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Apponyi az obstrukezió ellen. 
A mult bét folyamán  igazi esemény 

számba ment Apponyi Albert gróf  képvi 
selőhází elnök beszéde, melyet nem csak n 
képviselőház tagjai, hanem a karzatokon 
összegyűlt nogy és intelligens közönség 
is a legfeszültebb  figyelemmel  hallgatott 
végig. 

A kitűnő államférfiú  leszállott az 
elnöki székhői, a honnan ritka pártatlan-
sággal vezeti a képviselőház Illéseit; a 
képviselők között elfoglalta  régi helyét, 
hogy elmondja nézeteit a jelenlegi hely-
zetről. 

Az Apponyi gróf  beszéde nem csak 
képviselő tárnáihoz intézett tartalmas, ki-
váló államférfiúi  belátással és bölcseség-
gel kidolgozott és meggyőző erejU szó-
noki incsterniU, linncm egyben az egész 
nemzethez, kiáltó szózat is, melylyel a 
törvényes rend és a parlamenti békés 
munkálkodás helyreállítása czéljából a 
választó polgárok összeségét sorompóba 
szólítja. 

A beszéd első sorban nagy hatást 
telt magára a szabadelvű pártra, de az 
ellenzéki pártot sem hagyta érintetlenül, 
ezekhez képest azonban megbecsülhetet-
len az Apponyi beszédének azon kiválóan 
magas politikai éa erkölcsi eredménye, 
mely a nemzet összeségéiiél is mutatkozni 
fog.  Apponyi azon nyilatkozata, hogy 
Khuen-Héderváry  gróf  kormányzatát 
támogatja éa az iránt bizalommal visel-
tetik, mert folytatni  fogja  az előző minisz-
terelnök politikáját, erkölcsi  támaszté-
kai ad  a kormánynak,  annak állását 
a többséggel  szemben megerősíti  s 
egyben a többséget  is felszabadítja, 
hogy magát  a kormány  politikájával 
aggodalom  nélkül  azonosíthassa. 

E nyilatkozat azonban magát a nem-
zetet is megnyugtathatja az iránt, hogy 

az u j miniszterelnök nem tervez semmi-
féle  erőszakot, sem a nemzet ellen, seui 
pedig a parlamenti rendszer ellen, mert 
abban az esetben, ha Héderváry  gróf 
bármilyen parányi sérelmet akarna el-
követni az alkotmányos rend ellen, leg-
távolabbról sem számíthatna Apponyi gróf 
támogatására. 

KitUnik nz Apponyi beszédjéből nz 
is, hogy azon nemzeti programból, 
melynek megvalósításáért mint a volt 
nemzeti párt vezére pártjával együtt 
olyan kitartóan harczolt, a s/abndelvU 
pártba való belépése alkalmával egy 
jottányit sem ejtett cl, ezek tekintetében 
mai napon is azon az állásponton van. 
mint ellenzéki vezér korában, a mi csak 
ugy lehetséges, ha Apponyi eszméi és 
nemzeti áspirácziói a hadsereg kérdésében 
a szabadelvű pártot is meghódították s 
ilyformán  a szabailol  vii párt is ma-
gáévá tette  Apponyi katonai  prog-
ramját. 

Az Apponyi beszédjében igen érde-
kes éa kiváló fontosságú  nz n rész, mely-
ben a magyar vezényszóról szól, melyet 
ugyan nem követelt sem 1889-ben s most 
sem állit (el föltételül,  de mégis hozzá-
teszi, hogy : a magyar nyelv érvénye-
sülését  a magyar csapatoknál  a szol-
gálatban  és vezényletben  olyan köve-
telménynek  tartja,  melyet előbb-utóbb 
el fogunk  érni, mert ez a mngyar nem-
zeti konszolidáczió egyik eszköze és ennek 
elérése, megszilárdítása éa minden bontó 
erő ellen a legnagyobb ellenálló képes-
séggel való felruházása  éppen ugy az 
uralkodó háznak mint ennek a nrinzel-
nek érdeke. 

Beszéde második felében  Apponyi 
gróf  az obstrukczióról s különösen a mai 
obslrukczióról szól. 

Kifejti,  hogy a inióta a magyar par-
lamentnek működése megakadt Magyar-
ország összes belső és külső ellenségei 

„AJjSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
X i n Leó p á p a nagysága. 

Az egész keresztény világ gyásza és meg-
ható részvéte kisérte XIII. Leó pápát utolsó út-
jára. A temetés tnsgs is megható, méltó a nagy 
pápához. Szombaton este történi a szent Péter 
templomnak Oltári ssentaég kápolnájában. A holt 
testet már sserdán átvitték a Vatikánból assent 
Péter templomba és aiombstou este 7 órakortól 10 ig 
tartott a temetési ssertsrlás. Mint a hajdankor 
nagyjait a pápát ia bármss koporsóba tették. 
Az elsó koporsó, melybe a ravatalról levett holt-
testet helyeslék, ciprus fából  késsült éa bihor 
vörös bársonynyal volt bevonva; est s koporsót 
egy máaik olomból való koporsóba tették és azt 
az olomhól való koporsót beforraaztáaa  éa lepe 
csétoléso után egy harmadik, szilfából  késifiit 
koporsóba helyesték. Még a napokban as egész 
világ minden réssében engeasloló azent mise-ál 
•losatokat mutatnak be as egyház szolgái a pápa 
lelki üdvéért éa azután kesdédik as uj pápa 
választás. Hogy se legyen múló jellegű kegye 
lelünk, foglalkozzunk  még a nagy pápával; erre 
liiv fel  as as óriási résavél, melyhez foghatót 
semmi fejedelem  halála alkalmából nom lehel, 
tapasztalai. 

A világ elsé tesiflleténok  tagjai, a külföldi 
illantok képviselői szombaton fejesték  ki rész 
t ' lüket; a portugál követ volt szónokuk : Xlll. Leó 
' rmyei ée mély tudása — moodá többek közt — 
» világtörténetben eltörfllbetlen  nyomot hagynak 
maguk után. Basánk legkitűnőbb testülete a 
magyar képviselőház is bódolatos kegyelettel 
emlékezett meg a nagy pipa haláláról. Apponyi 
Aliiért gróf  elnök szónoki művészete párosult 
iiţaz hitből fakadó  fájdalmával,  a midőn beszé-

dében megrajzolta XIII. Leó nagyságát, liemu-
tslla Leóban a nagy pápát, a nagy államférfiul, 
a nagy embert. .Az egéss müveit világ — mon-
dotta — gyászol XIII. Leó ravs'.slánál, mert A 
benne a pápa, ai államférfiú,  a világtörténelein 
szövőszékén miiködd közéleti egyéniség nsgyaága 
az ember arköleal tökéletességével találkozott." 

A magyar egyház főpapjai,  a püspökök is 
külön körlevelekben kegyeletes szavakkal emlé-
kesnek meg a nagy pápáról. Ide iktatjuk kegyes 
püspökünknek körleveléből a következőket: „Vau-
nak nevesetes sírok, melyek bennünk szomorú 
emlékeket kellenek, mert olyan embereket takar-
nak, kik sok náp boldogságát megrontották, de 
vannak dicsú sirnk is, melyek életet, vigaszt, 
lelkesedést lehelnek Ilyen páratlanul diosA sir a 
mi Urunk Jézus Krisztus sirja ás as övéhez ha-
sonló soknak sirja as ö helyisriói közül, ilyen 
aseniatyánké XIII. LaA A is. Miut szent éleiü 
püspök foglalta  el a világ legfontosabb,  legma-
gasabb trónjót, mint szent pápa vezette Krisztus 
juhait és bárányait és miat szent téri Islen szine 
elé, bogy elvegye nagyszerű, sokoldalú munkás-
ságának örök jutalmát. 

.Leó oroBilánt jelent — mondja alább. — 
És valóban bár megjelenése mindig egyszerű, 
szolid, szeretetre mélló volt, as egybás ellenei 
mégis félve  néztek Róms felé,  mert bárány sze-
lídségével oroszlán bátoraág párosult benne, mi-
dőn az egybás jogail védelmezte; kímélettel, 
kiváló böloseeéggel és akadályt nem ismerő 
erélylyel Iparkodott nem annyira legyözai, mint 
meggyőzni az egyház elleneit." 

Nagy, azent éa hős voii XIII. Leó életében, 
•agy, szent és höe volt hnlálában. Halála elélt 
d. a. 3 érakor még egyszer öaszessedte erejét e 
ezen emlékezetes ssavakat mosdotta: „Ks utolsó 
ssavnm: Mindenkinek gondjába ajánlom as egy-
házat.': 

erősebb akczióba léptek. Magyarország 
normális közélete meggyöngült, megvan 
bontva az egész országban mindenütt n 
rend. Horvátországban épp ugy, mint a 
nemzetiség laktn vidékeken és mindenütt. 
Magyarországnak preszlizse, Magyaror-
szágnak súlya ugy n monárkin másik 
államával szemben, mint az egész európai 
közvéleményben azóta igen meggyöngült 
és alább szállt. 

Az obstrukezió eredménye az a rop-
pant nnyngi liAlrAny és anyagi kár is, 
melyet a/, ország az életbe vágó kérdé-
sek megoldásának elodázása által szen-
ved s megbénulása nz országnak abban, 
hogy gazdasági érdi-keit kifelé  érvénye-
síthesse. 

Ezekhez járul még azon körülmény 
is, hogy az t'xlexben való huzamos ben-
niarndás alkalmas a törvénytisztelet és az 
alkotmány iránti feltétlen  tisztelet meg-
ingatására. Enllek nz állapotunk a fen-
tnrtftsa  nz ország alkotmányára feltétle-
nül káros és veszedelmes. 

