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csíki lapok 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
BZTOBODA JÓZSEF könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét illető minden közlemény. 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik a lap 
m i n d e n t x e r d á n . 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

ügyvéd. 

Nyílttéri oaikkek 
soronkint 40 ftll.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Elófiaetési  ár: Égess érre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen ezégek hirdetési diia előre fizetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

Csik vármegye nemes családjai. 
A magyar nemzeti történelein lénye» 

B ezer éves küzdelmeinket feltüntető  em-
lékei között a legszebb és legérdekesebb 
a régi magyar nemesség emléke. A nemes-
ség nyomta rá szellemének bélyegét 
hazánk egész torténeimére; a nemesség 
történetének ismerete a nemzeti genius 
ismeretének egyik feltétele. 

Ha érdeklődéssel olvassuk a nemes-
ség történetét, ugy még inkább kell, hogy 
érdekeljen a nemes családok története. 

Mily lélekemelő dolog az, midőn a 
mult idők emlékeit lelkünkben felújítva 
látjuk, hogy emelkedik ki ugyszólva a 
semmiből, az ismeretlenségből egy-egy 
kiválóbb ember; családot alapit; az 
mint a kicsi magból lett (a a j sarja-
kat ha j t ; az utódok mind jobban és 
jobban emelik a család tekintélyét; szá-
zadokon át nő az hatalomban s vagyon-
ban ; küzd jó és balsorssal ; majd kiváló 
embereket ad a hazának, kihez a nemzet 
hálás emléke fUződik,  majd olyanokat 
bocsát ki kebléből, kik vak szenvedélyük-
kel, nagyra vágyásukkal párttusákat, sőt 
sokszor pusztulást hoznak a hazára. Végre 
a hatalmas tOlgy megrendül, korhad, meg-
rokkan s évszázados viharok után kidől. 

Hány ilyen érdekes családi történet 
folyt  le hazánkban ! Hánynak a legkivá-
lóbbak kOzül vetett végett egy-egy párt-
viszály, egy-egy nemzeti szerencsétlenség! 

S ha hazánk nemes családainak 
múltja érdekes általában, ugy különösen 
érdekes a székely nemességé. 

A székely nemesség aránylag sok-
kal nagyobb volt, mint a magyar ; ma 

is jóformán  mindeu székely nemes vagy 
annak tartja magát. 

Erdélyben, a politikai és a vallássza-
badság hazájában szerepe is sokban el-
tért a magyar nemességétől. Kiváltságai, 
jogai is sokban eltérő fejlődést  mutatnak. 
Nagy zOmét az egyszeiü puritán jellemű 
lovas és gyalogos katona nemesek képez-
ték ; s jogaiban és szabadságaiban elha-
talmasodott főurak  vagy absolutizmusra 
hajló uralkodók kevésbbé voltak képesek 
megrö viditeni. 

Amily érdekes Erdély történeti sze-
repe az egész magyar birodalom függet-
lenségének történetében, ép oly érdekes 
a székely nemes családok múltja s annak 
megismerése. 

E tekintetben igazán hézagpótló mun-
kára vállalkozott Pálmay József,  ki fel-
adatául tűzte ki, hogy a székely várme-
gyék nemes családait kikutatja, történe 
tűket rendszeresen feldolgozza  s az érdeklő 
közOnség rendelkezésére bocsátja. 

Munkájának utolsó része most már 
be van fejezve,  s nemsokára megje-
lenik „Csik vármegye Nemes Családjai 
czinill könyve. Udvarhely, Marostorda és 
Háromszék vármegyék nemes családjairól 
szóló könyvei már megjelentek. A mun-
kát a Diodt megjelenő könyv fejezi  be. 

Hogy ez a könyv minden tekintet-
ben figyelemre  méltó mü, az azt hiszem 
nem szorul bővebb fejtegetésre. 

Kit ne érdekelne egy olyan könyv, 
melyben száz meg száz család keletkezést, 
fejlődését,  pusztulását látja ; melyben szá-
mos, ma is élő és virágzó család a múltba 
messze vissza nyúló gyökereit látja ; látja 
azoknak egyes kiváló alakjait, kik közül 
sokan nem csak a mult emlékei közé tar-

toznak, hanem közéletünknek is kiváló 
G szereplő tagjai 

A könyv tartalmát végig olvasva, 
meglátszik, bogy szerzője szeretettel fog-
lalkozott munkájával ; az egyes nagy és 
régi múlttal biró családok története, azon-
kívül, hogy históriai pontossággal van 
megírva, el van látva még áttekinthető 
és könnyen kezelhető genealógiai táb-
lázatokkal. 

Azt hisszük a szerzőnek meg lesz a 
jutalma s közönségünk is az ősök iránti 
szeretettel és tisztelet által vezettetve, 
nagy érdeklődéssel várja a már kész 
munka miltamarábbi megjelenését. 

Illik is ez, mert a mai villamos és 
gőzerővel haladó létért való küzdelemben, 
az emberek mindinkább veszítik el az 
ősök emléket; de ne feledjük,  hogyha 
bár az anyagi élvezetek és szellemi fel-
világosodottság terén többre is vittük, 
mégis sok tekintetben, s különösen er-
kölcsi tekintetben az ősök példája még 
még mindig hasznos. 

Nézzük az angol népet vagy a hős 
japánt, mint ki van náluk fejlődve  az 
ősök tisztelete ; vájjon nem elég müveitek 
e népek, mert ősi erényeikel, ősi alak 
jaikat kitartóan megőrzik szivökben. 

Ne feledjük  ez?r éves multunkban 
akkora s oly hosszú tapasztaláson nyugvó 
erkölcsi tőkéje van a magyar szellemnek, 
hogy kiváló történeti alakjainkhoz, mint 
e Bzelleui megtestesítőihez, mindig érdek-
lődéssel fordulhatunk. 

= A politikai hétről. A kánikula po 
lilikai érdeklődésit a szabadelvüpárt küszöbön 
levő értekezése köti le. Mindenflnen  bajjoslalok 
hangzanak fel;  szélbeszélnek sokat). E párt 

Itosszn életében a közeli napok a legfontosab-
baknak Ígérkeznek. 

Tisza lörekvése a párt összetartása; kö-
zelebbről megjelent czikkeiben felismerhető  a 
nagy válaszfal,  mely a közle és a mostani több-
ség közölt van. Bizznk a felség  belátására és el-
határozására a katonai engedményeket; eléged-
jünk meg kevesebb újítással e mérsékelt hala-
dással e téren. 

A mostani parlamenti többség egyszerre 
akar alkotni; kell a magyar vezényszó és szol-
gálati nyelv, mert a parlamenti többsége akarja! 

Melyik elv hoz több hasznot az országra, 
azt tulajdnnképpen a jövő fogja  eldönteni I 

Kár, hogy a modus reformandi  elvi kfl-
lötnbsége a gyanúsítások, vádak termő talaja 
lett; nehéz, még nem konsolidált, elenséges 
nemzetiségek közötti állapotunkban pedig a 
magyar pártok közti ellentét sohasem szabad 
kizárja a józan kotnpromiesum lehetőségét. 

. 
Az egri vérengzés.  Az egri ősszelltkö-

zéü a katonaság és a polgárság közölt a lapok-
ban mind élénkebb tárgyalás tárgyát képezi. 

A politikai pártállás szerint más éa más-
képpen fogják  fel  a dolgot. 

Tagadhatatlan, hogy a vérengzésben hi-
bás az illető parancsnokság is. Az állomás pa-
rancsnok kötelessége lett volna megakadályozni 
a polgárság és kalonaság összeütközését. An-
nál is inkább, mert mint a jelek mutatják, az 
Egerben állomásozó ezred legénysége kompakt 
oláh katonákból áll, kik ugylálszik a pópáiktól 
tanult magyar gyűlöletet a hadseregnél büntet-
lenül tettekben is kifejezésre  juttathatták. Itt 
látjnk mennyire fontos  dolog, hogy a legénység 
beosztása olyan legyen, hogy a tiszta nemzeti-
ségi ezredek megszdnjenek. Ez sokkal lényege-
sebb a magyar kommendónál is, mert a hadse-
reg magyar részében majdnem 70°/0-a magyar, 
ngy hogy ellehet érni azt, hogy minden század-
ban 70°;„ magyar áll mellett 30°/o oláh, tót és 
német legyen. Ez esetben a msgyar nyelvet a 
hadseregben tanulnák meg legbiztosabban a 
nemzetiségek. 

A tárgyilagosság terén maradva nem ta-
gadhatjak, hogy abban is hibás az illető had-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Székely becsület. 
Irta: Csillák Lajos. 

