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N y í l t t é r i cx.llcUeU: 
soronként 4 0 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előflaetéal  ár: 
Egész ivre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

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

Szerkesz tőség é s ltindóhlvntfil: 
Györgyjakab M. a tód l könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

M é s z i M a székely kongresszusra. 
Alig egy hónap választ el a székely kon-

gresszus megtartási idejétől. A kongresszus 
rendező bizottsága, a mint az lapunk más helyén 
olvasható, már befejezte  munkálatait, megálla-
pította a kongresszus elé terjesztendő javasla-
tokat, de azért az előkészítő munka egyáltalán 
nem szilnetel, hanem lázas serénységgel folyik 
tovább az egész Székelyföldön  s különösen a 
kirándulásokat rendező bizottságok fejtenek  ki 
nagy tevékenységet. 

Itt vármegyénkben szintén nagy előké-
születeket tesznek, hogy a vármegye, mint házi 
gazda, a kongresszuson megjelenő vendégeket 
kellő módon és méltóképpen fogadhassa. 

Ebből a czélból már nálunk is megala-
kult a fogadó  bizottság és ténykedését e hó 
28-án meg is kezdte. 

Erről a következőkben számolunk be: 
A budapesti rendező bizottság az előké-

szítés iránti intézkedésre Mikó Bálint főispán 
urat kérvén fel,  egyúttal értesítette, hogy a 
tusnádi rendező és fogatló  bizottságba a maga 
részéről Becze Antal alispán, Mihály Ferencz 
főjegyző,  Molnár József,  dr. Fejér Antal, Lázár 
Menyhért és dr. Győrffy  Gyula vármegyei orsz. 
képviselőket, továbbá a fürdő  igazgatóját és 
orvosát küldötte ki, illetve kérte föl. 

Főispán ur ennek folytán  folyó  hó 28-án 
délutánra a tusnádi fürdőre  az előkészületek 
megtétele végett értékezletet hívott össze s 
arra meghívta: Dr. Perjéssy Mihály, Sztupjár 
Samu, I'ál Gábor, Kovács János, dr. Bocskor 
Béla, Pap Domokos, (iái József,  N'ngy Sándor, 
Csiszér Imre, dr. Csiki József,  Fejér Sándor, 
Lázár Miklós, dr. Ujfalussy  Jenő, Szántó József, 
Nagy Jenő és dr. Filep Sándor urakat, kik kö-
zül a nagyobb rész meg is jelent s részt vett 
dr. Erős Vilmos, Fodor Antal, Bartalis Ágost 
főszolgabíró  és dr. Künle Tivadar is. 

Az értekezlet a következő programmbau 
állapodott meg, az Oláhfalu  felől  jövő vendé-
gek fogadására  s a további kirándulásra: 

1. Augusztus 25-én d. e. 10 órakor érke-
zés a Sövény alatti utórházhoz. Fogadja a 
vendégeket Fejér Sándor járási, főszolgabíró. 

2. Augusztus 25-én d. e. 11 órakor érke-
zés Szereda város végéhez; fogadja  a vendé-
geket dr. Ujfalussy  Jenó polgármester. 

3. Elszállásolás és d. u. 1 órakor társas 
ebéd, rendezi Kovács János rendőr-kapitány. 

4. A mennyiben a vendégek egy része 
a gyiraesi határvámot és Balánbányát, más 
rész pedig a jakabfalvi  fürdőt  kívánná megte-
kinteni: a társaság kétrészre oszlik. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Az élet. 

Kérdeztem ai észtől: .Mond hogy mi az élet?" 
8 felelte:  .Számítás, ostoba kísérlet.* 
Kérdeztem a szívtől. .Nem tudom*—igy sióla 
S dobogott s nevetett s nyitott, mint a rózsa. 

Zoltán. 

Az ész és sziv. L**' 
(Alleg. mese.) 

„Rá mordnl a szivro a hatalmas ész: 
Hin fcbrándidból  soha meg nem élsz!" 

Zsögön Z. 
A sziv as észnek 
Hadat iient... 

...A két hatalmas 
Tábor szembe állt... 
Harezvágy csatára 
Kéuti a két királyt.. 
A asiv az .érzés' 
Lánglelkfi  királya 
Nem tür halasztást, — 
Nem vár a csatára... 
As ellentábor 
Gondos, bölcs ura 
Vágyát leküzdve 
Igy okoakoda: 
„Kibékülök most. 
Légyen „ő" — királyi...* 
— Ok arra, mért a 
Két had szembe ssáll: 
A meghasonlott 
Két király közül 
(Ország as .emberi*) 

A gyimesi és halánbányai kirándulók 25-én 
d. u. 21/, órakor Moli'ár József  képviselő veze-
tése mellett a* csíkszeredai pályaudvarról vas-
úton mennek át a gyimesi határ vámhoz, hol 
meghálva 26-án reggel 8 órakor indulnak vissza 
Madéfalva  állomásra, honnan a Siculiciilitim 
emlék oszlop megkoszorúzása után a Szeredá-
ból felrendelt  kocsikon utazás Balánbányára, 
melynek megtekintése után este 7 órakor vissza-
érkezés Szent-Domokosra. Vacsora és megha-
lás után 27-én 11'/, órakor érkezés Madéfal-
vára, honnan vasuton ti'/a órakor Tusnádfürdó 
állomáson kiszállás. Itt Bartalis Ágost főszol-
gabíró fogadja  a vendégeket, Jeszenszky István 
fürdő-igazgató  pedig elszállásolásukról gon-
doskodik. 

A kászon-jakabfalvi  kirándulók 25-én d. u. 
3 órától megtekintik Somlyót, a szeredsii és 
zsögödi fürdőket  s Szeredaban meghálva dr. 
Fejér Antal képviselő vezetése mellett '20-án 
reggel 8 órakor indulnak Kászon-Jakabfalvára. 
Kászon-l'jfaluból  rövid ebédezéii után d. ti. 
3 órakor át mennek Jakabfalvára,  ott pihenés, 
fürdés  s esetleg a telep feletti  nyakról meg-
tekintése a Nemere havasnak. 

Jakabfalvi  fiirilón  vacsora és meghalás. 
27-én (I. e. !) órakor vissza indulás és Tusnád 
állomáson d. u. 2 órakor csatlakozás a gyimus-
halánbányai kirándulókhoz. 

Utazási és ellátási költség "2 egyént szá-
mítva egy kocsira, naponkint és személycnkint 
körul-belül 21) korona. 

Az O.-Toplicza l'eliil érkező vendégeket 
augusztus 25-én aszék|>ataki hiilnál küldöttség 
élén fogadja  dr. Lázár János főszolgabíró.  Be-
vonulás Borszékre, hol üdvözli, elszállásolja és 
kalauzolja Kölló János fürdő-igazgató. 

Borszéken meghalás és 2<i-áti tovább uta-
zás Tölgyesre, hol fogadja  és vezeti Bngády 
Gyula főszolgabíró.  A határszél megtekintési1 

után a Putnán átutazás Gyergyó-Szentmiklósra, 
melynek végénél a lakosság élén fogadja  Lá-
zár Menyhért képviselő! (íy.-Szentmiklóson tár-
sas vacsora s reggel 0 órakor utazás Nzent-
dotnokoson át, hogy fél  12 órakor a Gyinies-
ból visszatérőkhöz Madéfalva  állomáson csat-
lakozhassanak. 

A mennyiben a Toplicza felől  jövő kon-
gresszusi tagok a Gyilkos tavat is megtekinteni 
akarnák, az utazás 1 nappal korábban kezdendő 
meg. A Gyilkos tóhoz való kirándulást vezetné 
Márton Lajos biró és Puskás Adolf  jegyző, 
minthogy Gy.-Szentmiklósról közelíthető meg 
legelónyöseoben. 

Az utazási és ellátási költség a gyergyői 
részeken is 2 egyént száinitva egy kocsira, na-
ponkint és személyenkint 20 korona. 

Trónra vajh, ki ül 1! 
...És igy leiuonda 
Rölcsen látva ó 
Már jóelőro: 
Mit boz a jövő... 
Harcinak teréről 
A sziv ób az ész 
(Ez itt lemondott 
S igy a béke kész;) 
Ai ész sergével: 
Elvekkel megy el, 
A bzív pediglen 
Érzeményivel... • 

S uralkodott a 
Sziv, a mint akart: — 
Ai ész hsgyá a 
Kormánysói kart; 
Nem háboritá, 
S ím mi lett a vége: 
Az .ember* ország 
Tönk szélére ére... 
As érzemények 
— Sziv szolgái mind ! — 
Mint kőnynyelmiiek 
Szokták rendszerint, 
Meggondolatlan, 
S könnyen végesék, 
Mindent, mi ssivtől 
Rájok bisaték. 
Ők érezének, ám 
És — azt tevék: — 
Érzésre tenni 
Soh' sem volt elégi... 
Jó utón osak a 
Meggondolt halad I... 
— Ember csak igy élsz 
— (Egykor:) fönt,  — alatti... 

Elhatároztatott továbbá, hogy Málnásfürdö 
igazgatósága és# Sepsi-Szentgyürgy város ké-
nesének meg a kongresszusi tagok elszálláso-
lására. valamint hogy a kongresszusi központi 
iroda kérje fel  az államvasutak igazgatóságát, 
a kongresszus idején Tüsnád-fürdóről  Sepsi-
szentgyörgyig esti vonatot állítani be, mely a 
vendégeket Málnásfürilöre  és S.-Szentgyörgyre 
viszi be szállásukra. 

Végül az elszállásolási bizottság megbí-
zatott azzal is, hogy a vendéglősökkel érint-
kezésbe lépve állapítsa meg az étkezési tari-
fát,  mit főszolgabírói  hitelesítéssel ellátva aztán 
helyenkél kifüggeszt. 

