ferencz végrehajtatásak Bene Gábor s neje 
végrehajtást szenzedök elleni 9880 korona tőke-
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyébea a 
csíkszeredai kir. törvényszék, (a cslkszeataár-
toni kir. járásbíróság) területén levő. s cslkszt. 
györgyi község határán fekvő,  a bánkfslvi  2106, 
az. tjkvben foglalt  és végrehajtást szenvedők 
tulajdonát képező 1. r. 678—681. h-îî. tesrst 
iau» 4b 1 kor., a bánkfalvi  146. sz. tjkvben 
Bene Gábor, Tamás Katalin és Lajos tulajdonát 
képező 9. rend 894. hrsz. ingatlanra 4 kor. 
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3. r. 583.. 564. brn. ingatlanra M korona, 4 
r. 4094. hrsz. ingatlanra 8 kor., 6. rend 5047. 
km. a. ingatlanra 19 kor., 6. r. 6235. brax. 
ingatlanra 9 kor., 7. r. 6472/9. brax. ingatlanra 
96 kor., 8. r. 5888. brax. ingatlanra 96 kor, 
9. r. 6133., 6133. brsz. ingatlanra 34 korona, 
10. r. 6158. brsz. ingatlanra 8 korona, 11. r. 
6307. brsz. ingatlanra 14 korona, 13. r. 6470. 
brsz ingatlanra 37 korona, 13. r. 6705. hrsz. 
ingatlanra 13 korona, 14. r. 6742. brsz. ingat 
lanra 19 korona. 15 r. 7568. braz. ingatlanra 
4 korona, 16. r. 8114. brsz. ingatlanra 4 kor., 
17. r. 8235. hrsz. ingatlanra 16 korona, 18. r. 
8439. hrsz. ingatlanra 9 korona, 19. r. 9703. 
9734. brsz. ingatlanra 59 korona. 30. r. 11349. 
brsz ingatlanra 70 korona, a CSÍK szentgyörgyi 
I. Kész 863. sz. tjkvben foglalt  Bene Tamás, 
Gábor, Katalin ás Lajos tnlsjdonát képező 1. 
r. 7412. brsz. ingatlanra 54 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1903. évi 
fsbraár  hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor 
Csikszentgyörgy község házánál megtsrtsndö 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tsrtoznak az ingat-
lanok becsárának 10*/,-át, vagyis 99 korona 10 
fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó 1-én 333. sz. a. kelt 
igazságügytbiniszteri rendelet 8. §-aiban kijelöli 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött keiéhez 
leteni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Csikszentmártonon, 1903. évi jnlius 
hó 31-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság*. 
Dr. Szabó, 
kir. ulMró. 

Szám 749T — 1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, m'iit 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy Kniles 
József  végrebajtatónak Gere István végrehat-
tást szenvedő elleni 120 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csiksze 
redai kir. törvényszék, a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság területéu lévő, a c>ikszentsiinuni 
község határán fekvő,  a c--ikszentsimoni 2K9. 
sz. tjkvben 1193., 1184. brsz. ingatlanra fi9 
korona, 3. rendsz. 1972. brsz. ingatlanra 1 a 
korona, í'46/1. hrsz. ingatlanra 37 korona, 7. 
rendsz. 7135. brsz. egész ingatlanra 10 kor., 
8. rendsz. 8849. brsz. egész ingatlanra ló kor.. 
9. rendsz. 9096. brsz. egész ingatlanra 13 kor., 
a 649/1. brsz. egész ingatlanra 320 korona, 
639. sz. tjkvben A f  2. rendsz. 6391—6393. 
hrsz. egész ingatlanra 30 korona, 1273. számn 
tjkvben A f  1. rendsz. 9022—9025. hrszám 
egész ingatlanra 145 koronában ezennel meg-
állapitott kikiáltási árban elrendelte és bogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. évi 
de cz ember hó 17-ik napján délelőtt 9 órakor Csík 
szentsimon község házában megtartandó nyilvá 
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alnl 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10%-át, vagyis 72 korona 
30 fillért  készpénzben, vagy az 1881. évi LX 
t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számítolt 
és az 1881. évi november bó 1-én 3333. szám 
alatt kelt igazságűgyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1861. évi LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatósága. 
Kelt Csik-Szentmártonon, 1902. évi iulu 

hó 31-ik napján. 
Szabó, 
kir. ulbiró. 