Furcsának találom, hogy ma már minden 
bráncs extra beasületet kíván magának. Régebben 
legtovább a katonai beosületről beszéltek, ha 
ugyan az is valami délkeleti kényes plánta lenne. 
Mig ellenben moet van: papi, tanári, iruoki, 
tanitói becsület a én megjövendölöm, hogy a 
jövő asáaadban leaz : pléhesi, aisbói, kslapoai, 
asszonyi, legényi, gyermeki, majd magyar, sngol, 
oláh, kanionkés, irókés, kankáiuai, siláv és ger-
mán beesület. 

Egy szóvsl less minden, ami osak tekintetbe 
jőtret ason siempontból: vájjon as illeti egy águ, 
vagy Létágu nadrágot visel e ? — as aresasine 
résvöröa vagy olajbarna, a sieme harántmetszés-
ben áll-e, vagy derékszöget képes ai orrával és 
hogy mivel rontja a levegőt reggeltől estig. 
Lesz minden, leaz aokféle.  Hanem legyen akár-
hány, egyet akkor is fogok  tudni: hogy as egyik 
sem leaz olyan kényes as övére, mint a székely 
a magáéra. Nem. mert ó az a nemzet, melyen 
nem tud eligasodui semmiféle  néprajzáéi. 

A székely alásatoa és büszke, bngyuta és 
okos. allattomoa és nyílt ssivü: fösvény  ós ven-
dégszerető ; rászed, hs tud és oda adja az ingét, 
orthodox és modera, szegény és gaidag. Ennyi 
oontradictio I Már most keresd meg as össze-
kötő asálakal! 

Olvasom as njaágban, hogy egy angol 
diplomata — a mi pedig nagy tévédéi, mert: 
egy francain  diplomata — egyszer igy szólott a 

császárné jelenlétében : csak három becsUletea 
nő van a világou: „egyik ő felsége  a császárné, 
a másik az én feleségem,  a harmadikat nem 
mondom meg, gondolja mindenki, hogy ő". Kzt 
azékely nem igy magyarázta; a székely azt 
mondotta: .Éen istálom a teina urakat, azt 
bizon uein tudom. Csak azt tudom, hogy : ecsesem 
becsületes ember, aki az ajtón menyen beé s as 
ablakon ki". 

— No lám ! — ugy-é igaia volt ? Caak 
azt ue méltóztassanak kívánni, hogy bővebb 
kommentárral kisérjem. — Ilyen ember a szé-
kely, kinek egéas külöu világa van más er-
kölcsökkel, más szokásokkal, más viselettel: 
más forma  ekével, hámmal és ssekériel. 

Nos 1 aztán milyen a becsülete ? 
Arra nésve elmondok egy történetet. 
Abban as időben, mikor császári engede-

lem sserint, Kolozevár csak két mérföld  volt 
Oláhfaluboz,  történt, hogy Veréb Jóska Csikdán-
falváig  átrikojtott a ssomsiédba Kozma Emrének. 
hogy : ahajt Emrebá I hány pujisskafóiésnylleg 
van ide Kolozsvár ? Mert ehejt idáig még nem 
járék ott? 

— Emrebá pedig est jól tudta, mert hi-
szen sokssor döezögtette már a dooikát odáig. 
Moat is késsülének éppeg Jóska eosémmel, aki-
nek megadta az utasítást, bogy 10 oda, 10 vissza. 
Hát pakoljon annyi lisstet. Es pedig nemosak 
olyan bolondság, mint mikor a bikát húzták a 
toronyba, mert a valóság. Tudniillik enuek-
elótte nem voltak olyan okosak az emberek, 
bogy még a sánosmsrlján termett füvet  is elsd 
ják. Ellenben a ssékelyek voltak olyan okosak, 
hogy azt onnan esépen leetették. A csíki sseke-

ressek, mikor kifáradtak  a Borszem Jankó ta-
vacskáik, hát szépen kicsapták oda legelni. Ma-
guk pedig ezalatt tüzet gerjesztettek, pujiszkát 
főitek.  Ugy számították ki tehát egyik vároB 
milyen mosszi van a mástól, hogy számon tar-
tőlták, háuysior kell pujszkát fózui. 

Megrakák hát Bzép csendesen a szeke-
reiket deszkával s a Hargitán ^keresztül Udvar-
bérré iuduláuak. Az emrebá lovai jövögeltek elől, 
a Jó&káé utána. Maguk pedig az utazóién gyalog 
kisérték. Beszélgettek miudeuról; a magok bajá-
ról, as orezág sorsáról, a világ folyáaáról. 

— Tudod-é mit kérdett a bagarus király 
Jóskától hé ? kérdi egyszer Emre bá Jóska 
ecaé intól. 

— Én oBStán nem I — feleié  Veréb. 
Nem-e te I Ne te ue, e' sem tudod I Hát 

ait kérdezte, hogy : nó Jóska, a le néped közül 
melyik a legjobb katona ? No mit goudolaz ecsém, 
mit felelt  reája? 

— Mit-e ? Hál ezt, hogy a magyar. 
— Ülj szépen, met a székely I 
Es a párbeszéd pedig magyarul annyit 

teeien, hogy a bogarus király a porosz, Jóska a 
mi királyunk. 

Olj aaépen, pedig hogy ninca igazad. 
Épen e felett  szokotálódánsk, mikor egy 

fényes  uri hiutó négy délezeg paripával csak 
előre roboga. Veréb Jóska ijedtében lekapta a 
kécBulát s alázatosan kösiöut. Aat hitte, hogy 
aa ugy illik. 

De Emre bá járt-költ ember lévén, oda 
sem nésett. 

Rá vágott a lovakra, hogy: osá hé Betyár, 

halada a kocsi egy jó kóhajitásnyilag, mikor 
egyezer egy akkora acskó, mint a két kujakom, 
csak kiszottyana belőle. Imrebának sem kelle 
több I Usdi vesd el magad, csak felkapák,  nézik 
s hát lelkemleremtette, csupándos caupán tiszta 
arany. 

Élt ördögadta varasgyék 1 mü es jó órában 
kötünk ma fel  komé I — Bzól nagy örvendve 
Emre. De Jóskának a szeme bizony osak tátva 
maradt erre a szóra. El aem tudta képzelni, 
hogy azt a pénzt magoknál tartBák. 

— Vaj tán bizony bolondgombát ettem I 
Hajcaaza csak keszával azokat a lovakat oda a 
sáncz felé,  ne — fogasa  osak ki, — hadd 
egyenek. 

— Hiszen csak az imént főztünk  pujezkát 1 
szól bámulva Veréb. — A lovak sem ehetnének. 

— Ne okoskodj ecsém I Nem érted te 
még azt. Ha aa a< uraság észreveszi s megindul 
visszafelé  kereani, bát ecoerőe ecoeribg meg-
kapja nálunk. Hadd menjen el még vaj egy 
máa szekér. Akkor azt gondolja, hogy a kapta 
meg. Éited-e ? 

Persze, hogy ugy ia lett. 
Egy óra sem telt bele, már vágtatott as 

uraság éa minden lelket elfogott  as uton, valla-
tott, kérdezősködött. A mi atyánkfiai  már ott 
hevertek a sáncibau; pattogott a tüi, rotyogott 
a pnjsika. Ügyet sem vetett rá a káros. 

Asulán szépen eloezták. Veréb Jóaka ki-
vptte a küsruváját, abba osongojgatta belé e 
beougta a kiesi lájbi zsebébe. Kozma Emrebá 
podig lehúzta mind a két csizmáját, — azokat 
bérelte ki aranynyal. Annak elég van, jut es, 

meét nem lettél tés naoscságos laó I De alig | marad es — vigasstalá Jóska. Ma is jómódú 
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vezetőség, hoţ; a polgárság között a polgári 
hatásig felszólítása  nélkül rendet csinált. Az a 
tiszt pénze, ki a polgárság közé valami 27 
golyót kilóvetett, nem is képzelte, hogy buzgal-
mával mekkora galibát csinál, miből az a ta-
nulság, hogy a fegyveres  erő vezetőinek soha-
sem szsbsd a polgári jogokat szemelől tévesz-
teni. — 

• 

Kristoffy  social ismasa. Kristofly  socii-
lismnsáról sokat és rémdolgokat beszélnek. Aki 
ismeri a sociálismnst az tudhathalja, hogy ez 
még nem sociálismns, bár igaz, hogy az általá-
nos választói jog, mint fegyver  a eociálismusra 
nézve életkérdés, s igy a sociálista propaganda 
első pontja; azonban a sociálista elv a terme-
lés és vagyon oszlás körül forog. 

Az általános választói jog ránk nézve, 
viszonyaink kőzött sok veszélyt rejt magában; 
ma már a legkiválóbb gondolkodók között is 
sokan nem bivei még nemzetiségileg egységes 
államokban sem. Nálunk elég a nemzetiségi vi-
dékekre tekinteni. 