— Haltenyésztés a Székelyföldön. 
A löldmivelésí miniszter megbízásából Landgral 
János miuiszteri tanáácsos a Székelyföldre  uta-
zott, bogy a bal tenyésztés meghonosítására nézve 
az oltaui köröknek útbaigazítással szolgáljon. 
Homoród fürdőn,  a Szikaszó völgyben és Bucsin-
ban pisztráng-telepet akarnak létesíteni. A czél 
igen szép és liaszonbajló foglalkozást  lenne hi-
vatva biztosítani megyénkben is nemcsak egye-
sek, hanem a már megalnkult Olt-menti halász-
társulftoknak  is. Miért is felhívjuk  a kiküldölt 
miniszteri biztos ur figyelmét  az útbaigazítások-
nak a társulatok részére, valamint ditrói Erdős 
Alajos részére való megadása iránt, a ki már 
rég foglalkozik  egy pisztráng-tenyésztő telep fel 
állításával s arra ugy a kormány, mint a vár-
megye támogatását töbször kérte is. 

= Az ipar törvény revíziója. Annak 
idején Hegedűs Sándor volt kereskedelmi minisz-
ter bejelentette volt a képviselőházban, hogy az 
ipar törvény revízióra szorult s a revizionális 
munkálatok a kereskedelemügyi minisztériumban 
serényen folynak.  A mint Budapestről irják e 
munkálatokkal Abonyi Emil miniszteri tanácsos 
van megbízva, a ki minden szabad idejét e reform 
előkészítésére fordítja,  sót megkezdett szabadság 
ideje alatt is e muukálatokkal loglalkozik. Remél-
hető eunek következtében, hogy őszazel teljesen 
kész lesz az ipartörvény revíziója és még a télen 
a képviselőház elé fog  kerülni. 

A székely kongresszus. 
A székely kongresszus rendező bizottsága 

a inult hét elején tartolt üléseivel már befejezte 
tanácskozásait. E hónap elején megállapították 
az ipari, kereskedelmi, munkásügyi és közleke-
dési szakosztály továbbá a közművelődési és 
közegészségügyi szakosztály által beterjesztett 
javaslatokat, a mu'.t hét elején tarlott gyűlések-
ben pedig a birtokpolitikai, östermelési és kiván-
dorlási szakosztályok javaslatai tárgyaltaltak le 
és állapíttattak meg. 

...Most szégyonkezvo 
Át adá a trónt 
Önkényt az észnek 
A sziv és — lemond : — 
.Látom nem illet 
A vezérszerep Iu... 
A más mosolygva 
Nyújt segédkezet: — 
„„Keltőnket illet 
A királyi-szék: 
Te végrehajtod, — 
Mit — kigondolék I " 

...Az óbz tanácsa 
Meddő nem maradt: — 
S haladt az ország 
Kettős kéz alatt. 

Cs. Földes  Z. 

A madarak életkora. 
Az ó testamentum egyik helye szerint az 

ember életkora százhúsz esztendőre van szabva, 
ezt az aránylag magas életkort, ma már ritka 
ember éri el, a mathuzsálemi hosszú élet időszaka 
ngy látszik már lejárt s ha az ujabb korban 
valaki eléri a száz esztendőt, azt ceodás kivétel-
képpen emlegetik. 

Különösen amadarak között vannak olyanok, 
melyek az embernél jóval hosszabb ideig élnek, 
mert az állatok között a madarak élnek jóformán 
a legtovább. 

Hollandia AIkmaar városában 1672-ben egy 
olyan hattyú mnlt ki, a melynek még 1573-ban 
teltek rézkarikát a nyakára. Akkor is már való 
szinűleg anyányi volt a madár s igy jóformán 
száz évig élt, de a hattyú, némelyek állítása sze-
rint, háromszáz esztendőt is megér. 

A javaslatokat, melyeknek a székely kon-
gresszus elé terjesztését elhatározták, ki fogják 
nyomatni s legalább két héttel a kongresszus 
megkezdése előtt, meg fogják  küldeni a kongreaz-
uzusi tagoknak. 

Igen nevezetes határozatot hozott a ren-
dező bizottság, mikor kimondta, hogy semminemű 
bankettet vagy egyébb ünnepséget nem engedé-
lyez. Ez által teljesen rápirilott azon néhány 
lapra, kik a székely kongresszust már előlegesen 
is tusnádi bankettezésnek nevezték s a bankette-
ken tul egyebet nem is vártak a székely kon-
gresszustól. 

Ugyan ezen üléseken még megválasztották 
a kongresszus diszelnökeit és az ügyek további 
vezetésével a központi irodát bizták meg. 

A tanácskozásokról szóló részletes tudósí-
tást a „Magyarság" után, a következőkben kö-
zöljük : 

Első  nap. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

tanácstermében julius 21-én délután négy órakor 
Bedő Albert elnöklése alatt a székely kongresz-
SZUB szűkebb' körű előkészítő bizottsága illést 
tartott. Az ülésen QyőrSy Gyula dr., Andreics 
János, Jancsó Benedek dr., Benedek Elek, Buday 
Barna, Borszéky Soma, Seidl Ambrus, Füredy 
Lajos, Szakáts Péter, Rubinek Gyula és Dömötör 
László dr. voltak jelen. 

A tanácskozás sorát Bedő Albert elnök 
nyitotta meg a jelenlevők üdvözlésével, mire 
Buday Barna előadó egyenkint fölolvasta  a tár-
gyalás alá kerülő javaslatokat. 

Seidl Ambrus a Központi Hitelszövetkezet 
igazgatója a birtok-politikai kérdés terén a kö-
vetkez , határozati javaslatot nyújtotta be: 

„Mondja ki a kongreszszus, bogy a szö-
vetkezeti eszmék terjedését és megvalósítását a 
székely nép helyzetének javítására irányaié egyik 
főtényezőnek  tekinli s ehez képest felhívja  a 
kormány és közvélemény figyelmét  arra, hogy a 
szövetkezeli eszmék megvalósítását a Székely-
földön  hathatós állami segélyek által támogassák, 
az eddig is fennálló  szövetkezeteket támogassák, 
fejlesszék,  uj szövetkezeteket létesítsenek". 

Győrfly  Gyula dr. mindenben elfogadja 
Seidl határozati javaslatát, de egyben kérdést 
intéz Seidlhez, mint pénzügyi tekintélyhez, nem 
lenne-e helyes, ha Székelyföldön  — Olaszország 
és főleg  Sziczilia miulájárs — meghonosítanák 
az ingó jelzálog-hitel intézményét? 

Seidl Ambrus örömmel foglalkozik  a Győrfly 
állal fölvetett  kérdéssel, melyet a Központi Hi-
telszövetkezet már törvény nélkül is, oly módon 
igyekezett megvalósítani, hogy a szegényebb 
néposztálynak tőkét bocsátott rendelkezésére, 
azzal a kifejezett  utasítással, sőt kikötéssel, 

A hattyú után mindjárt a sólyom követke-
kezik. Knauer, természettudós âlliţja, bogy ismert 
egy százhatvankét éves sólymot 

Nagy életkort érnek meg a sasok és kese-
lyük is, 1719-ben balt el egy kőszáli sas, a me-
lyet száznégy évvel ezelőtt fogtak.  Egy 1706-ban 
kézrekeritett fakó  keselyű 1824-ben szűnt meg 
élni, tehát 118 évet töltött fogságban.  Noksonál, 
Laaland szigetén, 1881 április 15-éa királysast 
lőttek, nyakán érczlánczczal erősített bádogsze-
lenczét találtak, benne ezzel írással: Elfogták 
és ismét szabadon bocsátották 1792-ben Andarson 
R. és C. Bölő a Falsteren, Dánia. 

A papagájok is hosszú ideig élnek. A fogva 
tartott példányok akárhányszor túlélték azt a 
családot, a hol növekedtek és életűk nagy részét 
töltötték. Amerikai monda állítja, bogy egész 
népfaj  kipusztulásának, végeltűnésének voltak élet-
ben maradó tanúi. — Valószínű mondja Humboldt, 
hogy az aturok népe nemrég enyészett el. liaipa-
resben van ugyanis egy öreg papagáj, a melyről 
a benszülöttek azt állítják, hogy azért nem értik 
a beszédét, mert már a kihalt aturok nyel-
vén szól. 

A kakuk barminczkét évig is elél. 
Hosszú életű a holló. Szájhagyományok 

szerint három-négyszáz évet is megér. 
A szarka már csak húsz-huszonöt évig bírja 

ki a fogságot. 
A tyúkról tudjuk, bogy élete tizenöt, sőt 

busz évre is terjed. A fáczán  fölviszi  tizenöt, a 
a pulyka tizenhat, a galamb tíz évig. 

A kisebb énekes madarak életkorának határa 
nyolez-tizennyolez év. Fogságban a fülemile  leg-
följebb  nyolez-tiz évig, a fekete  rigó tiz-tisaakét 
évig él. A kanári madár azonban magéri a tizea-
kilenczedik évét is. 
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bogy Qy • U N Ingé vágyónk állományát ÜI-
poritsák. Egyelőre Mm tartja azükség esnek, 
bogy a Tunau, azas az ingó jeliálog-hitelt tör-
vényhozáailag szabályozzák, de hiszi, hogy ezt 
II flIIBét  a Központi Hitelszövetkezet saját ke-
retében terjeszteni fogja. 

OySrfly  Gyula dr. Seidl kijelentéseiben meg-
felelő  biztosítékot talál és igy a javaslatot teljes 
egészében elfogadja. 

Borszéky Soma, Seidl Ambrus és Szakáts 
Péter felszólalásai  után a bizottság a javaslatot 
minden módosítás nélkül elfogadta. 

A telepítés kérdése került ezután napi-
rendre. E kérdés tárgyalásának alapjául Bedő 
Albert a székely földműves  népnek saját ottho-
nában való megtartbatása és birtokszerzése ügyé-
ben, Háthé József  pedig a helyes nemzetgazda-
sági elvek és a székely nép viszonyainak meg-
feleli  telepítés dolgában njujtott be határozati 
javaslatot. Az előkészítő bizottság a két terve-
zetet teljes egészében és egyhangúlag elfogadta. 