Köhögés éa rekedtaig ellen nlnci Jobb a 
1-10 RÉTHY-fela 

pemetefű  czukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk 

és határozottan BÉTHY-felet  kérjO.ik, mivel 
sok haszontalan utaniata van. 

Mf*  I doboz ára 60 fillér,  "flfel 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 

N6I gallérok, kabátok és dísikalapok! 

Van szerencséin a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy üzletemet 
az ő s z i és t é l i s z e z o n r a 
njonnan rendeztem be és ezeniol is ép 
ugy, inint eldig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruczikkeiinet árusítani, mert lő-
"-Ivem : kevés haszon mellett for-
galmamat elérni. 

A m.:lyen tisztelt közönné» eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú pán fogásukba  ajánlva, maradok 
•H-"1- kész «zoIf-Aluital 

Székelyliidy Siímlnr 
nűí és férli  ilivDliizlLto (Csíkszereda). 

Uzletsm a Hutter szállodaval szemben! 

.vfcweoY*. 

! 

(SÓSBOBSZESZ) 1-0 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ngy külső,  mint belső  használatra mindenekelőtt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gynrómódszerre (massage). Kitűnő sikerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknsk 
s általán sokat gyaiogolóknak nélkö/.hetetlen. — Valódi csak a 
mellékelt védjtgygyel. Egy üveg 30 fillér.,  1 és 2 korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 
Vefess  Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
nos urnái; Csikszépvizen : Fejér Miklós urnái, általában 
olt, hol plakátok a feutí  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A Római, Ostendei, Londoni és Párisi kiállításokon aranyéremmel, 

diszkereszttel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Egy jó családból való fiu  lakatos tanoncinak 
felvétetik  László JÓZSef  lakatos mes-
ternél, Csíkszeredán. 4 

3 drb. valódi Singer varrógép 
70 koronáért eladó. (Eredeti ára 120 

korona.) Meskó Jakabnál. 2-3 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száraz kemény (bflkk) 

tűzifát,  ölenkint 14 koronáért Csík-
szereda, Somlyó vagy Szépvizre házhoz 
szállítva. 
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Nagyon sokan sserenoséaek lettek általunk. 
Kilencz millió koronánál többet nyertek 

nálunk nsgyrabecsűlt vevőink. 
Az egész világ Isgesélydúsabb sorsjátéka 

a mi 111. kir. szab. osztálysorsiátékunk, mely 
nemsokára újból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL soraoltatik ki. tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorso-
lási jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen Tizennégy mill'ó 459,000 
koronát, egy hatalmas öss/egpt sorsolnak Ki. A/. 
eges* vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek 
tervszeiü betétjei a kővetkezők: 
egy nyolezad (' -) fi  t —.75 vagyis 1.50 korona 
egynegyed (• J „ 1 5 0 „ 3.— „ 
m fel  ('/,) „ 3 . - „ 6 . - „ 
egy egész (>/,) „ 6 . - „ 12,- „ 

A sorsjegyeket utánvéttel vagv a pénz 
beküldése ellenében küldjük szét. Hivatalos 
tervezet dijtalannl. Megrendeléseket kérünk azon-
nal, de legkésőbb 4_g 

f.  é. november hó 20-ig 
bizalommal hozzánk küldeni. 

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

j&téb-ttzlete. 
Föárudánk osztálysorsjáték osztályai: 
Főüzlet: VI., Teréz-körut 46/a. 
Fiókok : 1. Váozi-körnt 4. 

8. Hozeom-körat 11. 
3. Erzsébet-kőrnt 54. 

Hendelölevél levágandó. T Ö R Ö K A. áfi  T Á R S A hankhAütft  PudftpPHt 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet 

a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 

1' utánvételein! kérem i 

postautalványnyal küldőm | ţ f î " 4 
meUékelem bankjegyekben (bélyegekben) \ törlendő. Íl 

• \ 
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Nyomatott Csíkszeredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1902. 