A szabadelvüpárt hosszas uralma alatt fő-
leg e szempont volt akadálya még a választói 
jog kiterjesztésének is. 

Mindenesetre az általános választói jog 
ellenkezik a szabadelvüpirt hagyományaival, 
melyeket csak a közéj múltban fejtett  ki szé-
pen többek között Széli Kálmán. Egy azonban 
kitűnik a dologból s ez az, bogy a kormány 
teljesen párton kírüli, még a szabapelvüpirlon 
is kivűl áll. Pedig mennyi vád hangzik el, hogy 
e pártra támaszkodik az ügyvezető kormány! 

* 

Katonák  visszatartása.  A hosszú vál-
ságnak meg van a szomorú eredménye, a har-
mad éves katonákat visszatartják. Akinek al-
kalma volt tavalyelőtt a visszatartott katonák-
kal szolgálni, tudhatja, bogy mennyi keserűsé-
get a könnyet okoz az öreg katonának a vissza-
tartás. 

Mily megható érzés, midőn a nagy gya-
korlaton az utolsó lefnvás  történik ; ezer meg 
ezer hurrái) kiáltás hangzik, sapka sereg repül 
a levegőbe; a három éveseknek üt a szabadu-
lás órája, örömük magával ragadja az egész 
seregei. Haza, haza gondol mindenki, család-
jára, földecskéjére,  iparára, szerelőjére. 

Most megiut vége mindennek, a csapatok 
öreg legényei busán mogorván masíroznak vissza 
a kaszárnyába; a hevesek ellenszegülnek, mind-
hiába, sőt sokan e miatt egy pár év várfog-
ságot kapnak. Fegyelemnek muszáj lenni, el-
rettenteni a fegyelem  egyik eszköze! 

A szegény nép fiai  igy ex-lexeskednek, őt 
nem biztosítja törvény a visszatartás ellen mint 
sz önkéntest, az önkéntes pedig pár év múlva a 
zöld vagy fehér  asztalt veri B nagy és heves szó-
noklatokat mond a nemzeti ellenállásról s há-
rom éves bajtársát elfelejti.  Persze beszélni 
könnyű, de szenvedni nehéz, vagy tán ellen 

állunk I ? Hop, bocsánat, a szocializmus húrjaira 
tévedtem, no nem baj, legalább megértjük mi-
ért nevezzük vOrOsnek I 

Visszatérve a kiindulási pontra, igazin 
nem emberszeretet ilyen iron ex-lex elé illi-
tani az orszigot ridegen a mérsékelt haladás 
útját elhagyva. A kik pedig a jelen viszonyok 
közStt a soczializmnssal dobálóznak, bármely 
részről, feledik,  bogy ez az emberi szenvedés és 
önzés kérlelhetetlen logikájától kölcsönzi mód-
szezét. Vagy tán az önzés valahol hiányzik ? 

Csikvármegye közigazgatási bizottsiga f. 
bó 14-én tartotta rendes havi ülését, melyen 
Beeze Antal alispin elnökölt a tagok teljes je-
lenléte mellett. A gyűlés tárgyai s következők 
voltak: 

A kir. építészeti hivatal beflerjesztette  a 
Csíkszereda—mintszent—szentmártoni  törvény-
hatósági köznt folytatását  képező Szereda vá* 
ros közötti ntcza kiépítési müveletét összesen 
19302 kor. 13 Üli. költséggel, melynek fele 
Csikvármegye törvényhatóságára esik. A bizott-
ság a műveletet kivitel alapjául elfogadta  és s 
közigazgatási bejárást rendelte el. 

Gyergyóslfslri  Botb Mihály engedélytől 
eltérő építkezése ellen tett Lakács István és 
Lnkács Antal áltsl beadott fellebbezést  vizsgá-
lat alá véve harmad fokulsg  az alispán másod 
fokú  határozatot hagyta helybe. Csikcsatószeg 
közbirtokosságinak 1905. május 14-én hozott 
azon határozata mely szerint Bors Gibor a 
belső telke melletti nyir mezőre járó nton a 
vetéskapnnak minden második évben való fel-
állítására köteleztetett a bizottság által vizs-
gálat alá vétetett és illetékesség hiánya miatt 
meg semmieiltetelt azon figyelmeztetéssel,  bogy 
a közbirtokosság vélt jogait csak a rendes 
polgári bíróságnál érvényesítheti. Dr. Szántó 
Samn helybeli ügyvéd által képviselt Rubinstein 
Mór háromkali lakós, vállalkozónak azon ké-
rése, bogy a miniszter által bekivánt lóvonatu 
ipar vasat engedélyezéséhez szükséges kiegé-
szítésekre két havi idő haladék adassék a ké-
résben felhozott  indokok alapján meghallgatta-
tott és a két havi idő haladék megadatott. 

Csikszentmihily község képviselő testüle-
tének 1906. május hó 39-én kell azon határo-
zatát, mely szerint Orbán Antal és Csáki A1 
bert a közös legeltetésre használt területén s 
közlegeltetés iránt beadott kérésükkel elntasit-
tattak. Orbán Antal és Csáki Albert által be-
adott fellebbezést  a közigazgatási bizottság vizs-
gálat alá vette és a fellebbezés  elutasítása 
melleit a képviselőtestület határozatát hagyta 
helybe. Kozmási ifj.  Udvari Károly kivételes 
nősülés engedélyezéséért be adolt kérése a hon-
védelmi miniszter pártolólag terjesztette fel,  A 
kis építészeti hivatal által beterjesztett vasláb— 
csomafalva—szárhegyi  törvényhatósági közút 
kiépítésére vonatkozó műveletet a bizottság el 

család mindkettő maradéka. Csak persse nem 
Caikdánfalván  laknak s nem is Verébnek hívják. 

Hát aitán ei a székely becsület ? 
Dehogy ! Várjunk csak. Meg is érkeznek 

szerenssésen Kolozsvárra, a deszkát is eladták, 
s hogy eladák bezzeg nem pujszkát főiének, 
hanem bé a Topler fogadóba  s tokányt éa bort 
parancsolának. Evének, ivának a más napra ke-
rekedve hasa indulónak. De szómot esszekeverem, 
hát a székely nem sseret üres szekérrel járni. 

Jövet hos, a mi van neki, menet vias, 
a mi nincs neki. Törökbuzájuk. nincs, mert hideg 
havaéokon aznem terem. Ha terem is, kevéa. 
Gmrebáék ea két háromrelé nésnek a mivel 
ócsóbskán hezza jutának, hát knt igazi szekérrel 
dönditének. A hegyibe fel  s bi Torda felél 

Nem történt semmi baj egéez Tordáig. 
Tordán ai a pech érte Emrebát, hogy a 

hátulsó tengelye ketté törölt derekba. — Hinynye 
varasgyék, — bncsálódott magába; már mi a 
csudát csinálsz evei, met igy Caikba soha haia 
nem mias? Vakarta a fejét,  néiegette jobbról, 
nézegette balról. Bár egy apró rudam lenne, 
aval meglehelne kötöiui. Megfordult,  ha valakit 
látna. Látott ia, egy kebeles polgár állott a 
kapuban. Háttal neki támaoskodott a sábéhos, 
egyik kezével a pipa azáral szorongatta es pufá-
kolt, a másikat eldugta a bőrköténye alá. Kösbe 
köpködött és néite hideg flegmával,  míkép vessó-
dik a góbé. Emrebá megszólította: 

—Teéna ur I nem lenne magának egy caapó 
fája  ? Ne, a tengelyem eltörött, megkötném vélle. 
Mlkoé erre járok vissza hozom becsületesen. 

A civis nem asólolt semmit; közelebb 

ment a szekérhez, ó ie lehajolt ée nézgélt le 
alája. Azután iámét nem azólott, hanem bemeut 
csendesen B kihozott egy rudat, segített meg-
kölui a tengelyt a a aaékely hálálkodáaára, fogad-
kozásárs, hogy visisshosia beoaületvel, meg-
biecsentette a fejét.  Azt se kérdezte hová való, 
hogy hívják ? Az Isten adjon jól I Ha erre járok 
leadom a rudat, kiabált u azékely hátra a 
szekérből. 

— Igy érkeztek haza. 
A hogy hass érkezett éB leürítette a sze-

kereit, legelső goneja volt, hogy a rudat leoldotta, 
felvitte  a hijuba, ellette egy jó helyre a meg-
mondta, hogy eenki hoisá ue nyúljon. 