A tagosítás ügyének megoldása érdekében 
Ineze István nyújtott be határozati javaslatot. 
A nagy szaktudással és erős körültekintéssel 
szerkesztett munkát a bizottság egyhangúlag 
elfogadta. 

A kis- és középbirtokosok megerősítése 
ügyében Nagy Imre dolgozott ki nagyobb sza-
bású tanulmányt, melyet az előkészítő bizottság 
az egyes szakelőadóknak adott ki felhasználás 
végett. 

A birtok örökség ntjáni szétforgácsolásá-
nak megakadályozása érdekében Sebess Dénes dr. 
országgyűlési képviselő dolgozott ki mentő ter-
vezetet, melyet a bizottság Győrfly  Gynla dr. 
és Buday Barna ajánlatára egyhangúlag, minden 
változtatás nélkül elfogadott. 

Az őstermelési szakosztály keretében Ba-
rabás Béla gazdasági intéző a juhtenyésztés 
emelése érdekében nyújtott be határozati javas-
latot, melyet a bizottság Szakáts Péter dr. szak-
szerű felvilágosítása  alapján némi módosítással 
az Omge. őstermelési osztályának adott ki kellő 
fölhasználás  végett A gyümölcstermelés és érté-
kesítés ügyének megoldására Gáspár Antal ja-
vaslatát fogadta  el a kongresszusi tárgyalás 
alapjáal a bizottság. Gyöngyössy Béla erdő-
felügyelő  a községi erdők kérdésének rendezé-
sére vállalkozott és javaslatát a bizottság elfo-
gadta, jóváhagyván azt, hogy e kérdés keretébe 
vonják be Urmánczy Jánosnak a faértékesitésre 
vonatkozó javaslatát is. E kettős javaslat kellő 
felülvizsgálására  és pótlására a bizottság Győrfly 
Gynla íaditványára Bedő Albert elnököt kérte 
fel,  hogy ily módon az 1898-ik évi XV. t.-cz. 
rendelkezései is érvényre juthassanak és a faér-
tékesitéssel szemben a kormány megfelelő  ked-
vezményeket nyqjtson az érdekeltségnek, nagy 
tekintettel a községi háztartások érdekeinek 
méltányos kívánalmaira. 

Andreics János petrozsényi bányaigazgató 
terjesztette elő a bányakérdésre vonatkozó ha-
tározati javaslatát. Részletesen ismertette a 
bányamunkások helyzetét azzal, bogy első sor-
ban a külföldi  munkaerő kiszorítása kívánatos. 
Határozati javaslatának súlypontját arra fekteti, 
bogy Erdélyben lehetőleg csupán székely bánya-
munkásokat alkalmazzanak. E czél elérése érde-
kében a székely kongresszus szólítsa fel  az 
egyes erdélyi bányatulajdonosokat oly egyöntetű 
nemzeti politika követésére, mely semmi mellék-
tekintetekkel ne foglalkozzék,  de például a 
faji  és vallási érdekeket semmiesetre se sértse. 
Kívánatosnak tartja, hogy a munkaközvetítést 
is más alapra fektessék  és orvosrendőri felügye-
let alá helyeztessék a Romániából visszatérő és 
ott ragályos betegségektől sújtott munkásokat. 
Lehetségesnek tartja, hogy az erdélyi bányák 
kartellt kötnek arra, bogy csak székely munkást 
alkalmaznak. A munkások nevelésére a kormány-
nak bányamunkás iskolát kellene felállítania. 
Végűi a bányatermékek értékesítése érdekében 
azt kívánja, bogy a magyar államvasutak szállí-
tási refakcziákat  nyújtsanak a vas, só és fém-
szál lítnányokra nézve, sót a refakcziákat  esz-
közölje ki a külügyi kormáay a Balkán álla-
mokban is. 

Györffy  Gynla dr. megállapítani kívánja, 
bogy Andreics javaslata a legkiválóbb tervezet 
valamennyi között és éppen ezért kéri, hogy a 
javaslatot egyhsngulag fogadják  el, sőt kérjék 
fel  Aadreieset arra, hogy hasonló alapon a most 
müvelés alatt nem levő bányaágak föltárásara 
vonatkozólag is tegyen javaslatot. 

Szakáts Péter felszólalása  után a bizott-
ság Győrfly  Gyula dr. kérését teljesítette és 
Andreics János határozati javaslatát egyhangú-
lag elfogata. 

Az őstermelési szakozztály keretében végül 
Füredy Lajos a kender- és lentermelés fejlesz-
tése érdekében dolgozott ki egy tervezetet, me-
lyet a bizottság némi módóaitással elfogadott. 

A kivándorlási kérdés megoldására vonat-
kozólag Barabás Endre nyújtott be részletes ha-
tározati javaslatot, mely főleg  a Romániába ki-
váadorlott székelyek érdekeinek védelmére ter-
jeszkedett ki. A javaslatot a bizottság Borszéky 
Soma felszólalása  után elfogadta. 

Hankó Vilmos dr. a székely fürdők  fej-
lesztése és emelése érvekében adott be határo-
zati javaslatot, melyhez Sándor János főispán, 
székely kormánybiztos átiratilag némi pótlást 
ayqjtott be, a mit a bizottság szintén elfogadott 

A bizottság ezután kimondotta, bogy a 
turisztika ügyével a kongresszus nem kíván fog-
lalkozni, majd elfogadta  Papp Sándor határozati 
javaslatát, mely a székely társaságok megalapí-

tását nemzeti szempontból helyesnek és szűksé-
gesnek minősiti. 

Szakáts Péter dr. adta ezntán elő Fekete 
Jakabnak Bedő Albert dr. által helyesbített ja-
vaslatát, mely a székely iparos inaaok képzésé-
vel loglalkozik. A módosított javaslatot a bi-
zottság egyhangúlag elfogadta. 

Szakáts Péter, Siklódy István és Bürger 
Albert módositott javaslatai kerültek ezntán napi-
rendre, melyeket a bizottság minden vita nélkül 
jováhagyott és elfogadott. 

A bizottság végfii  elhatározta, hogy Csík-
vármegye lelkészeinek emlékiratát sajtó utján 
terjeszti a nyilvánosság elé. 

Ezzel a szükebbkörü bizottság Slése vé-
get ért. 

Második  nap. 
A szükebbkörű bizottság felülvizsgálván  és 

végleges szövegezést adván a beérkezett javas-
latoknak, ma a rendezd bizottság tanácskozott a 
végső előkészületek felől.  A mai ülést a Köztelek 
nagytermében délelőtt 10 órakor nyitotta meg 
Bedő Albert elnök a következő tárgysorozattal: 

1. A közgyűlés diszelnökeinek megválasztása. 
2. Az előadói javaslatok tárgyalására ki-

küldött szükebbkörü bizottság jelentése. 
3. Végleges intézkedés a kongresszus ren-

dezése ügyében. 
Pontban 10 órakor foglalta  el Bedő Albert 

az elnöki széket és meleg szavakkal üdvözölte 
a jelenlevőket. A rendező bizottság mai ülésén 
Bedő Albert, Györffy  Gyula, Rubinek Gynla, Be-
nedek Elek, Buday Barna, Jancsó Benedek, Sza-
káts Péter dr., Füredy Lajos, Szilassy Zoltán, 
Küszler Henrik, Bánffy  Uiklós gróf,  stb. slb. 
voltak jelen. 

A napirend előtt az elnök bejelentette, bogy 
Zselénsky Róbert gróf  és Deák Lajos Írásban 
mentették ki elmaradásukat. A rendező bizott-
ság ezután kimondotta, bogy a szükebbkörü bi 
zottság által elfogadott  javaslatokat a magáévá 
teszi és azokat a saját felelőssége  alatt a kon-
gresszus elé terjeszti. Az ily módon megállapított 
javaslatokat a bizottság kinyomatja és a kon-
gresszus előtt legalább két héttel szétosztatja a 
kongresszus tagjai között, bogy ily módon ki-ki 
tudomást szerezhessen arról, milyen alapeszmék 
vezetik majd az általános tanácskozást. Megen-
gedte a bizotttág továbbá ezzel kapcsolatosan 
azt is, bogy Bánffy  Miklós gróf  és Bethlen István 
gróf  a pótadó korlátozására vonatkozólag utó-
lagosan javaslatot terjeszthessenek elő. Egyide-
jűleg a bizottság a munkáját végzett szűkebb 
körű bizottságnak a felmeutvényt  megadta. A 
határozati javaslatok felírása  ez lesz: 

— A székely kongresszus rendező bizott-
sága által a kongresszust rendező testületek és 
a szakosztályi előadók részéről -előterjesztett 
javaslatok tárgyalása alapján elfogadott  s az 
1903. évi augusztus bó 28., 29. és 30. napján 
Csikvármegyében, Tusnád-fürdőn  tartandó Szé-
kely Kongresszusnak elfogadásra  ajánlott hatá-
rozati javaslatok." 

A rendező bizottság ezután Bedő Albert 
dr. elnök indítványára a kongresszus diszelnö-
keivé Desewffy  Aurél grófot  és Kemény Kálmán 
bárót választotta meg egyhangolag. 

Miután a rendező bizottság a kongresszu-
sig többé ülést nem tart, a rendező bizottság a 
kongresszusi irodának a folyó  ügyek vezetésere 
a jelentkezések elfogadására  és a kirándulások 
szervezésére fölhatalmazást  adott. Kimondották 
ezután, hogy az egyes helyi rendező bizottságok-
ban a központot az illető kerületek képviselői 
képviselik. A kongressus zárszámadásait szükebb-
körü bizostság készíti el, mely azután a végre-
hajtó bizottságnak számol be működéséről. A 
kongresszuson tanácskozást csak az albizottsá-
gokban tartanak, mig az összülés csupán szava-
zással dönt a javaslatok sorsa fölött  a nélkül, 
hogy ott bárminemű vitának helye volna. 

A rendező bizottság teljes egyhangúsággal 
és vita nélkül kimondotta, bogy a kongresszu-
son semminemű bankettet, vagy egyéb ünnepsé-
get nem engedélyez. E határozatról a helyi bi-
zottságokat és Csikvármegye törvényhatóságát 
külfln  átiratban értesítik. 