Függetlenségi párt kijelentette éa 
határozati javaslatot is adott be az iránt, 
hogy letesz az obstrukczióról, Iul a kor-
mány leveszi mipirondről a katonai ja-
vaslatokat és tárgyalásra kitűzi a hatá-
rozott időhez kötött javaslatokat. Ez a 
kormány változás alkalmával megtörtént 
és ime a függetlenségi  párt egy része 
már is elhngyln ezt az álláspontját és 
ujolag kimondta, hogy nem szavaz meg 
a kormánynak «numit, ha be nem hozza 
a magyar vezényszót] és nem teljesíti 
a nemzeti áspirúcziókat, 

A függetlenségi  párt tngadlial lanul 
győzelmet aratolt azzal, hogy a katonai 
javaslatok lekerültek a napirendről, de 
most kitűnik, lmgy » függetlenségi  párt 
nem győzelmet akar, hnnem okvetlenül 
azon van, lingy u nagy többséggel szem-
ben a saját aknrnlát érvényesítse s enüek 
érdekében folylalja  tovább az obslruk-

cziót, a mivel a párt obslruáló elemeiről 
az is kitűnik, hogy nem respektálják az 
adott szót. 

Apponyi hatalmas beszédében ki-
mondotta, hogy ilyen körülmények 
között  az obstrukeziót  semmiféle  ész-
szerüséggel,  semmiféle  frázissal  sem 
lehet többé a nemzet előtt  igazolni. 

Hogy ennek a nagy beszédnek a 
hatása alatt le fog-e  szerelni az obstruk-
ezió, arról most beszélni nem lehet, de 
annyi bizonyos, hogy az obstrukezió 
tovább folytatásának  most már politikai 
komolyságot senki tulajdonítani nem fog. 

Apponyi gróf  nagy szolgálatot tett 
a nemzetnek az által, hogy leszállott az 
elnöki székből azért, hogy megvilágosítsa 
a helyzetet. Megvagyunk győződve róla, 
hogy Apponyi ezen fellépése  nemcsak a 
parlamentben, hanem azon kivHl is nagy 
eredményeket fog  létre hozni, melynek 
következménye a parlament megbomlott 
rendjének helyreállítása leend. Erre fog 
törekedni az egész nemzet, melynek élete 
összelorrott az alkotmányossággal s az is 
világos, hogy a katonai reformokat  is, 
melyet az egész ország óhajt, csak alkot-
mányos uton érhetjük el. 

XIII. Leo páps a világtörténelem ítélőszéke 
elAlt is kiállja a versenyt a loguagyobb emberek-
kel, Lik valaha a közéletben szerepeltek, sót egy 
tekintetben felül  ia inul sok lörténoti nagyságot 
A világliirténolemben ugyanis gyakoriabbak a 
nagy érdemek mint a nagy jellemek. A nagy 
embereknek nagy hibáik is vannak. Innen van 
az a folfogáa,  hogy a közélel férfiainak  törté-
nelmi jelentősége nem függ  feltélleuül  a köz- és 
magán élet teljos üsszliangziitától; Inkább függ 
egy egy nagy olvnek következetes képviselésétól. 
Mennyi bálványt kelleno ledönteni, mennji kö-
zéleti niívjság zsugorodnék össze, ha azokban 
keresnők a köz- éa magánélet leljea üsszliaugza-
tát. Senkit sem figyoluek  uiugjobban a közélet-
ben éa seiikit som bírálnak ineg kíméletlenebből 
mint épen egy insgas állású papot daczára a 
fent  omlitett felfogásnak.  Mily magasztoaan áli 
szentséges Atyánk n'ukja a világ elölt; szem-
lélheti At az oknyomozó, bírálato* történelem, 
kös- és magán élete teljes összhangban van. Ez 
az A nagy jellemének titka, mondjuk szentsége. 
Erre mutatott rá a magyar képviselAháznak nagy 
essii elnöke a fent  idézett szavakkal. A nagy pápa 
kivélé jó indu'attal viseltelelt nemzetünk és hazánk 
iránt, kedves msgysrjainak nevezett bennüuket. 
A történelem tanúsága szerint nemzeti életünk 
dicső korszakai féayt  hoztak az egész oyngati 
keresztényeégre. Nagy királyaink, mintegy jobb 
kezei voltak a pápának a kerosztény tanítás ter-
jesztése ée védelmében éa apaiak miul élófal 
állottak a keresztény czivilizalio védelmében. Sze-
rencsétlen politikai helyselüok, mely a mohácsi ve-
szedelemmel kezdődik, hozia magával azt, hogy Ró-
mával való viszonyunk gyeugiilt. Nem magyar s igy 
magyarul érezni éa gondolkodni nem .tudA, hagyo-
mányainkat és nemzeti törekvéseinket nem ismerő 
emberek befolyása  döntötte el sson ügyeket. 

- A képviselőház ülései. A képvi-
selőház folyó  hó 21 -én tartott ülésében, elparen-tálta az elhunyt pápát Apponyi Albert gróf.  a képviselőház elnöke, meleg szavakban méltatván 
az elhunyt uagy érdemeit. A folyó  hó 22-én tar-tott Ulésbeu általános figyelem  és érdeklAdéa kö-zepette mondotta el Apponyi grAf  oly régea 
várt beszédét, (a beszéd részleteivel lapnak ve-zető helyén foglalkozunk)  melyben fenntartotta 
mindazon  elveket  és  követeléseket,  melye-
ket ellenzéki  vezérkoralmn  vallott  s kijelen-tette, hogy támogatni fogja  A miniszterelnököt, kíuek politikája iráut bizalommal viseltetik. A beszéli zajos tetszést aratott s a szónokot töme-gesen üdvözölték. Szünet után Beöthy Ákos bí-rálta Apponyi beszédét, személyes kérdés czimén. Azután interpellácziók voltak. Apponyi beszédé-vel foglalkoztak  B azt bírálgatták a 23-iki Ulés-beu Ilakonyi  Samu és Ugrón Gábor, a mind-
melyek Magyarországot érdekelték és bontotta 
meg azon bensó és szoroB kapcsolatot, melyben 
századokon keresztül Rómával voltunk. Igy tör-
tént, hogy kisebb nemzeteknek nagyobb befolyása 
voli Kómában, miut neküuk. Ez állapot kezdett 
javulni és a javulás XIII. Leó pápa személyéhez 
fűződik.  A magyar nemzet tehát a nagy pápában 
egy kiváló atyját és barátját vesztette el. 

Az öreg Peecí meghalt, de a pápa halha-
tatlan. Ezeket a szavakat is moudta XIII. Leo, 
midón halálát közeledui érezte. Nagy szavak ezek, 
nagy igazságot foglalnak  magukban, melyet XIX 
száz esztendő hitelesít. Biztatás, bátorítás vsa a 
haldokló Leo e szavaiban a hivők számára, in-
telem a hitetlenek és s világ számára azért, mert 
az isteni igazságok hordozására és megőrizésére in-
tézményre van szüksége a világnak. Igy a mély 
részvét, mely a világ minden részében meg nyil-
vánult szólott elsőaorban Xlll. Leo pápának, as 
egyénnek, de csalhatatlan jele egyúttal anuak is, 
hogy az emberiaég nagy liBztelettel van a pápa, 
a pápaság iránt. Tehát még ott marad a világ 
figyelme  as örök városon ; már összegyűltek a 
bíborosok, pénteken vonulnak be a konklávébs 
n egy pár nap múlva as as örvendetes kiállás haag-
zik — habemus Papám —. A püspökök aa egész vi-
lágon imákat rendeltek a válasslás sikeres kimene-
telére, de valóban szükség is van reá, bogy a ne-
héz viasonyok között és a nagy pápa után ki-
váló egyéniség jusson szent Péter székébe. 

Püspök Urnák ssavaival végessük XIII. 
Leo pápa nagyságáról irott elmélkedésünket: 
XIII. Leó jó haresot harrzolt. Hivatása as volt, 
hogy védje as igasságot és gyógyítsa a beteg 
társadalmat. Ha teljes siker nem koroaAsta is 
fáradságát,  mégis ama meggyőződéssel szállott 
sírban, hogy a gonossaág tervei sem fognak 
győzelemre jutái, mert a pokol hatalmasságai 
nem fognak  erőt venni Krisztus egyhásáa. 
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ketten ai obstrnkesló Jogosultságát védelmestik, 
de beaaideik nem birták felülmúlni,  lerontani 
Apponyi besiéde hatáaát. — A jsliul 84 iki Öléi-
ben folytatták  ai obatrukeiiót a Váisonyi Vil 
moa beaiélte ki ax ülést, több mint 2 Ara bon-
ssáig tartó bessédben, melyben bírálta a miniss-
ter elnök programmját a majd Tomaaios egyik 
beasédivei foglalkosott,  melyet pár hónappal 
eaelőtl mondott a kérdi, hogy mikép lehetett 
Tomaaics miniaster ? Beaiéde végén határoiati 
javaslatot nyojtott be. Ssfinet  után Piobler 
Oyöté siemélyes kérdésbea asolalt fel,  kiaek 
Ugrón  rögtön válaszolt, majd válaaiolt Darányi 
miniazter Udvari Foreaol. Esiterháiy Miklós gróf. 
ia Bartal Aurél inlerpeláciiéjára a Duna éa Vág 
kiöntéaei ügyében, kik a válásit tudomásul vet-
ték. — A jaliua 20-lki ülésnek ia osas egy sió-
noka volt Mttkics  Simon, a ki a minisiierelnök 
programmját birálgalta a kijelentette, bogy a 
minissterelnök múltja csak bisalmatlannágot kelt-
het benne. Bestédé végeztével Olay  Lajos 
inditványosta, hogy a Rákóczi ünnepre való te-
kintettel a hál ülést fétfóu  ülést no urlson, a 
mely indítványát a bál el is fogadta. 

A parlamenti zendOlés. 
Mig as orsság gaidaközüuaége a a aaegény 

íoldmivelő nép verejtékének hullatáBával ator-
goskodik as elemi csapások állal is sokhelyt 
meglátogatott termesitményeinek üssaegyiijlésén 
éa betakarítálán, hogy abbéi a maga és osaládja 
szükségleteit agy, a bogy fedezhesse  s köjtar 
tolásait aa állammal szemben leróhassa. addig 
néhány ember esaeveszett makacssága iniatt as 
ország drága pénién ia anuak igen sok. nagy 
fontosságit  és vitális érdekeinek egymás hátrá-
nyára és kárára 8 hónap eltelte után ia a 
szóharei éa aa üres aialma caépelis még min-
dig foly  a képviselóliáibsn, daczára annak a 
hazafias  féoyes  szónoklatnak, melyet Apponyi 
Albert Gróf  képviselőházi elnök a mnlt hit egyik 
napján tartott é9 a mely kormány intelmek és 
hasaHas aggsdalmaknak híjával nem volt. 