No lelkem, hát es igy történt. De egyszer 
ossk teli-mult as Idő. Eljött a tél, ki is lavasio-
dánk; a civis rég elfelejtett  asékelyt, rudat, 
mindent. Bánta ia akár hona viaasa, akár nem. 
Egy rud, egy darabka fa  siót se órdomel. Lapí-
totta tovább mustjával a bórt, kisebb gondja ia 
nagyobb volt annál. S punctum. 

Más esztendOre kerekedve egyezer csak 
a síékely beállít a rúddal. — Teéns url hasa 
hoitam a rudat- Köezönöm igen ssépen. Ha én 
meg nem tudom flsetni,  a mennynek-földnek 
Istene fizessen  meg magának I — mondta. 

— Oh barátom, mentegelódsött a cívis, 
ásót sem érdemel. Egy ilyen semmiség, Csíkból 
idehosni! Én el is felejtettem  rég. 

Igen, de hüm ! a nem ngy menyen baj I 
Tudja-é? A beoaület ? Nekem nem kell a másé, 
még ha egy tő érő ea. 

Éa axékely ember vagyok, a becsület a 
pedig . . . aitán . . . a nem ugy menyen i 

No lám hasavitta becsületesen. 

fogadu  és a műveletet nevezett hlvatslnak a 
munka kivitele véget kiadta. 

Szárhegyi Laezké István illitia köteles 
kivételes nősülésért besdott kérése pártolólag 
terjesztettek fel,  A m. kir. belügyminieiternek 
szon leirata, mely szerint a virmegye terűle-
tén működő állami annyakönyvvezetők egy köz-
ponti szakközeg iltsl időnkint ellenőrizendők a 
bizottság által tndomisul vétetett s erről a já-
risok főszolgabírói  értesíttettek. 

Ügynöki visszaélések. 
A közönség sokat szenved sz utazó ügy-

nökök visszaéléseitől, nem lesz háládatlan fel-
adat tehát, hogyha egy pir dologra e kérdés 
körűi felhívjak  figyelmét. 

Mikor ügynökkel tirgyalank, s kiváló rá 
beszélő képességével az elbalmaz ajánlataival, 
a legkülönfélébb  dolgokat kell szemelótt tarta-
nánk. — 

Igy előszOr vizsgálnunk kell, milyen meg-
hatalmazása van a czég részéről. Sokszor meg-
történik, hogy az ügynök a legkedvezőbb fel-
tételeket ajsnlja, melyek nélkül sz ügyletet nem 
kötöttük volna meg, azonban a czég nem felel 
meg a feltételeknek,  sőt perre kerül a dolog, 
ahol a czég egyszerűen kimutatja, hogy ő az 
ügynöknek nem adott akkora meghatalmazást, 
bogy ilyen meg amolyan feltételeket  elfogadjon. 
A közönség itt könnyen porul jár, annál is in-
kább, mert ő hajlandó az ügynökben a czég 
főnőkének  helyettesét látni, s ha ebben csalódik 
a még hozzá a főnökkel  sem megy semmire, 
agy nem marad mis hátra, mint hogy az ügy-
nök ellen fordaljon  perrel, ki őt színlelésével 
a meghatalmazása körére nétfve  félrevezette. 

Csakhogy az ügynökkel szemben sem 
megy semmire, mert ha a főnök  személyzetéhez 
tartozik az ügynök, agy rendszerint a főnökkel 
egyetértve gondoskodnak arról hogy rajta ele-
get venni ne lehessen pl. járandóságai már előre 
megvannak adóssigokksl terhelve s az ezt bi-
zonyító üzleti könyvekkel szemben az ellenke-
zőnek a bizonyítása bíróságaink előtt rendsze-
rint az ügynök ellenfelének  a nyakába szakad. 

Ha pedig az ügynök nem tartozik a fő-
nök személyzetéhez, ngy még nehezebb őt meg-
csípni. Ki siklik az a kezűnk közül, ha meg-
fogtak.  Sokan közülük pénzes emberek, elegáns 
fogatokon  járnak Badapesteu, de azért ba va-
lamely kliense bepereli s véletlenül pernyertes 
lesz és végrehajtást vezet ellene, s leg 
atolsó bútordarabot is kiigényelik tőle ; erre ta-
nuk s a szükséges okiratok állandóan készenlétben 
vannak. Az ügynök nevén ingatlan nincs, köve-
teléseit is rendszerint átruházza pl. feleségére 
vagy bizalmas bajháritójára. 

Ezekből kitűnik, bogy legelső feladat  az 
ügynök meghatalmazását vizsgálni, mennyiken 
engedhet ü/.elés halasztást, slacsonyabb árat, 
részleteket, mennyiben logadhal el és ajánlhat 
feltételet  stb. Minderről legjobb hogyha az ügy-
nök nekünk közjegyzői okiratban mutatja elő 
meghatalmazását, személy azonosságát pedig 
elfogadhstó  módon igazolja. 

Most térjünk át egyébre. Gyakran meg-
történik, hogy egy jó hírű tisztességes czég 
neve alatt jelenik meg nálunk az ügynök; a 
czéget tán már mi is jól ismerjük s igy bizal 
műnk meglévén ügyletet kötünk. Később arra 
ébredünk, hogy be vagyuok osspvs, a portéka 
rossz, nem ér eemmit. Eleinte nem hisszük a 
dolgot el czégüakről s tévedést sejtve irnnk 
neki biztosrs véve, bogy a hírnevére sokat adó 
czég helyre hoz mindent. Ujsbb csalódás, a 
czég nem is fülel  levelünkre. Most már mit 
csináljunk vele, bepereljük ? Mielőtt ezt tennők, 
lássak hol vétettük el s dolgot 1 

Olt a hiba megint, hogy nem vig/ázlank 
az ügynökre. T. i. bár a törvény tiltja, azért 
különösen budapesti bíróságaink hanyag czég 
bejegyzései folytán  gyakran előfordul,  bogy 
szélhámos emberek czégűl valamely hires czég 
nevétől alig kűlömböző nevet használnak; e 
czélból ha kell megmagysrositják nevüket, vagy 
egyéb a furfang  párját ritkító módjait használ-
jik fel.  Mis czéggel teljesen azonos nevű nj 
czéget nem jegyez be, de mit ér ez, hogy ba 
az nj czéget egy .i* betű különbözteti meg 
csak s másik czég nevében levő „y" helyett. 
Mint a nynl, mely a természet szinét veszi fel, 
hogy igy jobban eltűnjék, agy e czégek s tisz-
tességes czégek külsejét igyekszenek utá-
nozni, hogy a klienseik, vevőik között garáz-
dálkodhassanak. 

Hol hibáztunk tehát; ott a midőn az ügy-
uök árjegyzékét, megrendeld lapjait stb. nem 
vizsgállak meg pontosan s igy nem vettük 
észre az .i" betűnyi külömbséget. 

Ennek megértése ntán padig bele kell 
nyugodnunk a kárba, a kárba mert ha perelünk 
még nagyobb lasz belőle. 

Qyakrao megtörténik, hogy midőn az 6» ,-
nök elmegy tőlünk az aliirt megrendeld Is; ^.l, 
nemsokára bámnlatba ejt a tisztelt czég maga-
tartása. Próbálunk morogni ellene, s skkor 
vesszük észre, hogy orrnnk sli tartjik, erre 
meg amarra, ilyen meg olyan feltételekre  kö-
teleztük magunkat ngy hogy a hajunk szila az 
égnek mered tőle. Hogy lehetséges ez, hisz 
soha szó se volt ilyenekről? 

A dolog ngy ill, hogy midőn mi a meg-
rendeld lapot aliirtak, megint vigyizallanok 
voltuuk. Ha jobaan megnéztük volna azt, láttuk 
volna, hogy azon az apróbb és legapróbb be-
tűkkel irt különféle  sorok egész legiAja ill. 

Díszítések B rajzok vsnnak rajta s min-
den lyakbsn és sarkon valami apró iris. 

Ha mindezt elolvassuk s nemcssk a nagy-
betűs sorokat a kősepén B a megrendelő lapot 
kívül-belül megnézzük, ngy láljuk itt egy feltétel, 
a másik sarokban egy kikötés, a harmadikban is-
ten tudjs mi van. Mi mindezt aláirtuk I S ha perre 
kerül a dolog, agy a biróaig szépen ránk hozza az 
.aláirtad fizess*  nótáját s fajhalunk  a mar-
kunkba. Németországban a bíróságok a meg-
rendelő-lapot, hogyha nem kizárólag egy forma 
B minden részében azonnal szembeötlő módon 
vannak nyomtatva egyszerűen már rég semmibe 
veszik 1 

Nálunk csak most hallani egy-két ítélet-
ről, ahol a dologban rejlő nagy visszaélésről 
eszmél az illetS bíró. 