Ezzel a tanácskozás véget ért. 

Polgármester választás. 
Csíkszereda, julins 25. 

Városunkban az Éltbes Jakab haláláTal 
megüresedett s egyideig, miután Bartók Károly 
a polgármesteri széket tényleg soha sem fog-
lalta el, csak névleg betöltött polgármesteri ál-
lásra a választást a képviselőtestület folyó  évi 
julius hó 24-én, Becze Antal alispán elnöklete 
alatt tartott gyűlésében ejtették még. 

A választás iránt jelen alkalommal is igen 
csekély érdeklődés mutatkozott, a mennyiben az 
elnöklő alispánon és a tanács tagokon kívül a 
negyvennyolcz képviselőtestületi tag közül csak 
busz jelent meg a fontos  aktusra. 

Eluöklő alispán a gyűlést megnyitván, elő-
adta, hogy az ezelőtt tartott képviselőtestületi 
gyűlés megállapodásaihoz képest a polgármesteri 
állásra a pályázatot folyó  évi julius 20-iki ha-
táridővel kiíratta s a pályázati hirdetmény meg 
is jelent a .Csíki Lapokban" a Kolozsvárt meg-
jelenő „Ellenzékben* és a „Közigazgatási La-
pokban", mindenikben bárom egymásután meg-
jelenő számban ; előadta továbbá hogy a válasz-
tást f.  évi jnlius hó 24-re tűzte ki s ehez képest 
a választó gyűlés mai nspra össze is hivatott 

Erre felhívta  a gyűlés tagjait, bogy két tagot 
küldjenek ki a kandidáló bizottságba, négy ta-
got pedig a választás menetét ellenőrző, illetőleg 
a szavazatszedő bizottságba. 

A kandidáló bizottságba a képviselőtestület 
részéről kiküldettek : Gözsy Árpád és Dávid La-
jos, az elnöklő alispán részéről Filep Sándor dr. 
és Bőjthy Endre. 

A választás menetét ellenőrző, illetőleg sza-
vazatszedő bizottságba pedig kiküldettek: Id. 
Dávid lgnácz, Nagy Imre, Pap Domokos és Dar-
vas Béla képviselőtestületi tagok. 

A szükséges bizottságok igy meglévén ala-
kítva, elnöklő alispán arra az időre, mig a kan-
didáló bizottság a pályázatokat átvizsgálja és a 
jelölést megejti, az ülést felfüggesztette,  mire a 
kandidáló bizottság visszavonult. 

Negyedóra elteltével alispán az ülést újra 
megnyitván, előterjesztette, hogy a rendes ha-
táridőig a polgármesteri állásra két folyamod-
ványt nyújtottak be, egyiket Dr. Ujfalussy  Jenő 
közigazgatási joggyakornok, tiszteletbeli szolga-
t'iró, a másikat pedig Csedő István csíkszeredai 
ügyvéd. 

A kandidáló bizottság szavazattöbbséggel 
a polgármesteri állásra a folyamodók  közül egye-
dül UjfalnsBy  Jenő drt jelölte. Ebez képest fel-
hívta a képviselőtestület, bogy Ujfalussy  Jenőt 
egyhangúlag válasszák meg a polgármesteri ál-
lásra. 

A jelenlevő képviselőtestületi tagok több-
sége a kandidáló bizottság álláspontjára helyez-
kedvén, polgármesterré dr. Ujfalussi  Jenőt kiál-
totta ki, ki a hivatalos esküt elnöklő alispán 
kezébe nyomban le is telte. 

A képviselőtestület tagjai közül Csedő Ist-
ván ügyvéd a kandidáló bizottság eljárása ellen 
óvást emelt, a választás ellen pedig felebbezést 
jelentett be. 

Az utóbb emlitelt körülménytől eltekintve 
megelégedéssel koustatáljuk, bogy a több, mint 
féléven  át árván álló polgármesteri szék ismét 
be van töltve, be van töltve pedig egy jeles el-
méleti képzettséggel biró, munkaképes fiatal  erő-
vel, kinél a kellő gyakorlat sem hiányzik, mintán 
kiváló mesler vezetése alatt majdnem egy éve 
működik a kászon-alcsiki szolgabírói hivatalnál. 

Az uj polgármester fiatalsága  minket nem 
aggaszt s egyáltalában nem aggaszthat senkit 
sem, hiszen már hosszabb idő óta némi el nem 
fojtható  irigységgel szemléljük, bogy az ambi-
cziózus fiatal  erők, milyen szép eredményeket 
érnek el a szomszédos rendezett tanácsn váro-
sok élére állítva. 

Szorgalmas működésűkkel a fejlődésnek  és 
haladásnak annyi jelét állítják szemünk elé, hogy 
ezek láttára elkeseredéssel tekintünk a mi szo-
morú helyzetünkre, napról-napra roszszabbodó 
viszonyainkra, melyek a baladásnak, fejlődésnek 
mindenfelől  útját vágják, ngy hogy nyomorkodó 
városunk élitét alig lehet tengélelnél egyébnek 
nevezni. 

Hisszük és reméljük, hogy a folyó  hó 24-én 
történt választás egy uj, egy jobb korszak kez-
detét jelenti, bisezük és reméljük, hogy az uj 
polgármesterrel együtt a városház hivatali helyi-
ségeibe friss,  élt»lő, munkára serkentő levegő 
fog  beköltözködni és arról is meg vagyunk győ-
ződve, hogy az uj főnök  szorgalmas működése 
a tanács és képviselőtestület őszinte támogatása 
és közreuiüködé^e mellett, nálunk is meg fogja 
hozni a rég óhajtott és kívánt eredményt. 

Dr. Ujfalussy  Jenőt a polgármesteri széken 
örömmel üdvözöljük, munkálkodásához sikert és 
szerencsét kívánunk és az elé feszült  figyelem-
mel tekintünk. 

50 éves lelkészi jubileum. 
Szép ünnepély folyt  le f.  hó 20 án Gyergyó-

Szárhegy községében. Az egyházközség hívei s 
hozzájuk csatlakozva Oyergyó más községeinek 
vallásos és hazafias  lakóiból igen sokan, egy szív-
vel és lélekkel ünnepelték a közszeretetben álló, 
derék fő  pspot, Both Ferenozet, ki e napon mon-
dotta el ötven éves lelki pásztorkodása utáu arany 
miséjét a gyergyó szárhegyi templomban, mely-
ben 1865-től fogva,  tehát 37 hosszú éven keresz-
tül mutatta be , naponkint az Urnák a vérnél-
küli áldozatot. Gs épen ennyi időn keresztül mun-
kálkodott hangya szorgalommal, idejének minden 
óráját, minden perczét nemesés magasztos hiva-
tásának szentelve, Szárhegy község híveinek lelki 
gondozásán B minden irányú ügyeinek emelésén 
és előmozdításán a jók és nemesek szeretetében 
ÓB tiszteletében folyton  öregbedve. 

A lélekemelő Ünnepély részleteiről a követ-
kezőkben számolunk be: 

folyó  hő 19-én több miut száz lámpion fé-
nyes világítása és zeneszó mellett több ezeret 
kitevő tömeg vonult föl  a községházától az finne-
peit lakásáig, a hol Brassay József  kántor adott 
kifejezést  leudületes beszédben ason nagy szere-
tetnek és mélységes tiszteletnek, melylyel hívei 
a kiváló főpapot  folyton  körülveszik. 

A szives üdvözlést az ünnepelt láthatóan 
meghatva, kegyesen fogadta  s szívből jövő sza-
vakkal mondott érte köszönetet s bessédének vé-
gén a község szegény lakásait a következő vasár-
napra vendégül hivta meg. 

Folyó hó 20-án délelőtt 9 óra után, a papi-
lak előtt as összegyűlt nép nagy lelkesültséggel 
fogadta  az Alfaluból  érkező Majláth Gusztáv grór, 
erdélyi püspököt, ki eljött, hogy részt vegyen 
egyik legkiválóbb papjának 50 éves jubileumán. 

Délelőtt 10 órakor kezdődött az arany mise, 
melyet a jubiláns lelkipásztor a püspök manuduk-

toriága mellett fényes  segédlettel mondott. A szent-
mise alatt egy ezen alkalomra összeállított vegyes-
kar P. Hartmann Tivadar szerzetes tanító veze-
tése mellett ssép egyházi dalokat énekelt melyek 
közül különösen kitűnt Ssini Jánosné ssólója éa 
Vákár Árpádné és Császár Jolán duetţje. 

As egyházi beszédet Görög Jóákim örm. 
szertartású plébános mondta s a mai jubileum 
fontosságáról  szóló remek szónoklatával a nagy 
hallgató közönséget egészen elragadta. 

As isteni tisztelet végén Zomora Dániel ka-
nonok megfelelő  bevezetés után a XIII. Leó pápa 
levelét olvasta föl,  melyben Both Ferenozet nagy 
érdemei méltatásául pápai prélátnssá nevesi ki. 

Az isteni tisstelet áldással végződött melyet 
az arany miséé főpap  osztott ki. 

A templomi ünnepély Után az ünnepelt a 
tisztelgőket fogadta,  kiknek hosssu sorában ott 
volt a' község képviselőtestülete, a községi ós a 
vidéki tanitő testület, as oltár egyesület a volt 
tanítványok küldöttsége, a lelki pásttorok kül-
döttsége stb., stb. 

A tisztelgések alatt a papság egy értékes 
arany kelyhet, Vákár-fivérek  pedig egy asintén 
nagy értékű szentségtartőt nyújtottak át emlékül 
as arany misés főpapnak. 

Délben a plébánost lakban 100 terítékű ebéd 
volt, melyen lelkes és szellemes pohárköszöntők-
ben méltatták a jubiláns érdemelt 

Délután folyt  le a tanitő testület ünnepélye, 
melyet a központi ÍBkola fenyő  galyakkal díszített 
udvsrán tartottak meg nagy kösönség jelenlétében. 