Talán még volt némi jogosállsága a parla-
menlária elvek fejtetőre  állítása mellett is annak 
a harcinak, melyet a kisebbség a katonai lét-
szám tervezeti felemeléae  ellen komoly elhatá-
roiáakép folytatott  éa a melylyel az országot egy 
kiváló és alig pótolha'ó államférfi  megbuktatásé 
val sikerült törvényen kivüli állapotba aodoruia, 
de kitűzött ezilját elérte, vagy ia ama kifogá-
solt javaslat viasza vonatott a ennek fejébe  sza-
vát adta arra. hogy ai orsiág súlyos helyzeté-
ből való kibontakosisnak egyelőre útjában nem 
áll: most már igazán megbotránkozással kell 
hallani minden ai orsság soraát s a ílagyar 
állam tekintélyét szivén hordó embernek a>t az 
üres és a mellett komoly aggadolmakat keltó 
határoialot. — melyet a Kossuth pártból szószegés 
utján kivált a a Polonyi—Ugron-féle  píirl töredék-
kel összefogott,  alig száinba vehető kisebbség a 
képviselőházban még mindig (oly tat és abban 
bagyni nem is akar. 

Ea a harci többé nem párt politikai küz-
delem habár nemzeti követelmények ezége alatt 
ia foly,  hanem legfőbb  ciélja as uj miniszterel-
nök megbuktatása, kiuek hetek óla a programra 
ját éa eddigi linykedisét bírálgatják még pedig 
as adott aió megsiegésével, a vezér oithag>á*á-
val ia a parlamenti szabályok lábbal tiprásával 
egyenesen as alkotmány megrontására B nem 
tartva egy bekövetkezhető abszolutizmus veszélyei-
től sem, a mitől pedig mindea gondolkozni tudó 
hazafinak  irtóinia kell. 

Mert hiszen bebizonyult dolog, hogy miolőtt 
Hiderváry Károly loint horvát bán a kabinet meg-
alakítására vonatkoió missziót elvállalta volna a 
közjogi ellenzéki pártok bisalmi firfiaitól  bizto-
sítást nyert arra, hogy az obstrukciió azonnal 
lesserei, ha a katonai javaslatok vissza vonalnak 
s eil a biztatást egyhangúlag nolifikálA  párt 
határosat is követte. Ez a párt határozi-ta nyúj-
totta aautáa as alapot Hédervárinak arra, hogy 
Ö felaégénil  a kifogáaolt  javaalat viaasa voná-
sát proponálhassa s a körmi ny megalakitásávali 
megbiiatást elfogadhassa.  S mit tes4 essél siem-
ben most ai a maroknyi kisebbség, mely magát 
és veaérét a aaóssegéssel desavurálta ? — a mi-
niszterelnöki programra kifogásolása  mellett és 
oly uemseti követelmények csége alatt, melyek 
nagy riaaének maga idejin való teljesítésire a 
Sséll Kálmán Ígéretének magáévá tételével a je-
lenni minisiierelnök is szavát adta: folytatja  ai 
egéai nemiet nevében — melyül azonbau erre 
fellintalmasáaa  nincs — a magyar alkotmány ép-
sége éa a magyar nemieti politikai hitelrová-
aára sendülését, minden sikerrel való kilátás 
nélkül. 

Asirt nem tartjuk tehát eil as esieveazeit 
harciot józan pártpolitikai kűidelemnek, mert 
annak moat már semmi parlamenti asabályai nin-
csenek a csak ia egy elvakult aienvedilynek 
a fatlyuhejtáaa,  midőn ai egy pártveiér elüiésé-
vel, a parlamentária többéig Jogainak meggátlásá-
sával történik, a> adott férfi  ssét megtagadja, 
melyei nem ia annyira a többségnek és a kor-
mánynak, hanem mondjuk ki, kösvetve egyene 
aen a királynak nyújtott a ea álul mind belei, 
mind kfibő  ellenségeinknek u ellenünk! gyűlö-
letre éa agy árkod ás ra tápot ad. 

Ignnân tótét képet tár elénk as orsság jö-
vőjét Illetőleg ea aa alkotmányos életünkben mig 
eddig elő nem fordult  politikai rövid látás, mit 
agy eriaiakoa kisebbség főként  a most előtér-
ben álló fontos  gazdasági kérdések megoldhatásá-
nak kOaaöbéa aa orsiág kárára nap-nap után ta-
•aait -, mart ha aa as obitrakeiió, as a asokatlan 

ia nem miniig oiélaierU fegyver  ellenállásra a 
bitoayoa nem tetsaő javaalat megbuktatására 
baaanáltatik fel,  annak mig van irtelme, de Di-
din ordasakká fajul  s mig arra ainoa tekintettel 
a mi aa államnak eiodáihstlan aiükaige a olyan 
tervbe vett és halaaitást nem tflró  intéskedések-
nek állja útját, a melyek magának ai állam 
preatiiéainek és a polgárok milliói jólitének eme-
lésére leninek befolyással;  nem tekinthető egyéb 
nek, mint parlamenti aendttliauek, mely diktálni 
a' ar kormánynak, többsignek, sót msgának a 
koronának is. 

Telepítés. 
A székelyföldi  miniszteri kirendeltség 

mindez ideig még nem fogott  nagyobb aránya 
munkába. De elfogadván  a székely kongresszus 
határozatait kiindulási alapul, a földmivelésügyi 
m. kir. miniszter utasítására terjedelmes javas-
latul. készített és terjeszt az ősz folyamán  a 
Székelyföld  gazdasági tényezői, lobban mondva 
annak testületeiből összehívandó ankét elé, 
melyek mint a javítás munkájának oizlályosai 
és tényezői, ezt a javaslatot a munka megosz-
lás és a gyakorlati megoldás biztató mértéke 
szerint fogják  elbírálni, hogy annak alapján 
minden vonalon nagy aránya mentő munka 
kezdessék. 

Hódúnkban volt a nagyszabású munka 
lényegével s egyes részleteivel is megismerkedni. 

E munka Sándor János kormánybiztost és 
az egész kirendeltséget mint a Székelyföld 
bajainak ismerőiét és a javításra kiválóan al-
kalmas gyakorlati embereket dicséri. Nem aka-
rónk azonban elébe vágni az eseményeknek; 
szókkal hisszük minden vonalon meg lesznek 
elégedve. De mert kapcsolatos a székely kér-
déssel, sőt snnak a kongresszus elölt is folyta-
tott, lényegesen fontos  része a telepítés, el-
mondunk egyet másl erről, mini a székely kor-
mánybiztos közreműködésével folyó  akczióről: 

A n>. kir. löldmivelésügyi miniszter nr 
folyó  évi junius Iii 11-én 6888. sz. slalt kelt 
rendeletével megállapította knluzskarai, felsö-
detrehemi, m.-luilasi és febéregyházi  állami te-
lepek elfoglalásának  feltételeit. 

Tndva azt, hogy a Székelyföld  némely 
vidékein sem hiányoznak olyan földmívesek, 
kikre nézve a birtokszerzési saját községükben 
a határ szilk volta még abban az esetben is 
megakadályozza, ha különben az ahoz szüksé-
ges tökével rendelkeznek, másokra nézve pedig 
a birtok árának egészben vslé kifizetése  zárja 
ki az önálló gazdsság alapításának lehetőségét: 
a székelyföldi  miniszteri üirendeltség azt óhaj-
taná, hogy a Székelyföld  szomszédságában most 
betöltendő eme 388 állami telephelyen minél 
több székely földmives  legyen elhelyezhető 8 az 
önálli gazdavág alapítására rásegíthető. KOIö 
nősen óhajtja ezt a mondottakon kívül még 
azért is, mert a földrajzi  fekvésnél  fogva  e 
telep helyeket tartja legalkalmasabbnak arra, 
bogy a székelyekkel való betelepítéssel a szé-
kelység határai szélesittessenek s a Székely-
föld  magyarságának térfoglalása  kiterjesztessék. 

Ugyanezért a telepítési fellételeket  tartal-
mazó telepítési okirat rendelkezéaére álló pél 
dánjait a székelylöldi gazdasági egyleteknek 
a'zal a kéréssel küldötte meg, hogy azok a 
magok részéről is rsgadják meg a székelység 
gazdasági és faji  megerősítésére kínálkozó ezen 
alkalmat, ba«Banak oda, hogy e telep-helyekre 
székelyeiuk közül is minél többen telepedjenek. 

A telepítési okirat a telep-helyek átenge-
désének minden feltételéi  pontosan előírja. (Kzt 
snnak idején egé<z terjedelmében közöltük. 
S/.erk.) A kormánybiztos véleménye szerint 
azunbsn mégis igen üdvös és szükséges volna, 
hogy ez okirat egyszerű közzétételén kivül a 
települni vágyó közönség felvilágosítására  s 
azok h-lyes megválasztására a gazdasági egye-
sületek közreműködnének, miudenek előtt ki-
szemelnék azon vidékeket s azou községeket, 
a melyekből gazdasági s népességi szempont 
búi legkívánatosabb volua s legkevesebb hát-
rájynya) járna a telepítés — s tagjaik révén 
közvetlenül kiválogatuák a telepítésre alkalma-
sokat s megmagyaráznák nekik a telepítés ösz-
szes fellételeit. 

Tájékozásnl közöljük itt ismételten is, 
hogy a koloskarai, felső-detrehemi  és fehéregy-
liázai telep-helyekre csak ev. ref.  és rém. katb. 
vallású kisgazdák fogadtatnak  be lelepesekül. 

A telep-helyek iránti kérvények a m. kir. 
löldmivelisOgyi miniszter orlioz inlézendők s 
akár közvetlenül, akár az illető birlokkezelő-
aégek nlján beadhatók. A kérvényeket azonban 
a gazd. egylet ia elfogadhatja,  s akár a kor-
mánybiztos közvetítésével, akár közvetlenül a 
tn. kir. földmivelésügyi  miniszter nrboz felter-
jesztheti. 