Egyáltalában midőn ügynökkel van dol-
gunk, jól nézzük meg mit irnnk alá. Az e te-
kintetben előforduló  hallatlan becsapásokra ér-
dekes világot vet a következő eset: 

Egy alföldi  paraszthoz a tanyán beállít 
két elegáns ur, kik kOzUI sz egyik a misikar 
különösen nagyságolja. Különféle  dolgokról Ue 
szélnek, kérdezősködnek, vaosorát s végül 
szállást kérnek s mi fő  a bizalmatlanságot egé-
szen elhárítják magák iránt. Béggel mielőtt a 
nagyságos vendég elmenne, — megkérdi 
mivel tartoznak, s msgyar persze kijelenli, bogy 
ő neki vendégei voltak az nrak a semmitse fo-
gad el; hiába való is az erőltetés. 

„No, háths nem egyéb sz anyjukomnak 
küldünk Budapestről valami ajándékot' s az-
zal a két jeles férfi  indul. 

Majd hirtelen visszafordul  a nagyságos: 
„Most jut eszembe a nevét se tudom any-

jakomnak, írja csak azt noteszembe, legalább 
meg leaz emlékűi s az ajándékot is tudni fo-
gom, kinek a nevére küldjem." 

Az asszony persze be irts a nevét; a 
virt ajándék meg is jött egy cséplőgép sze-
mélyében ; a gazda vakarta a fejét  s gyanako-
dott az ajándékra; az asszony szenttül meg-
volt győződve, bogy az ajándék; kiváltották, 
a gép szembeötlő hiányokban szenvedett, no 
dehát attól a bolond úrtól ajándékba igy is jó, 
megigszittaljuk s legalább lesz cséplőgépünk. 
Telik-mnlik az idő s egyszer jön a keresetlevél 
mely anyjnkomat valamely bndapesti jirisbir 
Sághoz idézi, ekkor már a gép hiinyaira ala-
pítható kifogásoktól  is elesett; az aláírás his-
tóriáját pedig egyszerű mesének tekintették. 

Sokat lehetne az ilyen dolgokról irni, de 
egyelőre elég ennyi, hogy óvatosak legyünk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Eljegyzés I ö s v . E r ő a a Antaloé 
sz. György Terézia helybeli birtokoané leányát 
Mariskit, Eróaa József  somlyói fógimn.  tanár 
nővérét folyó  hó l&-én délután azük osaládi 
körben eljegyezte Csistér Antal városunk ssükttte, 
budapesti lakos, a m. á. v. éjssaki főműhelyének 
alkalmasottja, Dr. Fejér Antal nevelt 11a. 

— Halálozás. Folyó hó 12-én ragadta 
el a halál Csutak Erzsikét; fiatalon,  élete vi 
rágjában tört le az alig 16 éves leányt A bi-
natos szülők fájdalmában  mindnyájan osztozunk ; 
a temetés szomorú szertartásán, mely e hi 
14 én ment végbe Csikszentgyörgyön, nagyszáma 
rokonság vett részt Halilit Csaták Bilint és 
neje mint szülői, Andor, Béla, Róza és Bilint 
mint testvérei gyászolják. Nyugodjék békében 
sz elhányt. 

— Vasutunk ügye lassan ugyan, de biz-
tosan halad előre. Mir a kormány részéről is 
megjelent a kiküldöttség vezetője, a vállalkozók 
pedig sár állandó mozgásban vannak. Remél-
hetőleg még az őszszel megtörténnek az első 
lépések. 
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— Crik vármegye Nemes Családjai 
calme» jelenik neg Pálnay József  tollából egy 
éidekea kOnyv, melyről már lapank más helyén 
szállottnak. Kiadja Szvoboda József  helybeli 
könyvkereskedő. A díszesen kiállított könyv 
ára 20 korona leaz. 

— Alkoholellenes kongresszus. Az 
1903. év április havában Brémában tartott nem-
zetközi alkoholismas ellenes IX kongresszus 
elhatározta, hogy a X. kongresszust Badapes-
ten tartja meg. A szervező bizottság e tárgy-
ban megállapította, bog; a kongresszust 1906. 
szeptember II —16-ig tartja meg. E kongresz 
szas lontos feladata:  a társadalom szervezése 
az iszákosaág elleni harezra. 

— A Ssent Istvánról nevezett fe 
renosrendiek erdélyrészi tartományának név-
tára most jelent meg, melyből megtudjuk, hogy 
Erdélyben a rendnek Összesen 94, illetőleg 27 
háza van. melyben van 68 áldozópap, 28 laikus 
testvér, 2 tertiarius, 13 tbeologus, 12 novieins 
és 19 bölcseleti tanfolyamot  hallgató növendék 

F. Kori Ottó, a Szent Ferenczreud er-
délyi tartományának ojból megválasztott pro-
vineziálisa f.  évi ang. 3-án vonult be lledgyesre, 
jelea székhelyére. Fogadtatására az állomáson 
megjelent Medgyes értelmisége, azegyb. tanács 
slb. Rátzky Ágoston gondnok üdvözölte kere 
setlen, de szívből jövff  szavakkal. Az érkező 
hasonlóan szívélyesen válaszolt. A négyes fo-
gatot mely a provineziálist vitte, bosszn kocsi 
Bor követte a zárda elé, hol P. Sebestyén gvar-
dián tolmácsolta a zárda bivek Örömét és sze-
retetét. A szépen nemzeti trikolorokkal és zöld 
galyakkal díszített udvarban Medgyes aprósága 
várta a föatyát.  Erle Carola, a derék és ki-
váló katbolikns. városi főmérnök  leánya kötött 
beszédben fejezte  ki az apróaág abbeli OrOmét, 
hogy a visszatért a jó atya. Mindkét beszédre 
meghatottan válaszolt a provincziális. S most 
bevonult a hivősereg, apraja-nagyja, kezet akart 
csókolni, könnyek csillogtak a jónénék, férfiak 
szemében, mint az igazi szeretet legszebb bi 
zonyitékai. Azatáa batárt az ünnepelt a zárda 
csendes falai  közé, hol a pax és cbaritas gyü-
mölcsei az ottbont édessé és kellemessé (eszik. 

— A Ssent István ap. királyról ne-
vezett erdélyréssl sst. fereneirendi  rendtartomány 
Ssékelyndvarhelyt julius 2B-án tartotta meg idei 
nagy gyűlését Tamás Alajos römai biztos elnök 
lele alatt. Nevezett atya esen gyGléa előtt mind 
a rend általános főnökének  megbisottja bejárta 
as Erdély gyönyörű béresel kősó szétszórt szé-
kely franoiskános  kolostorokat, bogy meggyőződ-
jék arról, vájjon él-e még ssent Ferencs táborá-
nak badflaiban  as as ősi tfis,  mely emésztette 
spáinak keblét. Hossso, nehés, fárasztó  ut volt, 
de as élvesett lelki öröm mindig uj erőt öntött 
lankadni akaró ireibe a bár hivatalos dolgsi 
sürtt egymásutánban dugták eló as életre kiható 
fontos  dolgok ősönét, mégis gondolataiba mélyedt 
lelke gyakran fölriadt,  ledobta békóit s nem birta 
eléggé bámulni a gyönyörű erdélyi bérozeket. 
A gyűlésen a következő intézkedések történtek : 
Rendtartomány főnökké  P. Kory Ottót válasz-
tották, kl e tisstet, mind helyettes rendtartomány 
főnök  két éven át viselte, mivel két évvel eselőtt 
érdemes elődje a nagynevű P. Lásslő Polykárp 
a rend római általános tanácsosai kőié választa-
tott. Tartományór P. Csiasér Elek, tsrtományi 
tanácsotok P. Sántha Angelus, Tréfán  Leonárd. 
Ssilyes Ferenos és Oyörgy József.  Beudlarlo 
máoyl és tartományfónöki  titkár P. Bíró Lőrincs. 
Zárdsfénőkök  között kevés volt a változás. A 
kolosavári hás óss főnökét,  P. Terefán  Leonárd 
áj rendtartományi tanácsos váltotta fel,  kinek 
Marosvásárhelyt állását P. Fsrkas Miklós töltötte 
be. As aastelnekl aárda pihenni vágyó főnőkét 
P. Ssélyes Ferenesal, kl bosssn életén át több 
sánlát vesetett kiválóan bőles tapintattal s em-
beröltőre kiható BdvSs eredménynyel, P. Kaasay 
Kelemen bölosolstl lektor, magisler váltotta fel. 
Bölcs, tapasstalt elődje vissssvonult Koloiavárra, 
hogy ott eseodben töltse éveit, pihenje ki fára-
dalmait. (Jgyanason lárdábao van a rendtarto-
mány bölcseleti kurzusa elhelyezve ; vau esidó 
uerínt 14 bölosésselhalgstó. Vsjdahunyadon van-
nak a hittanhallgató növendékek ssámszerint 
16-on. Tanáraik : P. Bossnay Barnabás és Béres 
Qandenes, kik f.  iv jnlios havában tették le 
Rómában a generális laktori vissgát ssép ered-
ményoyel; agyssintén P. Beruardinus Pieton, ki 
már egy évig tanított esen ifjnaág  körében. As 
ujonosok Mikhásáo vannak ssámsserint 8-en. A 
rerdtartomány főnők  Medgyesen (Nsgykűkűllö m.) 
lakik. Ha valaki még folyamodni  óhajt, kérelmét, 
iskolai, orvosi, erkölcsi biionyitványaival, kereszt-
levelével és a asülói beleegyezéssel egyűlt leg-
később sug. 26-lg küldje Medgyesre a Jelaett 
esimre. 

