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Parlamentáris életünk csődje. 
Ez a szuppoziczió aligha igazolást 

nem nyert azok után, mik a képviselő-
házban az utóbbi napokban történtek. A 
rombolás, melyet a közjogi ellenzék al-
kotmányunk oszlopainak megingatására 
a 9-ik hónap óta eszeveszetten tolytat, 
tető pontját érte el. 

iMióta parlamentáris életünknek bir-
tokába jutottunk és sorsunk a mi ke-
zünkbe lett letéve, hasonló botrány a 
mostanihoz nem fordult  elő az országhá-
zában. 

Megcselekedte ezt a kisebbségnek 
néhány a szenvedelemtől elvakitott s min 
den higgadtságot nélkülöző tagja az ál-
lal, hogy a ház tisztviselőit megroliantn, 
a jegyző kezéből kitépte Héderváry kor-
mány elnöknek a napirend megváltozta-
tására irányuló, Írásban benyújtott indít-
ványát, és még az elnökkel szemben is 
inzultust akart elkövetni, ami azonban 
véletlenül nem sikerült. 

Erőszakossága a kisebbségnek aztán 
annyira fajult,  hogy az Illést egész éjfé-
lig kellett folytatni,  hogy az inditvány 
lelett határozni a a jövő ülés napirend-
jét megállapítani lehessen, mi csak akkor 
sikerült, midőn a kisebbség belátva a 
szabadelvű párt kivételes energiáját és 
liirelmes kitartását, az Illés termet oda-
hagyta, s a mikor gróf  Apponyi Albert 
ki'-pviselőházi elnök mint képviselő a mi-
niszterelnök indítványának helyességét 
és többség eljárását igazolta. 

A másik szenzácziója az az napi Illés-
nek Pap Zoltán függetlenségi  képviselő 
a/.on bejelentése volt, hogy őt egy volt 
függetlenségi  párti képviselő 12 ezer ko-
loiiiivsil próbálta megvesztegetni s rábírni 
arra, hogy az obstrukczióval hagyjon 
lel, az nap ne beszéljen, liiinem 5 6 
napra távozzék a házból. Óriási mcglepe-
lésscl volt ez a bejelentés a képviselőkre 
főleg  akkor, midőn a 12 ezer koronából 

megkapott 10000 ezer koronát a ház 
asztalára Pap Zoltán le is tette. 

A szabadelvű párt erélyesen lelzu-
dult s követelte a vesztegető bejelentését, 
mert azon gyanúval élt, hogy csak egy 
kieszelt sakkhúzás akar lenni a veszte-
getési kisérlet az obstrukezió támogatá-
sára ; Pap Zoltán azonban hivatkozva 
adott szavára, nem akarta megnevezni a 
vesztegetőt s azzal csak akkor rukkolt ki, 
mikor pártjának higgadtabb lérfiai  is 
követelték. 

Igy sUlt ki aztán, hogy a veszte-
gető Dienes Márton volt függetlenségi 
párti képviselő, ki a pénzt magasabb és 
közfunkeziót  teljesítő egyéntől kapta volna, 
kit azonban mrg nem nevezett. 

Ebből nz ellenzék vádat kovácsolt 
n miniszterelnök ellen s őt állitottii oda 
n vesztegetés szerzőjéül. 

A második hasonló vádat Lovászy 
Márton képviselő emelte, mint a „Ma-
gyarország" czimll lap felelős  szerkesz-
tője budapesti lakós és hirlapiró Singer 
Artliur ellen, ki a „Magyarország" ki 
adóját szintén megvesztegetni kisérelte n 
lap támadó hangjának mérséklése s ez 
által az obstrukezió gyűngitése végett, ki 
a vesztegetési kísérletnek ellentállott. — 

óriási lárma között sikerült aztán 
egy indítványnak elfogadása,  mihez a 
vádolt miniszterelnök is készséggel hozzá-
járult, hogy egy parlnnienti bizottság 
küldessék ki a vesztegetési ügy kivizsgá-
lására, a mi pénteki ülésben aztán mégis 
történt, de ujabbszenzáczid mellett, mert 
azon az ülésen a pártja egy része által 
elhagyott s a pártköri elnökségről is le-
mondott Kossuth Ferencz képviselő is 
megjelenvén, sz előfordult  vesztegetési ki 
sérlet miatt magát adott szavától feloldva 
gondolván, kijelentette, hogy pártjának 
újból élére áll s akczióba lép az ob-
struálókkal, egyúttal pedig a miniszter-
elnököt minden vizsgálat nélkül bűnös-
nek vélvén, felszállította  az állásáróli 
lemondásra. 