A kérvényekben okmányokkal, legegysze-
rűbben községi bizonyilványnyal igazolandó a 
folyamodó  valláss, életkora, családi állspota, 
gyermekeinek száma, foglalkozása,  kifogástalan 
erkölcsi élete és vagyoni állapota, nevezetesen 
az, hogy a folyamodénak  ingatlanokban gazda-
sági élő és holt felszerelésben,  valamint kész-
pénzben legalább 8000 korona vagyona van, 
hogy továbbá sz ingatlanok valamint gazdasági 
élő és holt felszerelés  miből állanak, végül, hogy 
a folyamodónak  adósságai nincsenek, vagy ha 
vannak mily összegre ragnak és milyen ter-
mészetűek. 

A telepeken szervezett kincstári birtok-
kezelöségek ntasilva vannak arra, hogy a telep-
helyeket aa érdeklődőknek a helyszínén matas-

sák be és a szükséges felvilágosításokat  ls ad-
ják J e t e k r e láthatólag fontos 
szerep vár itt. Hert nekik sz akció keretében 
a folyamodók  személyi és vagyoni viszonyairól, 
a kikről feltehető,  bogy telepeseknek alkalma 
sak és a kezdet sokféle  nehézségeivel megküz-
deni képesek lesznek, a lehetőségig megbízható 
adatokat beszerezni és a kormánybiztosság ren-
delkezésére bocsátani. 

Ugyanis — s ez az akczii sokat vitatott 
és megállapított lényege: a kormáaybiztosság 
ezeket a telepeket elkérte a m. kir. földmive-
lésügyi minisztertől, hogy egészben székely 
telepítésre használhassa fel. 

Tervének keresztülvitelére elfogadta  azon 
ngyszólván köztudatból származott javaslatot, 
hogy a mennyiben a Székelyföldről,  habár a 
székelység lakta föld  mellé is — kitelepít: első 
sorban arra érdemes több gyermekes, birtok-
szerzésre ntalt családból, másod sorban a ki-
vándoroltakból válogatná a telepeseket, hogy 
a kik otthon, saját falnjokban  semmi áron sem 
jutnak az életfftltélelükhöz  szükséges föld  tulaj-
donjogához, s talán éppen azért vagy más 
okból is kivándoroltak, alkalmat találjanak a 
haza földjéből  birtokot szerezni. 

Egészeu természetes, bogy a birtokszer-
zés feltételeit  ezeknek leljesiteniök kell. Arról, 
hogy a székely faj  szegényebb része miképpen 
jolhat ezen akc/ió keretében segítséghez, más 
alkalommal szőlőnk. 

Tanítói szentgyakorlatok Csik-
somlyón. 

Szolgálatot vélünk teljesíteni, midőn az 
utóbbi szentgyakorlston résitvevők neveit közöl-
jük, a mint következnek. Gr, Majlátli Gusztáv 
Károly oredélyi püspök. Péehy Arnold S. J. jé-
zus táraaaági atya, hitszóuok.Bundala János le-
neluilor, Ésitérgom. Kerseh Ferencz karnagy, 
Esztergom. Káutorok is tanítók : Adorján Imre 
Csiksomlyó, Antal János Csiksomlyó, Antal Já-
nos Csikazenttaináa, Kalló Károly Kosmás, Baka 
Jóssef  Csikazentgyörgy, Baka Jánoa Csikszent-
márton, Bslló Imre Taplocia, Bálint Sándor Pet-
rozséuy Bálint Jóisef  Oroszhegy, Benke Lajos 
Kássonujfaln.  Baka János Csikazereda, Biró Jó-
isef  Delne, Büchler Sándor Somlyó, Bors.ia Mi-
hály Köszvinyesremete, Búzás János Miklósvár. 
Ciiriák Jenő Somlyó, Domokos János Szentmik-
lós, Elezner Sándor Zslánpatak, Erű Vendel 
Gyulafehirvár,  Ferenci Jóisef  Karcafalva,  Ferencz 
Jóisef  Lövéte, Ferenci János Szenttamás, Ferencsy 
Ignáci Tusnád, Pereucs Tamás Rákos, Füleky 
Árpád Caikszerda, Fülöp Fereuos Ditró, Fodor 
Izra Bikáa, Gál Sándor, Udvarhely, Oál Sándor 
Oroazhegy, Gál Márton Dánfaiva,  Gál Antal 
Karaifalva,  Gál Mihály Udvarhely, Gergely Jó 
zsef  Csiksseulsimon, Gál Ambrus Koroud, Gáspár 
Endre Tapiósiecső, Gáspár János Pólyán, Gyor 
csoveca Károly Ülke, Hajdú András Oroszhegy 
Hozó János Oláhfalu,  Imre János Taplocia, Imre 
Ferenci Kászonremele, Imecz Móies Csicsó, Ja-
ksbos István BUksiád, Jartó Áron Vágá9, Ká-
sioni János Sientimre, Keresstes Sándor De-
ményháia, Kováea Bila Lövite, KovácB Ignáoz 
Verebes, Kovács Nándor Naszód, Köminy Gyula 
Kosmáa, Kriató István Szentkirály, László Elek 
Bita. Láazló Elek Brassó. László Imre Zsombor, 
László István Ditró, Lásiló Dénes Fenyéd, Már 
ton János Vicze, Márton Bálint Makó, Márton 
Lásiló, Sientmárton, Miklós Antal Oroszhegy, 
Márkos Sándor Sientlélek, Nagy Tamás Gyimsslok, 
Vásilorl János Segesvár, Orbán János Peseinek, 
Palánoi Sándor Jenöfalva,  Péter Baláis Szent-
márton, Petres Lajos Zetelaka, Pelrea Viktor 
Zetelaka. Petrea Gyula Farkasloka, Pálosi Giia 
Madaras. Pál Albert Alfalu,  Puskás Tamás Ssip-
vii, Ráduly Béni Sientdomokos, Salamon Márton 
Mikóujfaln,  Salló Albert Zsögöd, Simon Lajoa 
Karcfalva,  Solyam Mihály Torja, Siabó Bálint 
Bethleofalva,  Siabó Sándor K. aientlélek Síikely 
András Alfalu,  Szikely Foreaoi Caomafalva, 
Siőke JózBef  Szentimre, Tsmás Imre Tnsnád, 
Tamás József  Orosshegy, Pályán Imre Fancsal, 
Tekxe János Nagyenyed, Tódor István Caatóaseg. 
Veress Piter Jenöfalva,  Wiger Fereuoz Mind-
szent, Pál István Palmatér, laoie János Caatósieg, 
Pál Béla Mindsunt, Wiger Béla Somlyó, Peronos 
Gyula Kizdiváaársely, György Láiár Csomortán. 
Györbiró Iguáoz K. szentlélek, Vitos Domokos 
Somlyó, Nagy Galacii János Somlyó, Laos Jánoa 
Sientlélek, Kováea Antal Ssentm<klós Cseke Fe 
renci Sientsimon, Dobay Ferenoz Keresztúr, 
Tanárok : Bartalia Jóisef  Gyulafehérvár,  Reit-
boffer  Jenő Gyulafehérvár,  Embery Árpád Udvar-
hely, Mihávolioa Béla Udvarhely, Saemlir Fe-
renci Udvarhely, Sió Gáspár Udvarhely — Ta-
más Albert Udvarhely, Dr. Balló István Somlyó, 
Berbergor 3ila Somlyó, Riainer Ödön Somlyó, 
Pál Gábor Somlyó, Jakab Antal Somlyó, Lakatos 
Ura Somlyó, Dományánoi Péter Somlyó. 

A ssentgyakorlatok elvégséae után aa egy-
hásí senekuriusra mintegy &4 en még vissia 
maradtak, kiknek BonUla éa Keracli adtak több 
órára terjedő oktatást a teljea egyházi lenéről 
és kántori fnnkeiorél.  Be ia taníttató» több 
ehorálla darab, nevezetesen egy reguiam ia, me-
lyet a jólelkű rőpáastor szombaton reggel Ponti-
fikált  ai elhalt Unitókirt. 

Igaián éhajtaadi lett volaa, ha eien kán-
tori tanfolyamat  több erdélyi kéator ia la meg-
hallgatta volna, mert már ideje, hogy valahára 
e téren ia egyöntetűség aaüleaaék. 