László Dénes vezértanitó megnyitója után 
az ünnepeltet küldöttség hivta meg, kit megérke-
zésekor szintén László Dénes üdvözölt igen szép 
beszédben. 

Az ünnepély folyamán  melodrámát adott elő 
Miklós Kata tanítónő. Császár Jolán és P. Hart-
inan Tivadar zongora és hármonium kísérete mellett 

P. Dávid Lajos as általa irt ünnepi ódát 
szavalta el. Miklósi Béla, Székely Jenó, Vákár 
István és Szász József  vonós négyessel kedves-
kedtek, a már emiitett vegyeskar pedig több lelkes 
dalt énekelt. 

Közben a jubiláns érdemeit Lássló János 
segédlelkész méltatta csinosan összeállított és nagy-
hatást keltő beszédben. 

Az egéss nap igazi öröm nap volt a derék 
jubilánsra nézve, mert minden perozben, minden 
pillanatban a szeretetnek és tiszteletnek oly sok 
és oly fényes  jeleivel halmozták el, a milyenek 
csak egy érdemekben gazdag munkás élet utáu 
jutuak az embernek osztályrészül. 

Mi őszinte szívünkből kívánjuk, hogy az ér-
demes főpap  uj méltóságában még bosssas éveken 
keresztül gyönyörködhessék hosszas munkálkodá-
sának szép eredményeiben s még hosszú ideig 
élvezhesse híveinek rajongó szeretetét és őszinte 
tiszteletét melyeket a szó szoros értelmében ki-
érdemelt. 

ţ Vitos Mózes. I 
Ennek a névnek viselője nincs többé közöt-

tünk. 18 évi szenvedés, mely idő alatt még fel-fel 
csillant lelkében a javulás iránti remény, a haj-
dan életerősnek látszott férfit  elsorvasztotta, le-
törte az élet fájáról.  Csendesen egy sobaj nélkül 
aludt el örökre e hó 19-én s tért Istenéhez, kit 
rajongva imádott, az a férfi,  ki életének minden 
óráját, szivének teljes szeretetét, lelkének min-
den gondolatát Isten dicsőségére és egy ideig a 
rábízott nyájnak lelkiismeretes gondozására, ké-
sőbb a környezetében élt embertárssi és falus 
feleinek  ügyes-bajos dolgaikban utmutatásra és 
segítésére szentelte. 

A megboldogult középiskolai tanulmányait 
kitűnő eredménnyel a csiksomlyöi főgimnáziumban 
végezte honnan hajlamait és szülőinek akaratát 
követve, a gyulafehérvári  papnöveldébe ment. 
Éles elmebeli tehetségével itt is kitűnvén növen-
dék paptársai közül, a Pázmanecmba küldetett. 

Ezelőtt 29 évvel szenteltetett psppá s rö-
vid ideig tartott segédlekészkedése után Három-
székmegyébe, a nynjtódi egyházközségbe lett 
lelkészszé kinevezve, hol ebbeli feladatát  a hívek-
nek szeretetében teljes megelégedésre végezte, 
de nem sok ideig, mert idegrendszerét egy hü-
lésből származott rágódó betegség támadta meg 
s ez annyira fajnlt,  bogy minden megkísértett 
gyógymód daczára is szolgálatra képtelenné vál-
ván, sajnálattal ugyan, de egyházi főhatósága 
kénytelen volt nyugalomba helyezni. 

Testileg teljesen megtörve, a kór által elcsi-
gázva, de szellemileg épen vonult vissza a papi 
tevékenység teréről szülő falnjába  Csík-Szentki-
rályra, hol a megkezdett nyugalmasabb élet és 
sz ő kezdeményezésére létesített szénsavas hideg-
fürdő  használata lasankint vissza kezdette adni 
elvesztett erejének jórészét s a javnlás egész 
az 1900-ik év elejéig oly tartós volt, hogy egy 
ideig a csik-szentimrei egyházközséget, mint he-
lyettes, később a zsögödi flliális  hitközséget püs-
pöki megbízás folytán  adminisztrálta s látva ezt 
a javulást jelenlegi püspöke, már már arra is 
gondolt s ki is fejezte  előtte abbeli szándékát, 
hogy valamelyik üresedésbe jövö plébániába ki-
helyezze. 

Időközben is midőn erejét annyira érezte, 
bogy tollat foghatott  kezébe, mindjárt a tevékeny-
ség terére lépett. A „Csíki Lapok" megszületé-
sének egyik mozgató eleme s egyideig kezdetben 
főmunkatársa  volt s ettől akkor lépett vissza, 
midőn észrevette, bogy vezércikkeiben kifejlett 
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iráay eszméivel Banka társai kOsil tfibb«n  nem 
értenek egyet 

Ekkor as az eszme érlelődött meg tettre 
kész és székelyfajának  szeretetétől áthatott lel-
kében, bogy Csikvármegye egykor megírandó tör 
ténetébez adatokat hord össze s azokat „Csík-
megyei Füzetek" ezim alatt közrebocsátja. Hintán 
a füzetek  kiadását a „Csíki Lapok" akkori ki-
adója, néhai Györgyjakab Mártonnál biztosította, 
hangya szorgalommal fogott  az anyag gj Qjtéshez. 
Köz- és magán levéltárak poros aktáiból részint 
személyesen, részint barátai és jóakarói közve-
títésével hordotta össze a szükséges adatokat s 
ezekhez felhasználva  Benkő, Kővári, Orbán Ba-
lázs s mások forrás  mnnkáit is, megindította a 
vállalatot, hogy azzal vármegyéjének és az utó-
doknak maradandó becsű hasznos szolgálatot te-
hessen. 

Törekvésében a törvényhatóság részéről né-
mi támogatásra találván, hitt a vállalat sikeré-
ben, mert a mint az előszóban is kifejezte  ,nem 
képzelt oly csikmegyei szülöttet és honost, a ki 
a megye szellemi, erkölcsi és anyagi élete, Osz-
szes társadalmi és kulturális vonatkozású érde-
kei és intézményei, ősnemzeti és dicső emlékű 
múltja, ezen épülő jelene és egy jobb jövő megte-
remtésére iránynló fejlemények  iránt nem érdek 
lödnék és ne lelkesülne. 

Igen mert csak gyáva és elkorcsosult iva-
dék lehetne az, kit bölcsőjének és egykor talán 
sírjának is minden irányú ismerete nem érdekelne 
és a ki szülötteinek és nagyjainak, a kik itt 
kivívott, dicső tényeik által történelmünket megal 
kották, hös tettei vallásos és hazafias  erényein 
buzdulni, lelkesülni nem tudna". 

S mitOrtént még is? Bár egyelőre ezen 
buzdító szavak hatása alatt annyi előfizető  jelent-
kezett is, hogy vállalatát biztosítottnak hitte, 
azt nem fejezhette  be, han»m a leiró résznek, 
vagy is 34 füzetkének  kiadása után a család 
történeti résznek megkezdését abban kelett hagy-
nia, mert sokan még azok közül is, a kik a fü-
zeteket kézhez kapták, ezek árának befizetését 
holmi ürügyek alatt megtagadták s ez által oly 
helyzetbe sodorták, hogy a kiadót sem volt ké-
pes fizetni,  kinek utódai aztán pert támasztottak 
ellene a munka dijakért. Kiadta ezen kívül a 
„Lnrdi Gyógy balzsam" czimü ima- és énekköny-
vét, mely minden kelendősége mellett sem pótolta 
a „Csikmegyei füzetek"-kel  szenvedett kárát. 

A mult év tavaszán esős, havas, zimankós 
időben Zsögödön végzett temetés alkalmával erős 
bűlést kapott s ehez járulván a vállalat sikerte-
lensége s eiistentiájának megtámadása miatti töp-
rengése, régi betegségébe rohamosan esett vissza 
a került az ágyba, a honnan 9 hónapi folytonos 
sorvadás ntán, most váltotta meg a halál a kinos 
élettől, mely neki kevés örömet, de annál több 
csalódást szerzett s mely felett  kegyes főpásztora 
is aggodóan Őrködött, a ki még a mait héten 
is fölkereste  kórágyán és vigasztaló szavakat 
intézett hozzá. 

Az alcsiki kerületi papság következő gyász-
jelentésben tudatta paptársuk elhunytát. 

Az alcsik-kászoni esperesi kerület papsága 
a maga, számos rokon és jóbarát nevében kesergő 
szívvel tndatja, bogy szeretett paptársuk nagyon-
tisztelendő Vitos Mózes nyug. lelkész folyó  évi 
julius hó 19-én reggeli 6 órakor élete 56 ik, 41-
dozárságának 29-ik évében a haldoklók szentsé-
geinek buzgó felvétele  ntán, példás keresztényi 
türelemmel viselt hosszas szenvedés következté-
ben, az Orbán csendesen elhunyt 

A megboldogultnak földi  maradványai folyó 
hó 91-én délután 4 órakor fognak  a templom 
kerítésében édes atyja porai melett letétetni; 
lelkéért pedig az engesztelő szent mise áldozat 
másnap reggeli 8 órakor fog  a Mindenhatónak 
bemutattatni. 

Szeretett paptársunk! Munkás és szenvedés 
teli életed példakép áll előttünk. Ideálod vala: 
Jézus tanításának aralma az emberi sziveken ; 
az emberiség üdvéért küzdő egyházunk védelme-
zése ; a székelynép művelődése és jóllétének eme-
lése. Nemes küzdelmeidet jutalmazza jobban a 
jóságos Isten szent országában. 

Beqniescat in pace! 
A megboldogult temetése igen nagy rész-

vét mellett történt meg. Az alcsiki kerületi pap-
ság kevés kivétellel megjelent szeretett paptár-
suk végtiszteség tételére. A csik-somlyói főgim-
názium aligazgatója dr. Wassilkievicz Viktor és 
•isik paptanára Csató János, a zárda részéről 
P. Tima Dénes és Korédi Berárd képezdei taná-
rok voltak jelen, a községből pedig az Összes 
lakósság zöme és igen sokan más községek-
ből is. 