— Mulatság. A következő díszesen ki-
állított megbivót kaptnk : A gyrgyói egyetemi 
ifjúság  1905. angnsztns hó 26-án Gyergyó-
szentmiklóson, a Lanrentzi-szálló nagytermében 
Birtba Ignánz, id. Csiky Dénes, id. Ceiky Kál 
mán, Dobribán Antal dr, Qergely Andor, György-
pál Domokos dr, Lázár János, Merza Vilmos, 
Mélik Andor, Mélik István, Sümegi Vilmos, 
Szatmáry István dr, Szász Lajos, Szeulpétery 
Kristóf  dr, Színi János dr, Tiltscher Ede dr, 
Török Ferencz urak védnöksége mellett s Gy.-
szentmiklóson felállítandó  Kossuth-szobor javára 
Egyetemi Estélyt rendez. Belépő dij személy-
jegy 2 kor, családjegy 6 kor. — Felülrizetések 
köszönettel fogadtatnak  és nyugtáztatnak. — 
Kezdete este fél  9 órakor. 

— Nyilvános köszönet és elszámo-
lás. A csikvármegyei egyetemi hallgatóknak 
1905. évi sngusztns hó 5-én, felerészben  a esik-
madéfalvi  emlékoszlop fentartásánsk  alapja, fe-
lerészben a .Budapesti Székely Diák-Otthon' 
javára rendezett tánczestélyén feliilfizettek,  il-
letőleg megváltották jegyeiket: Becze Antal 40 
kor, dr Bocskor Béla 60 kor, Élthes Zsigmond 
40 kor, dr Fejér Antal 45 kor, Fejér Sándor 
30 kor, dr Fodor Antal 30 kor, dr Györgypál 
Domokos 40 kor, dr Oullya László 10 kor, 
Pap Domokos 30 kor, Pál Gábor 40 korons, 
Sümegi Vilmos 60 kor, Török Ferencz 40 kor, 
Becker Henrik ée neje 20 kor, Herczberg Ká 
roly 60 kor, Fejér Dávid 4 kor, Ferenczy Géza 
8 kor, KrOs József  3 kor, Gál József  á kor, 
Krilsa Izidor 6 kor, özv. Élthes Jakabué 
kor, Kőszegby László 8 kor, Henter Géza 
kor, Grőnfeld  Lajos 6 kor, Veuder Dávid 10 
kor, dr. Czikó István 10 kor, dr Daradics Fé-
lix 4 kor, Kovács István 4 kor, Botár Béla 4 
kor, N. N. 5 kor, N. N. 3 kor, N. N. 4 koro 
nában, melyért a jótékonyczél érdekébeu ez 
nton fogadják  a rendező bizottság köszönetét, 
A tánczestély bevétele 774 korona, kiadása 446 
korona 29 fillér  volt, minélfogva  a tiszta jöve-
delem 307 kor 71 fili  lett ki, mely összeget 
két egyenlő részben illetékes helyre juttattuk 
A rendező bizottság. 

— Tánczestély. A csikszeulkiiályi tanuló 
ifjak  folyó  1906. augusztus 20-án (Szent István 
napján) az iskola nagytermében az újonnan 
megalakítandó népkönyvtár javára zártkörű 
Tánczeslélyt rendeznek. Belépti dij személyen-
kint 1 kor, családjegy S kor. Kezdete este 8 
órakor. 

— 120 évig élt. A szolnokdoboka-
vármegyei Alsókosály községben a napokban 
temetlek el egy Prundus Demeter nevű embert, 
aki 1786-ben született. Első ízben 50 éves ko-
rában házasodott meg s végül a negyedik fele-
sége temette el. Prundus még a uiult bét első 
felében  hátán hozta haza az erdőből a tűzre 
való galyakat. Ez év kusvéllájakor pedig fele-
ségének segédkezelt a kalácssfltés  körűi a fo-
gával lörte fel  a diói. Halála előtt két nappal 
— addig sohasem — érezte csak magát be-
tegnek. 

— Tudományos vizsgálatok Erdély-
ben. Báró Eötvös Lóránt, a magyar Tud. 
Akadémia elnöke, dr. Pékár Dezső és Fekete 
Jenő kíséretében Marostorda vármegye terüle-
tén földtani  és msgnelikai felvételeket  száudé-
kozik végezni. Farkas alispán felbivta  a ható-
ságokat, hogy a kutató tudomány embereit fel-
adatok teljesítésében lehetőleg támogsssák. 

— As amerikai magyarok jogvédő 
egyletet alakltnak. Fontos az egylet azért., 
mert ez lesz hivatva a magyar munkások ér-
dekeit a hatalmas gyárosokkal és vállalkozók-
kal szemben megvédeni. 

— A párbaj Angliában és Hollan-
diában lovagiatlan dolog; a párbajozó tiszt 
nem ndvarképes s könnyen állását veszti. 

— Washington szobor Budapesten. 
Az amerikai egyesűit államok magyarsága a 
Budapesten felállítandó  Washington szoborra 
rövid idő alatt már 4173 dollárt gyűjtött össze 
ami kOrűlbelűl 96 —30000 koronának felel  meg. 
E szobor viszonzás akar lenni azon szívesség-
ért, amelylyel Amerikában a Kossuth-szobrot 
fogadták  az amerikaik. 

Fizetési nehézségeket 
kereskedők, gyárosok, hiva-
talnokok éa iparosoknál bár-
mily helyen szakember in-
solvenczia jelentés nélklll 
jogi tanácsos közreműködé-
sével rendez. A szükséges 
fedett  egyezkedési hiteleket 
megszerzi. Csődök egyezke-
dése is e l v A l l a l t a t i k . 

Bleier Fried és Társa 
buclnpeat l be jegyze t t özük 1—7 

B p e s t , E r z s é b e t k ö r u t 23. 

Faeladási hirdetmény. 
Gyergyószárkegy község közbirtokos-

sága ezennel közkirré teszi, hogy u tu-
lajdonát képező II. határrészbeli erdőben 
az 1905, évre esedékes és kijelölt, alább 
felsorolt  vágástereken levő fatömegek 
Gyergyószárkegy községházánál megtar-
tandó, zártiráabeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján. 

1. A II. határrészbeli erdő III. v. s. 
64. osztagában a „Kerekgödör" nevtl 
erdőrészben 89 96 k. h. kiterjedéssel ki-
jelölt vágásléren levő mintegy 18464 m3. 
luez- és jegenye fenyő  mii, 129 m3. lucz-
és jegenyefeuyőnek  és 2482 ms. bUkk 
tdzifára  becsUlt fakészlet,  kikiáltási ár, 
melyen alul a fakészlet  eladatni nem fog 
72000 azaz hetvenkettő ezer korona. 

Elfog  adatni folyó  évi szept. 
11-én délelőtt 9 órakor. 

2. A II. határrészbeli erdő IV. v. s. 
77. osztagában a „Csobotbükk" nevll 
erdőrészben 43 8G k. h. kiterjedéssel ki-
jelölt vágástéren levő mintegy 8147 mB 

luez- és jegenyefenyőmtl,  fi2  in". Iucz- és 
jegenyefenyőszed,  3022 m'. bllkk-tUzi-
lára becsült fakészlet  kikiáltási ár, me-
lyen alul a fakészlet  eladatni nem fog, 
295Ö0, azaz huszonkilenczezerötszász kor 

Elfog  adatni f.  évi szeptember 11-én 
d. e. 10 órakor. 