Pedig Kossuth Ferencznek ebben a 
szereplésében nem volt sem lojálitás, sem 
'-Sffika.  mert hiszen ő panaszkodott hó-
napok óta azon, hogy közéletünknek 
egyik rákfenéje,  a gyanúsítás állandóvá 
vált, mit ő elitéi s még is most éppen ő 
tette nzt, hogy a politikai okból előrán-
tott gyanúsításnak helyet adva, minden 
további vizsgálat bevárása nélkül a mi-
niszterelnökben bűnrészest kivánt l&tni s 
állásának elhagyására akarta kényszeri-
leni, mi egyértelmű lett volna a bűnös-
ség beismerésével ; ez ellen azonban a 
miniszterelnök tiltakozott. 

Sokféle  fajtája  mutatkozott az utóbbi 
évtizedek alatt a korrupeziónak, melytől 
ma már a mi állami és társadalmi éle-
tünk sem mentes, de arra pletykákon 
kivül nem fordult  elő eset, hogy közvet-
len pénzvesztegetdssel támadtatott volna 
meg a képviselőház érinthetetlensége mint 
most, s ez annyival elszomorítóbb, mert 
a kisérlet valónak bizonyult be s azt el-
követte közéletünk egyik magasan álló 
funkcziotiáriussa:  Gróf  Szapáry László 
fiumei  kormányzó, ki meggondolatlan 
tettét beismerve állását, is odahagyta, uz 
eszközül használt Dienes Márton pedig 
külföldre  menekült. 

Hogy volt-e ebben a sajnos ügyben 
Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök-
nek része vagy sem, azt a vizsgálat lesz 
hivatva kideríteni, de mindenesetre meg-
döbbentve komoly jele ez az eset az idő-
nek, melybei] elünk s végzetes következ-
ménynyel járhat az országra nézve is, 
melynek hitele s magának a nemzetnek 
tekintélye mélyen kompromitálva lehet 
ugy a külföld,  miut ellenségeink előtt, 
mely utóbbiak pedig igen számosan 
vannak. 

= A képviselőház ülései. A mult hét 
fnl)inntiii  s képviselőházban ismét a miniszter-
elnök progrsmmja lett volna nspirenden, azonban 
ezzel a ház egy pillanatig sem foglalkozott,  ha 
nem ahelyett napirend előtti felszólalásokkal 