A Hargitából. Tekintetes Szerkesstő úri A mult alkalommal küldött levelemet a n a l végeztem, hogy Itt a Hargitai fürdőn  lóval élénkebb lenne as élet,ha ezt a kincset irt  helyet a tnlajdo-nos község ls ugy megbecsülné, mint a hogyan azt a látogató kösónség megbecsült. Ezen állításom megindokolása cséljábdl hivat-kozom a következőkre. A Hargitai fürdőt  ma már nem csak Itt Csík-ban éa a szomszédos Udvarhelyvárraegyében, hanem az ország távolabbi részeiben ls Ismerik. Voltak Itt vendégek az ezelőtti években Bndapestről, Debre-czcubol, Nagyenyediől, Pozsonyból, Kolozsvárról és az ország más helyeirőL Ezek a vendégek mindnyá-jan dicsérték és dicsérik a fürdő  kltQní  levegő-iét, páratlan jóságú Ivóvizét, ««inves fekvésit,  cso-dás hatása fürdőit  és gózlójéL Mindazok, kik Itt megfordultak,  a felsorolt  tekintetekben elteijesztet-ték e kies fürdőnek  hirit, még pedig jó hírét, ozek mellett azonban azt aem hallgathatták el s való-színűleg nem ls hallgatták el, hogy a fürdő  még nagyon primitív berendezésű, hogy a vendégek tá-volról aem találják meg azt a kényelmet, mely a hosszabb, állandó tartózkodáshoz elkerülhetlcnűl szükséges lenne Ezen azonban a fürdő  egyéb elő-nyös oldalai miatt Igen sokan túltennék magukat, ha biztosítva volnának arról, hogy legalább olyan, a milyen lakást kapnak s nem kell hosszn és költ-séges utazás után visszatérni, mtnt a hogv az már többekkel többBzör megtörtént. Rrről aaonban senki biztosítva nincsen, mert aránylag caekély száma szoba áll a fürdőzni  vágyó közönség rendelkezésére. A felső  két épületben 20, az alsó épületekben pod lg 10. A rendelkezésre álló szobák az Idén már o hó első napjaiban meg voltak telve vagy lefoglalva. Most egyetlen szoba sem áll rendelkezésre, sőt a bérlő még a raktár helyiséget is megüresítette, hogy a jelentkezőknek lakást adhasson. A felső  lakásokon ez Idő szorint cgv szobábau két, három, esetleg négy, öt személy lakik, a kik reudcscti egy családhoz tartoznak. Az alsó lakáaok ban, a jóval kisebb szobákban össze vau zsúfolva nyoicz-tiz cinbor, sót talán még több ls. A bérlő a jelentkezőknek egész őszintén megmondja, hogy la-kást már nem tud adni, dc a szegény emberek össze-tett kézzel kérik s addig rimánkodnak, hogy jelöljön ki számukra valami zugot, a hol legalább éjjelre meghúzhassák magukat,liogy utóvégre ts kénytelen-kelletlen megengedi, hogy az alsó szobák valamelyi-kében keressenek maguknak lakást s ha a már ott lakók beleegyeznek, telepedjenek meg. Visszamenni senki sem akar annyira nlztk a fQrdőben,  annak gyó-gyító hatásában, hogy képes a legzsúfoltabb  lakás valamelyik zugában ls meghúzódni, csakhogy a für-dőt, melytől gyógyulását, vagy legalább ts fájda'-mal enyhülését várja, néhány napig nasználhassa. — És ezek az emberek betegek, uagyobb részük hülé-9es bántalmakban szenved, de vannak más betegsé-gekkel ls s igy ezeknek egy szük lakásban való ösz-szezsufolása  beleütközik a közegészségügyi szabá-lyokba is. Ezeket az állapotokat a tulajdonos község elöl-járói már évek óta tudják és Ismerik s a lakáai mi-zériákon még sem akarnak segíteni. És ezen nagyon csodálkozunk, mert ezt könnyű szerrel tehetnék, hi-szen van a községnek fája  és egyébb építési anyaga bóvön, ott a lürdó közelében van fűrész  ls, a hol a deszkát klvágathntják, a bérlő, ha anyagot adn.ik, akkor a szükséges epületeket szivesen telepíteni, de mindezek daczára sem történik semmi, marad min-den ugy, a liogy s ezáltal szenved a közügy, de ká-rára vau ez a községuek is, mert a megbecsOlhetlen értékű hely után Ilyen körüimények között nem kapja és nem is kaphatja meg azt a jövedelmet, melyet bevés körültekintéssel könnyű szerrel zsebre vághatna. 
Mert ha alkalmas és elegendő lakás volna most már tele lenne emberrel a Hargita, még pedig nem csak innen a környékről és a szomszédos vármegyéből, hanem távolabb vidékekről is. És ezek az emberek, mind pónzt hoznának magukkal, melyből egyik, má-sik áruért jutna a szomszédos községek lakosainak is. Mert ha a vendégek száma megszaporodnék, mind-járt kis piaezra is Tenne szükség, ahol a szomszédos község lakói a tejet, vajat, majorságot, zöldséget s egyéb élelmi szereket jó árban értékesíthetnék. Ha nem csordulna ls, de legalább cseppenne. Tele Jajgatjuk a világot a székely nyomorú-sággal, nem is egészen ok nélkül — de mikor ki vau nyújtva a scgltőkéz, csak húzódozva is vona-kodva fogjuk  mag, ha ugyan egyáltalában megfog-juk, ha pedig magunknak kell tenni valamit, amivel sorsunkon segíthetnénk, csak azért se tesszük, ha-nem eltátjuk a szánkat a várjak, hogy a sült ga-lamb bele repüljön. Ki világra Igy tesz Gstcsó köz-sége ls, birtokában van egy természeti kincsekkel gazdagon megáldott hely, meg van hozzá minden eszköz, hogy azt kis költséggel is kevés áldozattal ki is aknázza, de hát nem teszi, ki tudja, minő okokból. Nekem ugy tűnik föl  a dolog, hogy egyálta-lában sem az elöljáróság között, sem pedig a köz-ségben nincsen olyan ember, kinek világos fogalma lenne arról, hogy tulajdonképpen milyen értékes hely a hargitai fürdő,  mert ha legalább egyetlen egy volna ilyen, akkor a saját maguk érdekében már rég óta segítettek volna, ezeken az ezelőtti ivekben is sokszor megénekelt mizériákon. A fürdő  vendégek létszáma Összesen az Idén meghaladta a lttO-at, Ük közül mintegy 120-130 jelenleg ls a fürdőn  tartózkodik A társas élet meglehetősen barátságos, a már megtelepedett fürdő  vendégek minden tisztességes, jóravaló embert szívesen körükbe fogadnak,  s egy társaságban töltik el az Időt, kedvező Idő esetén ki-rándulásokkal, kellemetlen Időben pedig és különö-sen esténként a „Hotel Csicsóu-han, mely barátsá-gos melegével — fütő  van benne — különösen nagy vonzó erőt gyakorol mindenkire. Volt már thea-estályünk, melyen épen egy csíkszeredai felebasátunk  mulattatta csodálatos va-dász kalandjaival s Ördöngös jeleneteivel az estélyen résztvevőket. Annyit azonban megjegyzűnk, hogy a rémes vadász kalandokból 60—7B«/,-ot la kall számí-tani, az ördög megjelenésénél, pedig mindig ett\ kürtőaeprő játszotta a szerepet Dohát nevettünk, sőt hahotáztunk ls, nem aoy-nylra az előadottak tartalmán, mint inkább az elő-adó furcsa  modorán, malylyel a csodálatos esemé-nyeket előnkbe tálalta. Hyen helyen azonban a fő-czél az, hogy jó hangulatban legyünk is ezt ez es-tén el ls értünk. 

t Volt tombola estilyűnk is, mely egy parázs 101, hogy 
ligánk kiváló hogedü művésznek mutatkozott be, 
annyira, hogy szép is gyönyörködtető játéka miatt 
eltértünk rendes szokásunktól, a korai lefekvéstől 
és csak 11 óra után mentünk plheuőre. 

Mellesleg megemlítem, hogy a fürdóterület  ia 
környéke egyben kitűnő vadászterület ls, akik a he-
gyeket járják gyakran látnak őzeket, nyulakat, vad-
disznókat a más kívánatos emlős is számvas okta-
lan állatokat. 



20. C S I I L A P O K 3 . ám. De as egész fürdő  kOaftnség  feltétlen  tiszte-lije a törvénynek s Így nem szegi meg még a va-dászati tilalmat se, a bogy a gyanonak még csak árnyéka se férjen  hoasá, nemcsak a tilalom alatt álló állatokat» hanem még a fenevadakat  sem veszi puska hegyre. A vadászati tilalmat a ÍQnJŐI  kutyák Is respek-tálják, mert hát Illenek Is vannak, aa egyik Bandi, m másik Pikk nevre hallgat. Az elsőegy borzas muszka kopó, % másik egy szép sima angol vizsla. A miut mondám mind akettő nagy tőrveuy tisztelő, tehát a uynlaknak és őzeknek bekét hagyuak. de még is hogy vadászati szenvedélyüket klelegltsek a szegény kis svelczcr borint a fürdő  területén meg-hajszolják, a ml egyéb iránt a borjukénak csak egész-ségére válik. Mind a két kutyának kíttlnő tulajdonságai vannak, a Bandi hQseges  kísérője mlndcu kirándu-lónak, H Pikk pedig az étterembcu segédkezik a kisebb étvágyú vendégeknek az ebéd és oasoua el-fogyasztásában.  Reggelire Pikk tejbe aprított kenye-ret kap, melyhez azonban csak abban az esetben nyúl, ha a tej ulncs vízzel felhígítva.  Ezen jeles talaj Jon-ságáuál fogva  Igen ajánlatos volna ollenőrzőnek al-kalmazni városunkban. Ki kellene állítani Szered a végéhez ZsCgOd felől  s minden tejes csuporba be-tekintést eugedni neki. A inelyik tejbe belekóstol, bátran vihető a városba; de a melyikbe nem, azt, mint hainisítváuyt vissza kellene utasítani. Proban-dum est. 
Babllés. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Házasság. I>r. Zakariás Istváu csík-

szentkirályi köorvos folyó  hó 28-án délután tar-
totta szűk családi körben esküvőjét Léatyán 
Erzsike kisasszonynyal Csikszentkirályon. Az aj 
párnak tartós boldogságot kívánunk. 

— Kinevezés. A m. kir. miniszter el-
nök Csíkszeredai tiőzsy Gézát a vezetése alatti 
miniszteriumbafogalmazó  gyakornokká nevezteki. 

— Gyász isteni tisztelet. A már szom-
baton sírba helyezett XlII-ik Leó pápa fi  szent 
Bégéért sz ünnepélyes gyász isteni tisztelet vá-
rosunkban tegnap (kedden) délelőtt tartatott 
meg a rom. kalh. plebániálistemplomhau, melyen 
a különböző hatóságok testületileg, s a polgár-
ság soraiból is igen sokan vettek részt. 

— Fürdői élet. A szerkesztőségünknek 
megküldött kimutntások szerint az elöpatttki 
gyógyfürdőn  megfordult  veudégek összes száma 
583, Borszéken pedig folyó  évi június hó 15-tól 
julius 8 ig 306 vendég volt. 