3. A II. határrészbeli erdő V. v. s. 92. 
osztagában a „Hurdugós" nevtl erdőrész-
ben 3936 k. h. kiterjedéssel kijelölt vá 
gástéren levő s mintegy 7058. m1 luez 
és jegenyefenyő  n>U és 147 m3 Iucz és 
jegenyelenyő rudfára  becsillt fakészlet 
kikiáltási ár, melyen alul eladatni nem 
fog  21000. azaz Huszonegyezer korona 

Elfog  adatni f.  évi szeptember 12-én 
d. e. 9 órakor 

4. A II. határrészbeli erdő II. v. s. 
40. osztagában a „Páltyin" nevű erdő-
részben 61'19 k. h kiterjedéssel kijelölt 
vágástéren levő mintegy 18464 m*. lucz-
és jegenyefenyő  niU, 252 m". Iucz- és 
jegenyefenyőszed  fára  becsillt fakészlet 
kikiáltási ár, melyen alul a fakészlet  el-
adatni nem fog,  64700. azaz hatvannégy-
ezerkétszáz korona. 

Glfog  adatni folyó  évi szeptember 
12-én d. e. 10 órakor. 

Megjegyeztetik, hogy minden egyes 
vágáatér külön-külön fog  elárvereztetni, s 
e szerint az esetleges zárt írásbeli ajánla-
tok is minden egyes vágástérre vonatko-
zólag külön állittandók ki. 

Árverezni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10 százalékát az árverés 
megkezdése előtt készpénzben vagy óva 
dékképes értékpapírokban az árverező-
biztos kezébe letétbe helyezni 

Zárt írásbeli ajánlatok, melyek a 
megajánlandó vételárnak 10 százalékával 
mint bánatpénzzel, vagy megfelelő  értékII 
óvadékképes értékpapírral ellátandók s 
melyekben a megajánlott vételár szám-
jegyekkel és bellikkel tisztán kiírandó, a 
szóbeli versenytárgyalás megkezdése előtt 
benyújtandók. 

Ezen ajánlatokban határozottan ki-
jelentendő az is, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  elfogadja 
és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok, avagy az árverési és 
szerződési feltételektől  eltérő kikötéseket 
tartalmazó ajánlatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Egyébiránt a részletes árverési és 
szerződési feltételek  a Gyergyószárkegy 
község közbirtokosság alattirt elnökségé-
nél megtekinthetők. 

Gyószárhegy, 1905. augusztus 6-án. 
Csimbalmos István, Ferenoz András, 

b. jegyző. 1—2 b. elnök. 

Hirdetmény. 
1905. julius kó 2-án 670. szám alatt 

közzétett hirdetményre való hivatkozással 
köztudoDiásra kozom, miszerint i Csikvár-
megye magánjavainak igazgató-tanácsa 
mai napon lartott ülésében a vármegyei 
alapok terkére rendszeresített ösztöndíjak 
és segélypénzeket a következők szerint 
osztotta k i : 

I. A ruházati alapterkére rendszere 
aitett 600 koronás műegyetemi ösztöndíj : 

1. Czárán Péter gyergyószentmiklóai 
lakosnak ; 

2. az ezen alapterkére rendszeresített 
600 koronás orvosi ösztöndíj ilj. Bocskor 
Ádám fogarasi  lakosnak ; 

3. az ezen alapterkére rendszeresített 
600 koronás jogi ösztöndij pedig Kovács 
Miklós csikszeredai lakosnak. 

A gyergyóalfalvi  állami gazdasági 
felső  népiskolánál megüresedett 7, egyen-
kint 100 koronás ösztöndij Fülöp Ferencz 
gyergyóalfalvi,  Fejér István gyergyóal-
falvi,  Petres Ferencz csikszépvizi, Pál 
Mikály gyergyócsomafalvi,  Szakács Ist-
ván gyergyóalfalvi,  Baricz Ferencz gyer-
gyóalfalvi  éa Balog József  csikborzsovai 
lakosnak. A gyergyószentmiklóai polgári 
fiúiskolánál  megüresedett 2, egyenkint 
100 koronás ösztöndij pedig Erőss László 
gyergyócsomafalvi  lakos és Madaras Ist-
ván gyergyószentmiklósi lakosnak ado-
m&nyoztatott. 

Ezen alapból 200—200 korona se-
gélyt kaptak: csikszeredai Élthes Gyula, 
csikvárdútlalvi Domokos Sándor, csik-
szeutmártoni Gondos JózBef,  csikszeredai 
Sipos Lázár, csikszépvizi Fejér István, 
csiksomlyói Jakab Jenő, caikzsögödi Pál 
Gyula, csikazeredai Szabó Dénes, csik-
szentmártoni Beke Miklós, csikszeredai ifj. 
Gál József,  csikszeredai Dávid László, 
csikszentkirályi Tompos Gábor, csikcseke-
falvi  VitoB Pál, csikszentimrei Balló Ká-
roly, gyergyószentmiklóai Csergő Gábor, 
csikverebesi Kovács Károly, gyergyóuj-
falvi  Elekes Márton, csikszépvizi Zaka-
riás Jenő, csikszentsimoni Incze Gábor, 
csikkaiczfalvi  Fazakas András, csikszent-
léleki Márkos Sándor, gyergyóditrói Pus-
kás Levente, csikszeredai Nagy Imre, 
gyulafehérvári  Száva Kristóf,  csekefalvi 
Márton István, gyergyószentmiklósi Nó-
vák János, csikcsomortáni Ferenc/. Do-
mokos, csikszentkirályi Albert Vilmos, 
gyergyószárkegyi Székely Jenő, gyergyó-
tljfalvi  Koós Ferencz, gyergyótekerőpa-
taki Tatár János, csiktaploczai Balázs 
Béla, csikszeredai Kovács Józaef,  dánfalvi 
Csáki Mihály, gyergyóditrói Tarisnyás 
Márton, csiklázárfalvi  Ábrahám JózBef, 
csikmadarasi Dombi János, ülkei György 
Dénes, csikszeredai Szőke Antal, csikvár-
dotfalvi  Cziriák Gyula, gyergyószentmik-
lósi Kritsa Andor, csikszeredai Császár 
Károly, madéfalvi  Kovács Kálmán és 
csikjenőfalvi  Béres Ágoston egyenkint 
200 — 200 koronát. 

II. A lóbeszerzési alapterhére rend-
szeresített 2, egyenkint 600 koronás ösz-
töndíj egyike Búzás József  csikcsicsói la-
kosnak adományoztatott, a másika pedig 
senkinek sem adatott ki. 

Ezen alapból : csiktaploczai Sárossi 
Gergely 110 korona, kászonimpéri Balázs 
Lajos 90 korona, csikszenttamáai Balog 
Ignácz 90 korona, csiktaploczai Gegő 
Dávid 70 korona, csikszentimrei Szántó 
Árpád 70 korona, csikszentimrei György 
Elek 70 korona, csikszetitkirályi Csiszér 
Vilmos Ábelé 70 korona, csikcsobotfalvi 
Bartalis Márton, kászonfeltizi  Becze Elek, 
csíkszeredai Kovács Dezső, csikcsicsói 
Győrffy  Ignácz, csikazeredai Karda Akos, 
csiktaploczai Botár Dávid, csikszentimrei 
Fodor Gegely, csikborzsovai Erőss Péter, 
gyergyószárkegyi Ambrus András, gyer-
gyószentmiklósi Péterffi  László, csikkarcz-
falvi  Mihály Gergely, gyergyószárhegyi 
Ferencz Bálint, csikszentmiklósi Kovács 
Lajos, rákosi Sárossi Béla, delnei Kovács 
Lajos, csikszentimrei Vizi János egyenkint 
60—60 korona, csikmadarasi Ambrus Ist-
ván 90 korona, gyergyószentmiklósi Pál 
Lajos 90 korona, csikszentkirályi Csiszér 
Gábor Ároné 90 korona, csiksomlyói Ko-
vács József  70 korona, csobotfalvi  Barta-
lis Antal 70 korona, gyergyószárkegyi 
Olák Tamás 60 korona segélypénzt 
kapott. 

Többi folyamodók  kérvényeit az 
igazgató-tanács figyelembe  veketőnek nem 
találta. 

Csikvármegye magánjavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Caikszeredán, 1905. augusztus 14-én. 
Az alispán, igazgató-
tanács elnök kelyett: 
Fejé r Sándor, 
igazgató tanács jegyző. 



Augusztus 16. C S I K I L A P O K 33. szám. 

Látképes levelező-lapok 
kapható 

Szvoboda József  könyvkereskedésé-
ben, Csíkszeredában. 

Sz. 368—905. 
Hirdetmény. 