A halotti szertartást és beszentelést Hosszú 
Ferencz helybeli lelkész kerületi esperes végezte 
Antal József  menssági plébános és P. Tima Dénes 
segédlete mellett, kik az elhunytnak tanuló tár-
sai is voltak; annak végeztével pedig Baka József 
csik-szentgyOrgyi kántor-tanító énekelt gyönyörű 
gyászdalt. 

A sírnál Erőss József  gyulafehérvári  gimná-
ziumi tanár tartott egy gyönyörű és emelkedett 
szellemű gyászbeszédet és vett bncsut psptársai 
nevében az elhunyttól, felsorolván  azokat az elé-
vülhetlen érdemeket, melyeket a megboldogult az 
egyház, a haza és embertársai szolgálatában 
•agának megszerzett. A nagyhatású beszéd so-
kaknak könnyeket csalt szemébe. 

Both Ferencz prelátus levele. 
Both Ferencz czimzetes kanonok, pápai 

prelátus folyó  bó 20-án tartott arany-miséje al-
kalmából Dr. Fejér Antal orsz. gyűlési képvi-
selőhöz, lapunk felelős  szerkesztőjéhez a követ-
kező levelet intézte: 

Éden  Tónim! 
A mult vasárnap, julius 20 án megtartott 

50 éves papi jnbileumi ünnepélyem alkalmából 
hozott vagy küldött gratulácziókat számba véve, 
arra az örvendetes eredményre jöttem, hogy 
Csikmegye törvényhatósága legrégibb tagtársát 
ez alkalommal testületileg tisztelte meg. 

Azért — édes Tónim — engedje meg, hogy 
becses Ispjában mondjak hálás köszönetet meg-
tisztelőjóembereimnek általában, különösen pedig 
vármegyénk bárom vezérférfiáuak  : főispán,  al-
ispán, főjegyző  uraknak és Lázár Menyhért, Mol-
nár József  és Dr. Fejér Antal országgyűlési kép-
viselő uraknak. 

Szárhegy, 1909. julius 95-én. 
Both Ferencz, 

praclátus, törv. h. bizottsági tn£. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A bukaresti magyarság a kon-

gresszuson. Romániában éld magyar teslvéreiuk 
is érdeklődéssel vannak a Tusnádon tartandó szé-
kely Kongresszus iránt. A bukaresti „Magyar Tár-
sulat" a kongresszuson három taggal óhajtja ma-
gát képviseltetni s obbeli szándékát a marosvá-
sárhelyi Székely Társasághoz be is jelentette, a 
mely örömmel és pártolólag intézte el s bukares-
tiek kérését. 

— Ügyészségi megbízott. Az igazság-
ügyminiszter Lázár Ernő gyergyó-szentmiklósi kir. 
járásbirósági joggyakornokot a gyergyó-szentmik-
lósi járásbírósághoz ügyészi megbízottul nevezte ki. 

— Állam segély tanítói fizetés  kiegé-
szítésre. A vallás- és közoktatási miniszter a 
csik-szeuttamási róm. kalli. elemi népiskolánál 
egy tanítói fizetésnek  800 korouáig való kiegé-
szítésére az eddigi államsegélyen felül  még 176 
korosát engedélyezett. 

— Templom szentelós Gyergyó-Töl-
gyesen. Uyergyó-Tölgyusen a külgő csin és belsó 
berendezés tekintetében csakugyan párját ritkitó 
szép, uj templomot julius hó 21. és 22. napjain 
szentelte fól  Májláth Q. Károly erdélyi piispök. 
Az uj templom első sorban id, Török Antal, ifj. 
Török Antal és Waitsuk Józsefuek,  kik <10 —04 ezer 
koronát áldoztak e czélra, a hitközség, illetőleg 
a hivek hozzájárulásának, továbbá a vármegye 
meg három község adományának köszöni létesü-
lését. A felszentelés  21-ón délután 4 órakor vette 
kezdetét, azzal, hogy a kis koporsóba zárt erek-
lyét a papság a templom kerítésében felállított 
lombaátorban helyezte el s ott mint egy másfél 
óra hosszat imádkoztak és zsoltárokat énekeltek. 
Az ereklyét azután más nap reggelig imádkozás 
és egyházi dalok éneklése közepette a hivek 
őrizték. Másnap, azaz 29-én reggel fél  7 órakor 
a püspök csendes misét mondott, a meggyónt 
híveket megáldoztatta s az után bezárt ajtók mel-
lett csupán csak a papság jelenlétében folytatták 
a templomszentelési szertartást. A szertartás be-
fejezése  után a temloin ajtai kitárultak s bevitték 
a templomba az ereklyét s az oltárba befalazták. 
Erre aztán nagy körinetben Bzállilották át az uj 
templomba régi helyéről az oltári szentBégel, mire 
megkezdódött az ünnepélyes isteni tisztelet. A 
misét fényes  segédlettel Ferenczy Károly gyergyó-
BzentmiklóBi főesperes  szolgáltatta, üanepi beszé 
det pedig Görüg Jóákim mondott. Isteni tisztelet 
után közebéd volt. 

Oyáazrovat Özv. Benkő Pálné, szül. Dénes 
Mária, a k.-vásárhelyi „Stepbánie" menedékház 
alelnöke f.  hó 24-én d. u. 2 órakor életének 68-ik 
évében szívszélhűdés következtében K.-vásárhe-
lyen elhalálozott. A hü gondos önfeláldozó  édes 
anya, nagy anya, rokon a legtisztább érzelmű ba-
rátnő nincs többé, de emléke élni fog  örökre azok-
nak szivében, kik őt ismerték. Hűlt tetemét folyó 
hó 26-án d. u. 4 órakor helyezték örök nyuga-
lomra a kézdivásárhelyi temetőben. 

Folyó hó 28-áa egy nspi kinos szenvedés 
után halt meg Szász Domokos és neje 8 hóna-
pos kis fiacskájuk,  Dezsöke. Végtelen gyászba 
borította édes apját, édes anyját, kik egyetlen 
gyermeküket veszítették el benne. 

— Fürdőink látogatottsága. A mult 
hét folyamán  uralkodó szép idő a mi fürdőin-
ken is úlénkebb életet teremtett, nagyobb für-
dőinken a vendégek száma napról-napra sza-
porodik. A csíkszeredai  és a csikzsögödi 
fürdőket  a mult hét folyamán  naponkint százan, 
meg százan keresték fői,  hogy az égető forró-
ság ellen enyhülést találjanak a felfrissítő, 
kellemesen hűvös vizekben. Délutánonként mind 
két fUrdőn  nagy társaság gyül össze, melynek 
tagjai ottan töltik el a kellemes esti órákat is. 

A hargitai  büdös  zsúfolásig  meg van 
telve. Nagyszámú vendég élvezi a pormentes, 
ózondus fenyves  levegőt, a kitűnő ivóvizet, a 
testedző hideg fürdőket  és a csodahatásu gózlót. 

Tusnád-fürdőn,  a mult héten vett 4-ik 
és 5-ik számú kimutatások szerint a vendégek 
összes száma 961. A két utóbbi kimutatásban 
közölt vendégek közül állandó vendég 219. Az 
állandó vendégek között a külföldiek  száma G5. 
Napos vendég 35, átutazó 55. 

Borszéken  a második számú kimutatás 
szerint julius 19-ig 372 vendég fordult  meg. 
A vendégek száma itt is napról-napra rohamo-
san szaporodik. 

Élőpatakon  a lapunknak megküldött 4-ik 
számú kimutatás szerint az összes vendégek 
száma 751. Az utóbbi kimutatásban 109 állandó 
vendég van névszerint felsorolva  s azon kívül 
58 turista. 

— Petőfi  ünnepély. A kászon-jakabfalvi 
fürdőn  a már néhány év óta szokásos Petőfi-
ünnepélyt a folyó  évben augusztns hó 10-én délelőtt 
10 órakor fogják  megtartani a következő műsor-
ral : 1. Ounepies szentmise az erdei sétányon 
emelendő lombsátorban. 2. Szózat. Vörösmartytól, 
énekli a fürdői  dalkör zene kiséret mellett 3. 
Ünnepi megnyitó beszéd. Tartja: Dr. Szacsvai 
Gyula, ügyvéd. 4. A székelyekhez Petőfitől,  sza-
valja : Golhárd Juliska. 5. Népdal egyveleg. Petőfi 
népdalaiból zene kiséret mellett, énekli a fürdői 
dalkör. 6. Árpád s-iri álma. Kovács Gyulától, 
szavalja: Szilágyi Samu. 7. Himnusz. Köleseitől, 
énekli a fürdői  dalkör. 8. Járjatok be minden, 
minden földet.  Induló Petőfitől,  előadja a fürdői 
zenekar. Az induló alatt a vendégek levonulnak 
a közebédre. 9. Emlékbeszéd. A Petőfi  emlék-
serleggel kezében, elmondja Beke Boldizsár pre-
montrei kanonok, nagyváradi főgimnáziumi  tanár, 
A közebéd ára egyszemélyre 3 korona. Este 
tűzi játék és tánczmulatság rendeztetik. Az 
ünnepélyre az érdeklődő közönséget ez utón is 
meghívja a rendezőség. 