— Petőfi  emlék-ünnepély. A Kásuon 
jakabfalvi  fürdón  folyó  évi augusztus 2 án a 
láuylelkü költő és szabadsághús halálának év-
fordulóját  a régi azokáshoz hiveu cainos műsor-
ral és közebéddel fogják  a fürdővendégek  meg-
ünnepelni. A műsor követkesó : 1. Ünnepélyes 
szentmise az erdei sétányon emelendő lombsátor 
alatt d. e. 10 órakor. 2 .Szózat* Vörösmartytól, 
énekli a fürdői  dalkör zenekiaérottel. 3. Ünnepi-
megnyitó beszéd, tartja Bartslis József  gyula-
fehérvári  fógim.  taaár ur. 4. „Szeptember végén* 
Petőfitől,  aaavalja Kovák Róaa k. a. tanítónő. 
5. Népdal egyveleg. Petőfi  népdalaiból, seneki 
Béreltei énekli a fürdói  dalkör. 6. Éuek szóló 
Bitterleln Maris k. a. által Beithofer  Jenő fógim. 
tanár ur hegedű kísérete mellett. 7. .A nemzői-
hez' Petőfitől,  szavalja Both Mihály kántor ur. 
8. .Himnusz11 Köleseitől. Énekli a fürdői  dalkör. 
V. Rákóczi iuduló a fürdői  zenekar állal miköz-
ben levouuláa a kösebédre, melynek folyamán 
10. „Emlék beszéd* a Petőfi  serleggel taitja Soó 
Oáspár székelyudvsrbelyi fógim.  igazgató ur. A 
közebéd ára Baeinélyenkint 3 korona. Este tűzi 
játék és táuosmulatság. As érdeklődő vidéki kö-
sönségot az ünnepélyre ez ntou is tisztelettel 
meghivja a rendezőség. 

— Vendég forgalom  a tusnádi für-
dőn. Bárha néhány napig valóságos nyári me-
leg idő volt s igy remélni lehetett a fürdői  élet 
megélénkülését, még mindig nsgyon korlátolt 
száma mutatkozik a fürdő  látogatóknak a tus-
nádi kitűnő gyógy- és üdülő helyen. Az utóbb 
közzé tett kimutatás szerint ugyanis julius hó 
19-ig s vendégek és átutazók száma 707 volt, 
a mi nsgyon is kevés egy olyan elsőrangú für-
dőnél, mint a tusnádi is. 

— Buosu bankett Folyó hő 25 én este 
a Koszutb-szálló nagytermében Bartha Ferenoz 
városukból eltávozd káplán tiszteletére nsgy 
számú barátai és tisztelői jelenlétébea bucsu 
vacsora volt. A szeretett éa sokak által tisztelt 
lelkészt több pohárköszöntőben búcsúztatták el 
váro>unktél s kívántak neki szerencsét uj állo-
más helyén kilejtendő működéséhez. 

— T é n e n e városunkban. Kellemes 
meglepetésbe részesítette Báduj Béni Jóska kar-
mester városunk közönségét. Ogyania elhatározta, 
bogy minden vasárnap este 7 órától kezdöleg 
a városháza előtt térzenél fog  adni. Az első 
folyó  hó 26-án volt, nagyszámú közönség jelen-
létében, mely a czigáayok szép nótáiban nagyon 
gyönyörködött s a végén zajos tapsban is része-
sítette őket. 

— „Orvosi közügy". As orsságos orvosi 
Bsövelség megyénkbeli tagjai, folyó  évi augusslus 
hó 2. Csikszentdomokoson Krauss János vendéglős 
dísztermében tartják meg évi közgyűlésüket, 
inelyre a meghívók, már kiküldettek. E közgyű-
lés legneveselebb tárgyát, as egéssségttgy kü-
szóbéu lévő államosításakor, hozaadé törvényekre 
voustkosó javaslatok képesendik. A hozandó ja-
vaslatok asonban érvényesek és üdvösek csak 
akkor lesznek, ha szövetségünk mindegyik tsgja 
saját tapasztalatai alapján alkotott eszméivel an-
nak tökéletesítéséhez hozzá járulsud. Az eszme 
cserét jelentékenyen meg kőnnyitendi nagy te-
hetségű éa vas asorgalmn megyei tiszti főorvo-
sunk Veress Sándor dr.j asövelaégi elnök évekre 
terjedő előmunkálata^ Tekintettel arra, hogy a 

gyakorlati emberek által felvetett  eazmék, a 
zöld asztalnál működő theoreticusaink mun-
kálkodására döntő befolyással  lesznek; vétkes 
könnyelműség vádja terhelendi as orvosi sső 
vétségnek mind ason tagjai, kik a fent-
jelzett idóben éa helyen tartandó közgyűlésen 
seemélyeseu résst nem vesznek. Kéri és kötelezi 
sz okból ss országos orvosi szövetség minden tag-
ját, hogy a Csikszentdomokoson tsrtsndó kö.gyö-
lésen megjelenni ssives kötelességének tekintse. 
Kelt Csíkszeredán, 1003. évi julius hó 28-án 
egy választmányi tsg. 

— Alapszabály megerősítés. Gyer-
gyóremete községben a műveltség előmozdítása 
fa  a nemzeti nyelv kultiválása czéljából egy 
műkedvelő színtársulat alakíthatott, melynek 
alapszabályait a belügyminiszter a müködhetési 
jog záradékával ellátta. 

— A marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara tudatja, hogy a kereskednie.n 
ügyi m. kir. miniszter ur a folyó  évi augusztus 
hó 20 án Szent István nspján megnyitsndó buda 
pesti tauoucz és segéd munka kiállítás uiogtekin 
tóséro legalább 10 főnyi  csoportokban Budapestre 
és visszautazó iparoaok. Iparos segódek és tanon-
ezok éa as utóbbiak tanítói a m. kir. államvas-
utak ÖBsaes vonalain és a kezelése alatt álló 
helyi érdekű vasutakon a lakó helyükhöz leg-
közelebb levő vasúti állomásról Budapestre és 
vissza a szomszédos forgalmi  viszonylatok kivé-
telével személy éa vegyos vonatokon a III. kocsi 
osztályban féláru  uienet-jegygyel utazhassanak. 
Haaooló muuetjegy kodvezmónyuek lehetőség 
szerinti engedélyezésére egyidejűleg a m. kir. 
államvasutak utján a többi liazsi vasutak igaz-
gatóságait is felhívta.  Ezen körülményt azon 
felhívással  adjuk az érdekelt ipartestületek, ipar 
társulatok és ipariskolák vezetőségének tudomá-
sára, hogy a mennyibeu kebelükben kiránduló 
társaságokat szervezhetnek is kamaránkhoz azok 
nevét bejeleutik, az igazolványok beszerzésénél 
valamint a kalauzolásnál készséggel leszünk Be-
gitségéro. 

— Kártékony hornyok elszaporo-
dása. A Mnap harmadik negyedében néhány 
napig tartott bőség egy veszedelmes hernyófajta 
millióinak adott életet, melyek kertjeinkben 
nem csak a termő cserjék, mint a pöszméte 
és ribizke. továbbá a virágok közül az ibolya 
és öszi rózsa leveleit teszik tönkre, hanem 
meg semmisítéssel fenyegetik  a konyha egyik 
legtöbb czikkét a káposztái is, rosta szerűvé 
tevén nnnak nem csak a külső, de a belső szív 
leveleit is. Az a különös jelenség, hogy ezek 
az apró hernyók eddig a káposzta iélékeii nem 
jelentkeztek és nem is tartoznak a káposzta 
hernyók családjába, hanem az araszoló  lep-
kéktől származnak, s többnyire némely fa  leve-
leit szokták megtámadni. Minthogy sokaságuk-
nál fogva  most már az ellenük való védekezés 
teljes lehetetlen, a káposzta termést meghiusult-
nak lehet tekinteni, ha csak a hernyók bebá-
bozása után levél ujitás nem fog  bekövetkezni. 

—_ Állandó j atalom a duvadak 
pusztításához. A mult év végén Daráuyi föld-
mivoléai miniszter abban a meglepetésben ré-
szesítette a vadász embereket, bogy a gazdakö-
sönségnek igen sokszor nagy kárakai okozó ra-
gadozó vadak, nevezetesen a farkasok,  hiúzok 
elejiéaéért éa puazlitásáért jutalom dijakat ado-
mányozott. Moel a minister est a díjazást állan-
dósítani akarván, a vármegye halóságának ren-
delelet adott ki, hogy mindazon egyéneket, kik 
farkaal  éa hinst ejtenek el évkösben pontos 
nyilvántartásnak egv példányát sz év végén 
hozsá felterjesszék,  hogy a megszabandó juta 
lomdijat réssükre folyósíthassa.  A vad elpuss-
titásál as illetőnek eiöljárósági bizonyitványnyal 
kell igazolni, mi nálunk eddig is ssokásbsu volt, 
minden elejtő a vármegyétől farkas  és liius után 
8—8 korons, medve után pedig 10 korons dijat 
kapott aa igazolvány alapján. Ez ia egyik ujabb 
biaonyitéka Darányi Ignácz földmiveléai  miniszter 
sok mindenre kileijedó gondoskodásának melylyel 
a gazdakösönség és a ssegénynép érdekei iránt 
viseltelik. 

— JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsi-
tot akarnak létesíteni, ajánljuk, bogy szerezzék 
be Hsutbner Ödön csász. és kir. udvari mag-
kereskedéséből Budapesten a „Sétatéri* vagy 
a „Margitszigeti" (ttmagkeveréket. — Ezek-1 
már 29 éve szállítja Maulhner Budapest és a 
Margitsziget o!y bámulatra méltó és gyönyörű 
sétatéréi részére. — 

Laplulajdonos: 
G Y Ö R G Y J A K A B Ö R Ö K Ö S E . 

3 7 5 - 1 9 0 3 

£ b r f c @ © i t é © . 
(A kar. hetegsegétyzS pénztár tatjaihoz ) 

A aaikszeredai kerületi betegsegélyző 
pénztár folyó  évi jalini hó 26-án az üsz-
azehivott közgyűlését, mivel a közgyűlési 
kiküldöttek kellő számban nem jelentek 
meg, azon időben meg nem tarthatván 
folyó  évi augusztus hó 2-án dél-
előtt 10 Órára, Csíkszeredába a vá-
rosház nagy termébe itj közgyűlést hí-
vunk egybe, melyen a meg jelenő ta-
gok a tárgysorozatba felvett  tárgyak 
felett  az alapszabályok 35. szakaszának 

4-ik bekezdése értelmében végérvényesen 
határozni fognak. 

Csíkszereda, 1903. julius 2P-án. 
A ker. betegs. pénztár igazgatósága. 

Darvas Béla, Lakatos Mihály, 

h. elnök. titkár. 
Ozlet áthelyezés. | | f  T 

Van szerencséin a mélyen t. közönség 
szíves tudnmáBára hozni, miszerint = 

F É R F I S Z A B Ó Ü Z L E T E M E T 
folyó  évi julius 24-tól kezdve a Száva 
Lukáos u r házába, Szultán Gergely 
ur üzletével szembe áthelyeztem. £ £ 

Tisztelettel: JAKAB JÓZSEF, férfiszabó. 
Sz. 5843-1903. 

tlkkvT. 