A kereskedelemügyi mioiszter ui' az 1905 
«Ti május bó 8-án kelt 14511. száma rendele-
tével a brassó—csikszereds— topliczai állami 
kfizut  57—58. szakaszán levő kettős utkaparó 
biz helyreállítását 8721 kor 93 fill  össze? ere 
jéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munka kivitelének biztosi 
tása czéljából az 1905. évi saeptember hó 
0-ik napjának d. e. 9 órájára a kir. épí-
tészeti hivatal helyiségében tartandó zárt aján-
lati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felbivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalánára 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 
9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben 
előirt, az engedélyezeit kOlUégósszeg 5 száza 
Ukáoak megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes bira 
talos órákban naponkint megtekinthetők. 

Caiksiereda. 1905. évi augusztus 14. 
Ctikmegyei kir. épitéaieti hivatal. 

Szám : 3G3—905. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csiknzentmártoni kir. járásbíróság 
nak 1904. évi S. p. 708 2. számn végzése kö-
vetkeztében dr Nagy Jenő ügyvéd csikcseke-
falvi  lakos javára Tekleaz András csikverebesi 
és Teklesz János lusnádfűrdői  lakos ellen 390 
kor 32 fill  s járulékai erejéig 1905. évi február 
hó 17-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 899 kor 64 fillére  becsült kö-
vetkező ingóságok, u. m.: bolti áruczikkek, 
bútorok stb. nyilvános árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek a csikszenlmártoni kir. 
járásbíróság 1905-ik évi V. 37/b. számn végtése 
folytán  390 korona 32 fillér  tőkekövetelés, en-
nek a végzés szerinti 5".kamatai, és eddig 
összesen 84 kor. 48 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségekből még hátralevő 59 kor. 
48 fillér  erejéig Osikverebesen és folytatólag 
Tusnádfűrdön  végrehajtást szenvedő lakásán 
leendő eszközlésére 1905. évi augusztus 
al ik napjának délelőtti 9 órája határ-
időül kiliizeiik és abboz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX t..-cz. 107. éa 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az árverezendő ingóságukat 
másik is le és felülfogUltalták,  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1*81. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentniárton, 1905. angusztns 4. 
Gondos István, 
kir. Itir. vc'Kri-liiijtó. 

* * * * * * * * * 
Teljes ellátást nyernek 

az iskola idényre 
jó családbeli izraelita fiuk. 

Czim: ün. Weiufeiler  Henumé 
2—3 Brassóban, Arrahás-a. 38. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszentsimoni közbirtokosság ne 

vében alulírottak ezennel közhírré teszik, 
hogy a birtokosság tulajdonát képező 

Czifrabllkk"  nevll erdőrészben ni. kir. 
földmivelésUgyi  miniszter urnák 66086 — 
904. szánni rendeletével megadott enge-
dély alapján 150 kat. holdon becsült 
13770 ma gümbölyll luczfenyő  haszonfa 
és 2011 m3 luczfenyő  kéreg 65988 (Hat-

anötezerkilenczszáznyolczvannyolcz) ko-
rona kikiáltási árban az 1005. évi szep-
tember hó 7-én délelőtt 0 órakor 

községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen szó és zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett a legtöbbet ígérőnek el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképen az árverezést vezető bizottság 
hoz leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott írás-
beli zárt ajánlatok szintén 10 százalékos 
bánatpénzzel vagy megfelelő  ovadékképes 
értékpapírral látandók el és abban kije-
lentendő, hogy ajánlattevtt az árverési ós 
szerződési feltételeket  ismeri és azoknak 
magát- aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdőség fatömege  becsértéken 
alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek  éa a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok a község elöl-
járóságánál a hivatalos órák nlatt meg' 
tekinthetők. 

Csikszentsimon, 1905. julius hó 21. 

András Ferencz Veress József 
birt. jegyző. 3—3 birt. elnök. 

11 ni I nwuTixim EfflHHHS 
Répáti gyógysavanyuviz, 
mely az orvos világ által is igeu 
jeles gyógyhatásánál fogva  lesz 
ajánlva, naponta friss  töltésben 
kapható a csíkszeredai főraktárban: 

Niszel Ldrincz és Testvére 
c z é g n é 1, üvegenként 12 fillér 

árban. 

Répáti forráskezelőség. 
12-15 

E L A D Ó 
Csíkszereda—Zzöpd között 

egy puszta beltelek 
j u t á n y o s á r b a n . 

Felvilágosítással szolgál e lap kiadó-
hivatala. 2—3 

Faeladási hirdetmény. 
Szentpéter egyházmegye gondnok-

sága közhírré teszi, hogy a rakottyfo 
Ritkucza és Vetegető alja legelőn talál-
haló mint egy 3190 köbméterre becsült 
luczfenyő  haszonfa  tömeg eladása czéljá-
ból folyó  évi augusztus hó 26-ik 
napján délután 3 órakor Csik-
somlyón a plébániai hivatal helyiségében 
nyilvános szóbeli és zártirásbeli verseny-
tárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 6380 korona azaz hat-
ezer háromszáznyolczvan korona. 

A fatömeg  becsáron alul eladatni 
nem fog. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A zártajánlatok közvetlen a szóbeli 

árverés megkezdése előtt nyújtandók he. 
A részletes árverési és szerződési 

feltételek  megtekinthetők az egyházmegye 
plébániai hivatalában Csikaomlyón, a 
becslési kimutatás pedig megtekinthető 
Csíkszeredában a járási erdőgondnok-
ságnál. 

Csiksomlyó, 1905. aug. hó 3án. 

Murányi Kálmán, 
íőesperes-plebánoa 2—3 

Csiszér Pál, 
gondnok. 

Csikcsomortán község-
ben egy ház üzlethe-
lyiséggel átköltözkö-
dés végett eladó. Ér-
1$ tekezhetni lehet Şţ 

FARKAS GYULA TÜLAJDONOS-
sal Csikcsomortán. 3—3 

ÉRTESÍTÉS. 
Van szerencsém a hnsfogyasztó  közönség becses 

tudomására hozni, hogy hentes Üzletemben tisztán 
kezelt téli és nyári husnemüek kaphatók a követ-
kező árak mellett: 

I. Téli szalámi kilónkint 1 frt  25 kr. 
II- „ 1 -
I. Nyári „ „ . . _ 80 

Füstölt sonka hátálsó 1 kiló — 90 
első — 80 

Finom szalonna — 80 
Füstölt kolbász — 80 

Tisztelettel : TUMA MÁTYÁS 
hentes és mészáros, Csíkszeredában 

A Szereda—Zsögöd közötti uton 
EGY FÖLDSZINTES KŐHÁZ, 

mely áll 4 szoba, 1 konyha és 
pinczéból szabadkézből olcsó áron 

eladó. 
Bővebb felvilágosítást  e lap kiadóhivatala 

* nyújt. 

TAKÓ KÁROLY F É R F I S Z A B Ó Ü Z L E T E . 

CSÍKSZEREDA. 
LÁBÁT Domokos-féle  épületben (régi gyógyszertár.) 

Ajánlja magát elegáns és 
legújabb d i v a t szerint 
szabott férfiruha  készí-
tésére. Ke-.ességet vállal 
kifogástalan  kiviteléért. 

Legnagyobb rak tá r 
O O valódi O O 
angol szövetekben. 

Pontos kiszolgálás! ** J u t á n y o s á r a k ! 

f 
M 
m 

24-62 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy saját telkemen Brassóban, (Vasut-
utcza), a tránváj elágazásánál, bel- és külföldi  már-
ványokból faragtatok  és csiszoltatok síremléket és 

mindennemű butormárvány lapokat. 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 

Syenit, Labrador és Andesyt kemény 
kőzetü síremlékeket, amely kaphatók 1 0 ko-
ronától 2000 koronáig. 

Mind első kézből a legolcsóbban be-
szerezhetők. — Ügynökök mellőzésével kér-
ném egész bizalommal hozzám fordulni, 
mert ez által sok megtakarítás érhető el. 

Teljes tisztelettel: Stfagy  jfó&AOS  kőfaragómester,  Brassóban. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Egy jó család-
ból való (iu, aki 
legalább két gim-
náziumot végzett, 

nyomdász 
tanulónak: 

felvétetik  a 
csíki l a p o k 

kindúblvatal&bsD. 

Köszvény és csúz legsikeresebb az egész vi-
lágon ismert és kedvelt 

KRIEGNER-féle 

Reparator 
egy nagy tiveg 2 korona, kis üveg 1 korona. 

Kaptató i jjtoHErtiraBM. ÓTafcodinnt  itántoBil. 
Főraktár: 

Kriegner György „Korona" rószertöra 
Budapest, VIIL, Kálvin-tér. 12—13 

C e m e n t £ 2 2 2 ™ * f ö d é l c s e r é p 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 

a brassói portland czementgyárnál. 4 20 Iroda: Kapu-utcza 16. 

Nyomatott CsikswraJábm, Sroboda Jóisef  kSnyvnyomd^ában. x«05. 