— Fa-óra. Ábrahám István, ki 40 évig 
mint jóliirü kocsi-készitő működött Bukurestben, 
ott a magyar nemzeti érzelemnek hü ápolója és 
a magyaroknak lelkes vezetője volt, ki szülőföldje 
iránt mindig rajougó szerctottol viseltetett, a „N'yer-
gestetói szobor"-nak és sok üdvös eszmének szin-
tén megteremtője volt, a külföldön  olyan hírnevet 
szerzett, hogy a párisi kiállításon saját gyártmá-
nyú kocsikkal és muszka divatú szánakkal megje-
lenvén, arany érmet és elismerő oklevelet nyert. 
Mint szorgalmas és takarékos iparos szép vagyoni 
Bzerezvén, a honvágytól ösztönözve hazajött s itt 
először Brassóban, később felesége  szülőfalujában 
Ueluéu telepedett Io s unalmas perczeiben egy 
faórát  készített, u.ely háromszor akkora mint egy 
reudes falióra,  az órabot 2 1848—4a beli ágyu-
gólyó a Nyergestetőro. a azon ágyuk mintájára 
rá van illesztve egy kis ágyu, mely déli 12 óra-
kor a napsugarai behatása folytán  elsül és olyan 
hangot ad, hogy az egész község meghallja, az 
órára alkalmazott csengettyűn az óra ütését hallja 
a fól  község. Az egész alkotmány az udvar köze-
pén fel  vau illosztve egy 4 méteres oszlopra, ott 
egész pontosan jár. A tudósító megjegyzi, hogy 
ezen atyánkfia  óra készítéssel soha sem foglalko-
zott, önmagától komponálta ki és egyszerű bicská-
val készítette. Keinek inü, érdemes a megtekin-
tésre, beillenék egy kiállításra is. 

— Távbeszélő felállítás.  A kereske-
delmi miniszter által a szászrégeu—toplieza— 
borszéki útvonalon Borszékig tervezett törvényha-
hatÓBági távbeszélő berendezése már bevégzett 
dolog a arra Maros-Tordavármegye a terület ará-
uyábau ót illető kölséget már be is fizette.  Csik-
vármegyétől a területére eső rész után, ha a ter-
mészetbeni szolgálmányok is készpénzzel váltatnak 
meg, mintegy 6H5 korona hozzájárulási összeg 
kívántatik, továbbá Borszéken legalább 150 ko-
rona uiiuiinális előfizetési  dij biztosítandó. 

— Végzett jogászok figyelmébe.  Hu-
nyadniLij'ében & közigazgatási gyakornoki állás 
van ürességben, melyekre augusztus 15-iki határ-
idővel pályázatot hirdetett Mara László alispán. 
A javadalmazás 680 korona évi fizetés  és 120 
korona lakbér. A kérvények Barcsai Kálmán 
főispánhoz  czimezendők. 

— Székely iparos tanonezok elhe-
lyezése. A kereskedelmi miniszter a következő 
tanévre 18 Bzékely fiút  szándékozott elhelyezni 
a m. kir. államvasutak müholyeibe és s diósgyőri 
/as- és aczélgyárba kiképeztetés czéljúból s fel-
szólította Maros-Torda, Udvarhely, Háromszék és 
Csikmegyék főispánjait,  hogy a pályázó kiválóbb 
növendékek okmányait a beosztási intézkedések 
megtétele czéljából legtovább augusztus 15-ig 
terjesszék fel. 

—Háromszögelési jegy ek rongálása. 
A kormány rendelkezése folytáu  Szentgyörgy— 
Bánkfalva  községek határán bevezetett (öldmérési 
és háromszögelési munkálatok a mint halljuk nagy 
nehézségekbe ütköznek. A felállított  mérési jegyek 
nagyobb részét az ottani lakósok nem csak meg-
semmisítették és megrongálták, hanem azt is ki-
jelentették volna, hogy határaikon nem tűrik azok-
nak fennállását,  minthogy azok birtokrendezési 
czélra is szolgálnak, azt, pedig miut károst, egy-
átalán keresztül vinni nem engedik. Ezen hely-
telen felfogásból  eredő renitenczia megszüntetése 
végett a vármegye alispánja komoly figyelmezte-
tést boosátott ki a járási fdszolgabiróság  utján a 
lakÓBsághoz, óva iutvén a törvényellenes cselek-
mények elkövetésétől, nehogy a községek és a 
lakósság terhére karhatalom igénybe vételéhez 
kelljen nyúlni. 

— Internátus a brassói r. k. elemi 
ós polg. leányiskola mellett. Alulírott igaz-
gatóság ugy a helyben, valamint a vidéken lakó 
közönségnek ezennel becses tudomására kívánja 
adni, bogy a Brassóban, Fellegvár-sor 1. sz. a. 
újonnan épült és a szent Ferencz-rendű nővérek 
vezetése alatt álló elemi és polgári leányiskolával 
kapcsolatosan a következő 1902—1903 tanévtől 
kezdődöleg teljesen uj, a kor igényeinek megfe-
lelöleg berendezett internátust Is nyit, elemi 
és polgári iskolába járó növendékek részére. Az 
intézet kitűnő fekvése,  világos szép tágas szobái 
és levegője, a legondosabb felügyelet  és szeretet-
teljes vezetés mellett teljes fokban  biztosítják 

ez intézet növendékeinek ugy testi valamint szel-
lemi fejlődését  is. Maga az elöljáróság pedig min-
denképen oda fog  törekedni, bogy azon nagy 
bizalmat, a melyet a rend más helyeken való 
rövid működési ideje alatt a közönség részéről 
magának kivívott, működésének ezen legajabb 
helyén is megnyerje és biztosítsa. Ennél togva 
kérjük mindazon t szülőket, kik gyermekeiket 
ez intézetbe fölvétetni  óhajtják, hogy ebbeli szán-
dékukat az igazgatóságnak — Brassó, Kolostor-
át cza 23 sz. r. kath. plébánia czimére — mielőbb 
tudomására adni kegyeskedjenek, a hol a további 
felvilágosítások  szívesen megadatnak. Brassó, 
1902. julius havában. A róm. kath. elemi és polg. 
leányiskola igazgatósága. 

— Ingyenes disnmü ajándék. A ki e 
czimet elolvassa, akaratianni is Amerikára, a 
képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal 
sokkal közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e 
bir. A Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, 
pártoktól és klikkektől teljesen független,  szabad-
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará-
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen 
ingyen — a gyönyörű kOtésü. remek illnsztrá-
cziókkal díszített Zichy Mihály Albnm-ot E va-
lóban értékes és nagy irodalmi becscsel bíró müvet 
— melynek az Athenaeum kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napié 
uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékai meg-
kapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. 
És megkapják díjtalanul azok az qj előfizetők 
is, a kik egész éven át fél,  negyedév vagy ha-
voukint, de megszakítás nélkül fizetnek  elő a 
Pesti Naplő-ra. 

— Adókezelési szakkönyv. Kovács 
Imre székes fővárosi  hivatalnok által kiadott 
adókezelési szakkönyv hiányt pótló kézi könyv 
minden adófizető  polgár részére. A kOnyv szár 
mos kivetési táblázattal és bő magyarázatokkal 
ismerteti az egyenes adókat és azoknak járulé-
kait. A mű ára egy korona kapható a szerzőnél 
Budapest, IX. Gát-utcza 90. 

S z e r l s e s z t ö l "ÜJz:«n.atelE. 
B. B. urnák. A csinos verset jövő számunk-

ban hozzuk. 
K. K. urnák. Kalocsa. A levelet megkaptam, 

tartalmának örvendek. Szives üdvözlet. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra néne, hogy ugy a lap bei-
tartalma, mint annak kiállítása kdelógitae a lap 
mélyen tisztelt előfizetőit,  ennek tudatában biza-
lommal fordul  a közönséghez «ivea támogatásért 
B felkéri  azon tisztelt előfizetőket,  kik előfizeté-
seikkel hátrálékban vannak, hogy a hátrálékokst 
posta fordultával  beküldeni niveakedjenek. 

Laptolajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 

a taploczai határban körülbelül 
17 kat. hold erdei, kaszáló és legelő. 
Bővebb felvilágosítás  a kiadóhivatalban. 

z. 612—1902. végrh. [236] 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Kolozsvár városi kir. járásbíróság 
1900. évi S. p. I. 1334/19. számn végzése követ-
keztében Id. Sípos Gábor kolozsvári ügyvéd által 
képviselt Magyar frauezia  biztosító társaság ja-
vára Csedö Domokos és társai csiktaploczai la-
kósok ellen 84 kor. 70 fillér  sjár erejéig 1902. 
évi jnnius hó 5-én foganatosított  kielégítői vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 680 korona 50 fillérre 
becsfiit  következő ingóságok n. m. L Csedö Do-
mokosnál bival és bival borjuk. II. Özv. Csedő 
Jánosnénál, szaluin, házi bátorok, trágya, sze-
kér és tehenek. III. Tivadar Jánosnál házi bo-
torak és fenyőfa  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 638. számn végzése folytán 
84 kor. 70 flll.  tőkekövetelés, ennek 1900. évi de-
czember hó 24-ik nspjától járó 5% kamatai és 
eddig összesen 47 korona 88 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csik-Taploczán leendő esz-
közlésére 1902. évi augnutan b* 13-k napjának 
delelutanl 2 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak 
meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. g-s értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el 
fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi julius hó 
20. napján. Ábrahám Márton, 

kir. blr. végrehajtó. 

Egy alig használt két ló-erejü 
zsákoló cséplő garnitura 

szabad kézből jutányos áron eladó 
Gyó-Szárhegyen Pál Istvánnál. 



Julius 30. C S Í K I L A P O K 31. saám. 
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Árlejtési hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága ezennel köz-

hírré teszi, hogy a villamos világítás berende-
zéséhez szükséges épUletek: u. m. gép- és 
kazánház, fii  részcsarnok és javítóműhelyek, 
transformator  és ivfényuszlop  alapzatok felépi 
tését árlejtés utján folyó  1902. év augusztus 
hó 10-én d. u. 2 órakor a községházánál 
zárt írásbeli ajánlatok alapján vállalatba adja, 

Ezen épület és talapzatok kikiáltási ára 
18.006 korona 44 fillér. 

Csakis az összes épUletek és talapzatok 
felépítésére  tett ajánlatok vétetnek figyelembe. 

Vállalkozni szándékozók kötelesek a ki 
kiáltási ár 10°/»-át bánatpénz gyanánt készpénz, 
vagy óvadékképes papírokban ajánlatukhoz 
csatolva az elöljárósághoz a fenn  kiirt napon 
délil2 óráig benyújtani. 

Késób érkezett ajánlat, vagy utóajánlat 
figyelembe  nem vétetik. 

A vonatkozó költségvetések és tervek 
az elöljáróságnál a hivatalos órák alatt bete-
kinthetók. 