Árverési hirdetmény és feltételek  M a . 
Bartha Igiláeznak özvegy Szabó Istvánné 

szül. Eszlengely Borbála jelenleg férj.  Balázs 
Ferencziié elleni végrehajtási ügyében az 
10822 —902. telekkvi számú végzés folytán  1903. 
május 6-án foganAto-iilolt  árverés Bariba lg-
nácznsk jelen szám alá beadott és elfogadott 
ntnajánlati kérelme folytán  hatályon kívül he-
lyeztetik és a kérelem következtében a végre-
hajtási ál-Verés 1270 korona tőke és járulékai 
erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a csík-
szentmártoui kir. járásbíróság területén lévő 
Csikszentkirály község halálán fekvő  a csík-
szentkirályi 1. 955. sztjkvben 6405/1., 6605/2., 
6606. brsz. ingatlanra 644 korona. II. az 1207. 
szljkvben 6549., 6550. brsz ingatlanra 18 ko-
rona. III. az 1579. sztjkvben 6501., 6502. Iirsz. 
ingatlaura 8 korona. 6503—6605. hrsz. ingat-
lanra 12 korona, 7584/2., 7585/2.. 7586/2. hrsz. 
ingatlanra 36 korona, 75813/,., 7585'/,., 7586'/,. 
hrsz. ingatlanra 36 koron* kikiáltási árban 
Péter Elekué szül. Pál T-rézia javára haszon-
élvezeti jogok sérelme nélkül elrendeltetik. A 
csíkszeredai m. kir. adóhivatal ulaaiUatik, hogy 
a jelen szám alnlt bevett 351/903. pénztári 
czikk és bírói letét napló 338/903. folyó  szám 
alatt kezelt 391 korona 10 fillért  további intéz-
kedésig bírói letétül elfogadott  összegként 
kezelje. 

Az árverésen a fenti  ingatlanok az utó-
ajánlattevő állal megígért összegnél és pedig: 
a 955. sztjkvben levők 1870 koronánál, az 1207. 
sztjkvben levők 503 kor,, az 1579. sztjkvben 
levők, valamint a 6501., 6502. hrsz. ingatla-
nok 121 kor. 01 fillér,  a 6503-6505 hrsz. ing. 
123 kor. 21 fillér,  a 7584/2., 7585/2., 7586/2. 
hrsz. ing. 303 kor. 61 fi'lér,  a 7584*/,.. 7585V-2, 
7ö86'/s. hrsz. ingatlanok 303 kor. 51 fillérrel, 
az utóajánlallevő által megígért ezen összeg-
nél magasabb ígéret el nem éretik, az ingat-
lanok általa megvettnek fognak  tekintetni. 

Az árverésre határnapul 1903. évi augusz-
tus hó 28-ik napjának d. e. 0 órája 
Csikszenlkirály község házához tüzelik ki. 

Árverezni szándékozók tallóznak minden 
egyes ingatlan kikiáltási árának IO°/u-át együtt 
7i korona 40 fillér  bánatpénzt készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni. 

A kir. járásbíróság telekkri hatósága. 
Csikazenlmártou, 1903. május 20-áu. 

Dr. Szabó Alajos, 
kir. albiró. 

459-1903. 
végrh. Bzám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 18bI. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a él teimében ezennel kö/hiri é 
teszi, hogy a csíkszeredai kii. járásbíróság 1903. 
évi Sp. I. 93/3 számú végzése következtében 
Dr. Érőss Vilmos ügyvéd állal képviselt Evőss 
Terézia és társai Csikkarczfalvi  lakosok javára 
özv. Balázs Istvánué és lá-sai odava'o lakosok 
ellen 158 kor. s jár. erejéig 1903. évi május 
hó 20 án fogonatosiiolt  kielégítési végrehajtás 
ulján lefoglalt  és 992 korra becsült következő 
ingóságok u. ra. I. özv. Balázs Istvánnénál, 
borjú, szán. szekér, eke, épület fs,  tűzi fa,  slb. 
II. Balázs Ágostonnál, sarjú, szekér, deszks, 
lovak, borjú slb. III. Balázs Jánosnál lovak, 
hám, eke taligával, szekerek, fenyő  tűzifa  és 
borjú, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mtly árverésnek csikszeredai kir. járás 
biróság 1903. évi V. 505 Bzáuiu végzése folytán 
158 kor. tőkekövetelés, bíróilag már megállapi 
tott költségek erejéig végrehajtást szenvedők 
lakásaiu Csikkarczfalván  leendő eszközlésére 
1908. évi augusztus bó 12-lk napjának 
délelőtti 9 órála batáridőül kilü/.elik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. ga értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és telülfoglaltatták  s azokra kielé 
gitési jogot nyertek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120 g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1903, éri julius hó 24-ik 
napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. blr. végrehajtő. 

Sz. 2798 903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-

tozó -Csikvárdoifalva,  Csobotfalva,  Pál-
falva  és Csomortán községekből alakult — 
Csikvárdotfalvi  körjegyzői állás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén, ezen állásra 
pályázatot hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy képeaitésöket s 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérésöket hoz-
zám a folyó  év augusztus 21-ik nap-
jának délelőtti 12 órájáig annál is in-
kább nyújtsák be, mert a később érkező 
kérvényeket figyelembe  nem veszem. 

A választást folyó  évi augusztuB hó 
29-ik napján délelőtt 8 órakor fogom 
Csikvárdotfalva  község hivatalos házánál 
megl ártani. 

A körjegyzőjavadalmazásaa következő: 
1. Törzs fizetés  889 korona. 
2. Birtokossági jegyzői teendők vég-

réséért 200 korona. 
3. Utiátalány 30 korona. 
4. íródni átalány 32 korona. 
5. Tűzifa  átalány a körjegyzői iroda 

flltésírc  40 kor. 50 fillér. 
6. Kuldönczdíj 42 kor. 60 lill. 
7. Mint kinevezendő állami anya-

könyvvezetőnek tiszteletdíj 120 korona. 
8. A magán munkálatokért szedhető 

dijakat, ugy szintén kiszállások alkalmá-
val járó díjazást a vonatkozó szabályren-
deletek alapítják meg. 

Csíkszeredán, 1903. julius hó 20-án. 
Fejér Sándor, 

1 — 3 főszolgabíró. Faeladási hirdetmény. 
Csíkszereda város közbirtokosságának 

a Fekete sarok nevil dűlőben lévő 20 
kat, hold vágterűleten a fennálló  fakész-
let a szomszédos osztagokban lebélyeg-
zett magfák  és széltörött törzsek fatöme-
gével, mely együtt minthogy 5009 m* 
haszon lát tartalmaz, folyó  év aUgUSZ-
tus hó 15-én d. e. 9 Órakor Csík-
szereda város hivatalos háza nagytermé-
ben zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilváuos szóbeli verseny tárgyalás utján 
el fog  adtatni. 

Becsértéke 12.522 korona. 
Bánatpénz ezen összeg 10%-a. 
Zártiráabeli ajánlatok a bánatpénz-

zel felszerelve  f.  évi augusztus hó 15-ik 
napjának délelőtti 9 órájáig a közbirto-
kosság elnökéhez nyújtandók be. 

Elkésett és utóajánlatok nem fogad-
tatnak el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a közbirtokosság elnöké-
nél Csíkszeredán. 

Csíkszereda, 1903. julius 26-án. 
Id Dávid lgnács, Szopos Jóssef; 

1-2 bjzó. blrtokosságl elnök. Faeladási hirdetmény. 
A csikszentléleki közbirtokosság 

Sulcza völgyre hajtó Kisborda északjában 
lévő erdejébe mintegy 105 kat. hondnyi 
területről 16., 166., 81 m' gömbölyű lucz-
haszonfa. 

Zártiráabeli ajánlattal egybe kötött 
szóbeli verseny tárgyalás utján f.  é v i 
augusztus hó 15-én d. u. 2 órakor 
Csikszentlélek község házánál el fog  adatni. 
Becsértéke 42037 kor. 61 till. a leteendő 
bánatpénz ezen összeg 10'/«a. 

Zárt írásbeli ajánlatok a bánatpénzzel 
felszerelve  f.  évi augusztus hó 15-én d' e. 
12 órájáig a közbirtokosság elnökéhez 
Csikszentlélekre nyújtandók be. 

Abban az esetben ha az árverés ered-
ményre nem vezetne a 42037 korona 
becsértéken alul is el fog  adatni a legked-
vezőbb ajánlattevőnek. 

Elkésett valamint utóajánlatok nem 
fogagtatnak  el. 

Az árverési ée szerződési feltételek 
megtekinthetők a közbirtokosság elnöké-
nél Csikszentléleken. 

Csikszentlélek, 1903. julius hó 26-án. 
Balog Imre, 

k. bir. elnök. 



Julius ao. 
C S Í K I L A P O K 31. azAtn. 

Sz. 8314.(903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, bogy Krausz.Mibály 
csikszentdomokosi lakos végrehajtsténak Csá-
szár Nándorné szfli.  László Polixéna csíkszere-
dai lakos végrehajtást szenvedő elleni fi00  ko 
rona tőkekövetelés és járnléksi iránti végre-
hajtási ügyében s csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csikmadéfalva  község határán 
fekvő  a csikmndéfalvi  I. számn tjkvben A f  1. 
rend 1. 2. hrsz. s. kertre és belsőségre 320 
korona, 2. rend 67. hrsz. a. kertre 36 kuiona, 
4. rend 874, 87B, 876, 877. hrsz. a. keitre és 
(szántóra), ntczára 27 korona, ö. renil 91*. 
920/1, 920/2. hrsz. a. kertre és belsőségre 160 
korona, 6. rend 1025. hrsz. szántóra 89 korona, 
7. rend 1073. hrsz. szántóra 24 korona, 
8. . 1287. • * 30 

10. 1437. n n 47 
11. . 1488. n n 9 
12. „ 1510. 1531. „ fi 35 
13. „ 1655. n n 33 
14. 1795. m • 6 
16. 1910. 