Az e l ö l j á r ó s á g : 
Gyergyó-Szentmiklós, 1!K>2. julius hó 25. 

Puskás Adolf,  Márton Lajos, 
jegyző. bíró. 

Előnyös feltételekkel 

tömegben vagy részletenkint 
egy jól rendezett fűszer,  vas. 
rövid-áru üzlet. Értekezhetni 
Gondos Imrénél, Csik-Szent-
[230] a_2 mártonon. 
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A hires és közkedveltségnek örvendő K.-IMPÉKI 

„RÉPÁTI" SAVANYÚVÍZ 
a mai naptól kezdve közvetlenül a forrástól 

egészen friss  tö l tésben kerül forgalomba. 

Dr. Lengyel Béla ni. kir. tud. egyetemi tanár szakvéleménye a következő: 
„A K.-Impér „RÉI'ÁTJ" forrás  oly kitűnő égvényes savanyu vizet szolgáltat, 

mely ugy szerencsés összetétele, uiint rendkívül dus szénsavtartalma folytán  meg-
érdemli, hogy a maga nemében a legkitűnőbbek egyikének tekintessék, 
s mipt ilyen, a megfelelő  méltatásban részesüljön". 

Purjesz Zsigmond dr. prof.  a következőkép nyilatkozik: 
„Bizonyítom, hogy a „KKPÁTI" savanyuvizet a ny&khártyák hurutos bán-

talmai ellen ismételve jó sikerrel alkalmaztam". 

Dr. Hanké Vilmos tanár, az G. K. G. balneologiai oszt. titkára e vizről igy vélekedik: 
„A „RKPÁTI" viz nemcsak mint élvezeti viz kitűnő, hanem mint gyógyító 

ital is megbecsülhetetlen s a Csehországból hozott drága króndorfi  vízzel 
minden tekintetben versenyez". 

A„Répáti" viz helybeli főraktára  Simon Jenőnél van. 
(áss,  u . A K.-Impér  fíépátr'  forrás  keze-tősége. 

l a iBiăEi ia iBia iBi^ iBiBia ia iBiaBiaa iBi^ 

A e l i s m e r t l egöo"bb é s l eg r l s i fü .nő 'b 'b 

Aczél ekék Cséplőgépek 
szabad, uj Kenőgyiirüvul ellátott gíiigös 

csapágyakkal kézi-, járgány- és göziiajtási a 

1, 2, 3 és 4 baráz-
dáauak 

T&ST"68 Boronák 
Gyűrűs és sima acél lemez, földi  hengerek, 

A g z i e o l a v e t e g l p e k , 
A r a t ó - g é p e k 

fűnek  herének, 
Szénagyüjtök éa arató gereblyék, Szénaforditék 

SaM-aszaló készülék 
SAS és gyiísaeles saíték» 

Q y - ü m ö l c s á s s z ö l ö ZVLZÓIS 
és bofryómorxsolúk, 

Önmüködö szabadalmazott szőlő fecskendő 
Tormáncs és vórtetü pusztításra, 

Szállítható takarék tűzhelyek 
Széna és szalmaprések nyugvók ós szállíthatók-, 

valamint minden más fajtn  gasdaaagi gépeket legújabb szerkezetben kóxit i-m-k 

üv£a-37-:fsLrt;hL  F h . é s T á r s a 
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és viishAmorniiivek 

AUP- 1872- BECS, ü l Taborstrasse 71. 750 munkás. 

1 
Járgányok 

—(> v o n ó í ' i l l . ' i t l>efi><r.-'i^,-'ir;i. 
Legújabb gabona-tieEtitó-roatáb, 

TRIEUREK ÉS KÜKORICZA MORZSOLOK, 
Szecska vágók, darálók répavágók 

|:il|lc: Hl 
-/úllit̂ iiiuk 

Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst éa bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. 
Készleten árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. Képviselők és viszont . li'u nsilők k.-n-sW-:m-k. 

/m/mm/m^m/w/m,  u/w/msi*M/m/w/m<u.u •Eli m J .£ jó száraz pörkölt fehér  szalonna a Szászföldről  nagyobb 
a s l w Q y mennyiségben, a Iegjutányosabb napiárban Gál János 

fűszer  kereskedésében, Székely-üdvarhelyt. 
w r w wwr w v a 

Magyarnak Pécs, németnek Bécs! 

rm-'WMr 

Nem tetssőért 
a pdni 

vlaasaadatlk. 
Schönwald Imre 

ó l c s z e r g ^ r á r o e , ó r á é é s l á t s z e r é s z 
P É C S . 

Mf-  Ne küldjük pénzünket külföldre! 
Hasai iparunkat előmozdító czógeznnél mindennemű 

Három évi 
Írásbeli 

j ó t á l l á s 

ö arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden u szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
Valódi eaQét oOl remont. , ón frt • I 
Cgyaaes dipU fedellol frt  8.— 
Valódi 14 kar. traoy sói rea. óra frt  14.— l'gyaaea dipla fedellel frt  18. GO 

14 kar. tnij pectdtgyllrll frt  ».80 UJ tnayból 8 kar. frt  8.60 Doable íruj frt  1.50 Mérték Bl elegendő egy papinaallag. 

Valódi eeiul pánczél óralánczok 
m. kir. fémjelzéssel. 

IS gramm súlyban 
20 gramm súlyban 
80 gramm sulybao 
40 pramm eulyban 
60 gramm «urban 

frt  1.2U GO jiramm >ulyliiin 
frt  1.50 70 gramm súlyban 
frt  2.20 NO uramra »ulyl»an 
frt  2.60 1 100 gramm súlyban 
frt  8.25 [ l&O gramm «ulyban 

Valódi 14 kar. aranylánczok 40 féle 
divatos mintában. 

^^^^m^HHv 20 gramm anlybao frt  24 — 40 gramm mlybao frl  47, 
^^^^^^^^^^^ 2S gramm »nlybua frt  30.— 50 gramm súlyban frl  M.' 

"imm súlyban frt  37.— 60 grumm snlyhan frl  Ctí.— 
köves lógók nélkül inérvc. 

Kgy  '2'>  gtttnimon  tirunylónczhoz  egy !•> yruimiio* 
körén  függelék  réce  âxHzrxrn  4U  <jraniw mi hun .'l-l  frt 
-*0 krujczdrbu  kenV.  [14(>] 11—30 

dapU fedéllel  B frt.  — Ugyanéi erflsebb  0 frt.  — Ugyanét arany eiog. 12 frt.  — Tula eiOdt ankre-rcmon. dupla fodwllul  12 frt, 
Valódi 14 kar. araay aakre.remoatolr óra 24 frt.  — llupla fedéllvl  86 frt. 

Hagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

Valódi eiOsl rem. óra frl  5,— Dupla fedéllel  frl  7.— Valódi ealUl ankrervm 

A 1 ê.sti Napló Karjiesonyi ajándéka 

ZICHY MIHÁLY ALBUM 
A Pesti Napló, si mely • (Mip ló MathVrli Ember trágédiáját, Arany balladáit Zichy Mihály 

képeivel, Katona Bánk bánját, Kisfalmlv  Súnilor Himfy  s é relmeit reinek nlbumha foglalva, 
és li'uutoljaia a Költök Albumát mlla olvusúinuk kurácsonvi ujándókul, nz idcu nx utldigitiál is 
iiii<:yolilt s/.;ili;isti. 11is/. 1"'11. tariulomluui ui'iiicsak a/ etJtlijíi iijámlékokat fclülinilló,  de n könyvpiuc/.on 
iís rilka^áíí s/.úinlia 2ÍCÍiy MÜlÉly AlbllDlOt s / i l l , l ; l olviisóiimk kiirácsonyi njaiulékiil. 

válo^atoll. ini|»o/.áns alliumlm foplalt  pyitjttMuűnyút u Költők 
Alt ni mánál nu^yobl) i's diszoschb nluklmn Ziohy Mihály 

viiátciiirií iuiivrszi ut- ie&:szebb f e s t m é n y e i t  é s r a i z a i t f°K,,,lia  mn^ban c» a 
iin'lfscnrk  It'irjaval ° " J dis/uiii 
n e e w e n OlÜlSDOn a ""''y^ niindi-irvikriick legkiválóbb es/.létikusuink és míibirálóink 

* " ' írnak szövi'^inaíryarazalut. A vulólmu rcmi'k kivitelű iníilapokiiak 
vţzy ri:s/.e j;yöii\oni s/iunvoniásn lesz. a milyen eddig alig jelent meg magyar disxmübon. 

A negyven |»oni|»ás íniilajiot, a kisérü s/övegel ús Zichy Mihály egyéniségének és változatos 
élet pályának regényes rajzát, g a z d a g b e k Ö t é S Í t á b l a f o K 1 , , l Í a  pvönyörfl  diszcs kö-
valainiiit Zirlív rajza után kes/.iilt ° ° tctbc. 

D C PESTI NAPLÓ e nagyszabású diszmi'ivét a/. Atbenuetim állítja ki. A Zichy Mihály 
Albumot, a melynek ára az Atlienm um eredeti kiadásában 90 korona a „Pesti Naj>ló" uj kvart 
kindá<álian karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője,  hs megkapják 
díjtalanul aeok az uj előfizetők  is. a kik egész éven át fél.  negyedév vagy havoukint, de meg-
szakítás nőikül fizetnek  eló a „PESTI NAPLÓRA". 4 _ ( | 

ini'ini diszniüvet, u 

Zichy Mihály kepeinek 

: co 

F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) 491 29-50 

Yértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
küvctkeztúlien ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban nlknlmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
íiyuróiiRidszcirc (ninssage;. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
kösy.vóny, meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
Itidnsok  ós kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a s/nj  tisztítására: belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszallét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
luszerkereskcdésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

|hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-
kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VERTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

Elvem kevés haszon, nagy forgalom! 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni bogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-0ZLETEMBT 
a t a v a s z i Id.0E.3rx© való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélül, bogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 
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női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevée haszon, nagy forgalom  1 • O 
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