„ „ 13 
16. „ 1959. n w 20 
17. „ 2651,1. » 30 
18. „ 2113. n n il7 
19. „ 2165. n n 15 
20. „ 2203. fi n 5 
21. , 2216. n r 8 
22. „ 2320. n n 13 
23. „ 2333. n m 17 
24. „ 2373. 86 
25. „ 2500. n n 44 
26. » 2729. „ 43 
27. „ 2878. „ 110 
28. „ 3087. n kan/dióra 88 
29. „ 30G8. 0 szántóra 15 
30. „ 3011/a. n n 31 
31. „ 3802. n n 8 
32. „ 3817. n kaszálóra 8 
33. „ 4014. n 50 
34. „ 4016. n í) 
35. „ 4245. szántóra 7 
37. „ 4813. n 5 
38. „ 4940. 4941. n 9/ánló, ka sz. 14 
39. „ 5089. 5090 n kaoxálóra 24 
40. . 5417. n 18 
41. . 6441. n 12 
42. , 6938.6944.S945. 0 n 63 
43. „ 6994.6995.6996. n 310 
44. . 7179. n n 36 
45. . 7463. n 32 
46. „ 7627. 7628. n 28 
74. . 7662.7663-7664. n n 4 

Tusnádfürdön 
1903. évi augusztus 9-én d. e. 9 
Órakor a filrdőign/.gatósági  irodában 
nyilvános árverés utján 1S04, 1905. és 
1906. évre bérbe tulnlnnk : 

1. Gyógycsarnok vendéglő, kávéház 
kikiáltási ár 5010 kor. 

2. Az erdei czukrázda kikiáltási ár 
510 kor. 

3. A filrdővégi  csárda 430 kor 
4. A csolnakázó-tó sznbnd halászat-

tal kikiáltási ár 202 kor 
5. A piítczi váinszedés kikiáltási ár 

315 kor. 
G. Játékhelyek : 2 Lawn-Tennis, 1 

Croqnelte, 2 Tekepálya 3G0 kor 
7. Gyógycsarnok fedett  sétányán 1 

bazár helyiség 200 kor. 
H. Gyógycsarnok fedett  sétányán 1 

bazár helyiség 300 kor. 
9. Gyógycsarnok fedett,  sétányán 1 

bazár helyiség 500 kor. 
írásbeli ajánlatok n filrdőigaxgató-

ságlioz Titsnádfilrdőre  rzimzeniló'k, az ár-
verési feltételek  Tiisnádfiirdőn  az igazga-
tósági irodában megtekinthetők. 
:I-:I A fürdöigazgatöság. 

kikiáltási árban éspedig az IS8I. évi LX. l. cz. 
156. §-a értelmében nemcsak végrehajtást szen-
vedett, hanem a Miklós Dénes (kinek neje Ké-
szég Katalin), György Iiuréné szili. Miklós Kó-
zália. Miklós Félix, Miklós József,  Krnn-z Mi 
bályné sz. László Juliánná társtulajdonosok ne-
vén álló járandóságokra is, a csiktnaili^alvi 
1982. számn tjkvben A f  I. rend 4804. hrsz. 
szántóra 11 korona kikiáltási árban és pedig 
nemcsak végrehajtást szenvedett, hanem a 
Miklós Dénes, Botár llyés. György Imréné sz. 
Miklós Rozália, Miklós Félix. Miklós JA/x f  és 
Krausz Nibályné sz. László Jnliánna társtulaj-
donosok nevén álló járandóságokra is s igy 
az ingatlanok egészére az árveiést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
a kezdödóleg 1903. évi szeptember hó 
2 ik napján d. e. 9 órakor Csikmadéfalva 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megáilapilolt kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árve:ezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának IO"/0 át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-áhan jelzett árfolyam-
mal számilott és sz 1881. évi november hó 1 én 
3333. szám slstt kelt m. kir. igazságügymiiiisz-
leii rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.cz. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges előleges elhelye-
zéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt ál-
szolgáltatni. 

A kir. tőrvszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csikszeredáu, 1903. jnnius hó 13-án. 

Geozö Béla, 

kir. tszéki bíró. K : 
! 

ips* LevsIsiAlspnk nagyválasitékbau ksp-
hatók Sivnboda Testvérek könyv-, papír-, 
Iró-, rajz- és bangsisrksrsskedssében Csík 
Szeredaban. Vlsiont eladóknak árkedvezmény. 

Bérbeadási hirdetmény. 
A néhai Balási Lajos jogutódainak 

tiilnjdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és borvizforrások  lele részben 
tulajdonosai Halási József,  Borbála és 
Ilona érkörtvélyesi, illetve budapesti lako-
sok 1904. január 1-tŐl megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kat, a melyek őket, mint nevezett telep 
és források  Merészben tulajdonosait meg-
illetik. 

Bcrbe venni szándékozók kérelm-k 
1903. október l-ig, Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szaih-
már megye) czimre irni. J s" 

• J C O O O O O O O O O O O C 
Hazai ipar! 

A fo[liiáiiyta  szenvedőt figyelmébe! 

Barna J. budapesti jó hírnevű fog  spe-
cialista, fogászati  gyskorlalát Tusnád 
fürdőn,  a „Három huszár" szállóban 

e hó 20-án megkezdte. Ott tartózkodása 
3 hét. ; 1 - 5 

I OOOOOOOOOOOOMOOOOOO 

használható főzésnél,  sütésnél, vaj, lud-
zsir, disznózsir helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalan, szapora, Boká tartható, 
kellemes, könnyen emészthető, ezukor és 
gyomorbajosoknak is ajánlható. Öt kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová 

= 8 korona. = 
Megrendelési czim: 

K L E I N B E G I N A , 
8- 10 TOLC8VA. 

URAK FI6YELEN1! 
Az Elsí Budapesti Mértékutáni Siabóság 

BUDAPESTEN, VII., Csömörl-ut 11. 
WW 15 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakérlelinii ki-
dolgozással divatos fér  fi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és mérték utasitás küldése in-
gjen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 niegt endrlés biztosítva van, 
éllesilésre oda kiildjUk utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
roiifmll  költséggel nem lesz megterhelve, 
meil utazó szabászaink évi vasúti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. Szíves megkereséseket kér 
sz Első Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VII, Csflmöriut  II. 
KLEIN ADOLF, 

fÓBzabáes.  ;>_o 

X 
M a a ® O O K X H a z a i i p a r i 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

K Ő F A R A G Ó T E L E P E T , 
ahol bel- és kiillöldi márványokat  faragtatok  és csiszol-

tatok, síremléket,  márvány lapokból fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  feliiattal,  kávéházi  be-
rendezéseket, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeloket,  különféle  dísztárgyakat, min-
dennemű jayitásokat legrövidebb idő alatt jutányos 
árban elvállalok és a fentemiitett  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tartok: Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-,  Labrador-  és lartós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktáron és Márvány  -
bútor  leiepet. 

Nsgyérdemö közönség b. pártfogását  kérve tisztelettel: Vasut-utosa. 
Hazai ipar! 

S x x o o o o a a a o i o o ó i c 

Nagy József,  kőf&ragómester. 
) K ) t O M Q O O > O I C 
X x Hazai ipar! 

Tiszteletlel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdem» 
fogyasztó  közönséggel, hogy N a g y b o r o i t i i y ö n , (Háromszék 

•negye) a legrégibb természetes eCZetSZ6SZ g y á r o s vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalatain. és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim által azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitilnóbb és páratlan természetes eczctszeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák éB 
savuk kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett idegen és egészségtelen savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlóin boni gyártmányomat és hogy min-
denkit meggyő'.ődletthcssek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön bordóimba 50—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállitnni. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha az én t e r m é s z e t e s OCZet-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12%>. 

A n. é. fogyasztó  közönség és az igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  támogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

E O T H V I H ' X ' Q I S . 

természetes ecaetszcss», gyáron. 
Róth Nagyboroanyó. Nagyborosnyón, (Háromszók megye.) r Felette fontos 

minden mezőgaidárs, marhatulajdonosra, juh és ssrtéstsnyésztőre és minden kisgaz-
dára nézve 1 

@ © @ © @ @ -
.J/i  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  ?" „.Wí  által  lesz  marhám gyor-
san piaczképcs  ?" .Mivel  gyorsíthatom  az ökörhizlalást  ?' .Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  <i tejhozam javítását  és  gyarapítását?'  ,Mi 
által  gyorsítom  növendékmarháim  felnövését?'  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Adjon lovainak, teheneinek és ökreinek eteléskint és da'abonkint a takarmány közé 
vegyítve 2 gyenge evőkanállal, szoptatós állatoknak 2 teli evőkanállal, növendék mar-
hának, sertéseknek, jnhoknak és kecskéknek I teli evőkannállal, malaczoknak éa bárá-
nyoknak (gyes etetésnél I  leli  kávéskanállal (jj| átfegfitíe  a Iţite ÜtniimH)  a jól bevált 

törvényesen védet t 

Regensburgi „ É T V Á G Y " (Fresslust) 
t a k a r m á n y f O j s z e r l a ö i . f  Kcyedlll ' 1'ilir,i,jál1 gyógyszerészi elöirás szerint jótállás mellett vuluili csuk tisztán és egyedül valódian készítve állatorvosi vezetés alatt 

J ^ . , . e i s e L a j o s 
I ~ vegyi gyárában, 

SZÁSZSEBESEN ( laomnty és BE&ENSBURGBAN (Bajorná&). 
» -m (Kérem jól figyelni  a ciégra és védjegyre.) 
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ruha-mossához 
a l e g j o b b k é k l t ő s s e r . -• Törvényesen védve. Mosó-intézetekben, háztartásokban u 

legkedveltebb rubakékitő. 
O l o s ó és f e l f i l m u l h a t l a n ! 

kis üveg 24 fillér, tizszeri mosás-hoz elegendő. — 1 nagy üveg rcü kor., '/• üveg 1 kor. 
W Kapható mindenütt. 

Utániatoktól óvakodjunk 1 

I B U D A P E S T , 
VI., Bóasa-nteaa 86. 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában 1903. 