telt el az idő s közben olyan jelenetek fejlődtek 
ki, melyekhez hasonlók a magyar képviselóház-
ban nem igen fordultak  elő. Julius 27-én a kép-
viselőház a Kassán rendezett Rákóczi kiállítás 
mislt ülést oem tartott. Julius 28-án a Trebinje 
és Rilek közölt július 20 án végzett hadgyakor-
laton előfordult  gyászos esemény, nevezetesen 
15 ff,agyar  katonának napszúrás követkeslében 
bekövetkezett halála, mintegy 70—80 katonának 
megbetegedése vette igénybe as egész ülést. 
Visontai  Soma szólalt fel  az ügyben elsőnek, 
azután Polonyi  Qéza, végül Eötvös  Károly, 
mlndhátman szigorú vizsgálatot és a bűnösök 
példás megbüntetését követelik. A kormány ré-
széről Kolozsvári  Dezsó honvédelmi miniszter 
és Khaen-Héderváry  gróf  miniszterelnök vá-
laszoltak. mind a keltő szigorú vizsgálatot, a 
hibásak megbüntetését, valamlut ast is igérte, 
hogy gondoskodás történik aziránt, hogy jövőre 
oézvo hnsonló esetek ne forduljsnak  elő. Juliua 
20 én oly vihar tombolt a képviselőházban a 
mihez foghatót  vajmi keveset jegyeztek föl  eddig 
elő a magyar parlamentárizinus történetében. 
Délelőtt 10 órától késő éjjelig tartó üléB volt a 
képviselőházban tele meglepetéssel, izgalommal, 
zajos kitörésekkel a a szemben álló pártok egy-
más erejét kimerítő csatározásával. Pap Zoltán 
képviselő leleplezése egy megvesztegetési kísér-
letről és a miniszterelnök napirend inditványa 
idézték elő a zavarodást. Pap Zoltán képviselő 
elmondta, hogy őt vslski azon czélból, hogy az 
obstrukeziótói lépjen vissza, meg akarta veszte-
getni. Bizonyságul letett az asztalra tizezer ko-
rouát. A közben járó ast kivánta tőle, hogy hat 
uspra utazzon el s minden napért két eser ko-
rouát adott, két ezer koronát azonban a közben-
járó magánsk tartott provízió gyanánt, azért 
marsilt csak tizezer korona a képviselő kezébon. 
Ez s leleplezés ugy hatott, mint a puskaporos 
hordóba vetett kanócz. A nagy többség ámult 
bámult, az obatruáló ellenzék pedig tombolt 
dühében. Iszonyú zsj táinsdt, a melyet tömérdek 
közbo kiáltással táplált az ellenzék. Pap Zoltán 
eleinte uem akarta megmondani a vesztegető 
nevét, később azonban pártja kívánságára meg-
mondta, hogy a vesstegető : Dienes Márton volt 
függetlenségi  képviselő. Erre senki sem gondolt 
s most már kutatni kezdték, hogy ki adhatta a 
pénzt. E közben felállott  Lovászy Márton a el-
mondta, hogy az általa azerkesstett újságnál 
szintén vesztegetési kisérlet történt. Itt a köz-
benjáró Singer  Arthur német lapszerkesztő volt. 
Tóth  János és Olay  Lsjos szólsltak fel  esután a 
indítványozták,hogy a ház küldjön ki tizenöt tagu 
parlamenti bizottságot az előterjesztett bűncselek-
mények megvizsgálására és a büaös kiderítésére. 

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A székelyek s a Székelyföld. (Folytatás.) 
A többi székely megyékben megközelíti az 

egész területnek a felét  a pussta erdőség. Ujabb 
időkig csuk primitiv fiirészmalmok  dolgozták fel 
a fát:  de inióta van egy rövidke székely vasút, 
a faipar  is fellendült  egy kissé, és ma már nem 
egy gősfiirész  csinál a törzsből desskát, zsindelyt 
stb. De ami e téren mostanság történik, ahos 
képest, ami történhetnék, alig kezdete a kezdet-
nek. Mihelyt ki lesznek építve a székely vasút 
többi vonalai, ükkor kiépülnek a kocsiutak ia s 
vssúti állomásoktól az erdős havasokig, és akkor 
akad bízvást vállalkozó szellem és tőke is, hogy 
értókesitse e tömérdek kincseket, melyek évez 
redek óta várják kihassnálásükst as ember által. 
Az erdőtörvény gondoskodik alkalmasint arröl, 
hogy a havasok le ne tároltassanak, kopárakká 
ne tétessenek. Azt a szigort, melyet a törvény 
éreztet az egyeB prevsrikálorokkal, fokozottabb 
mértékben kell. hogy alkalmazza ott, ahol egész 
nagy kiterjedésű erdótestekről van szó. 

A magyarországi tőke, illetve társadalom 
ez iráuyban is segítségére siethetne a székely-
nek, a nélkül, hogy valamit koczkáztatna. Erről 
is többel később 

A nagy kiterjedésű havasi ksszálók és le-
gelók az eddiginél észszerűbb hassnálása és ér-
tékesítése aagyot leuditene a székely marhate-
nyésztésen. Itt mindenokolólt jó koc.iiutakra van 
szükség. — 

Mig Székelyföld  hegylánczolalainak felüle-
t i nagy tömegekben összefüggő  erdőségek bo 
ritják, melyekben, lapályosabb helyeken, kaszá-
lok, legelők, tisztésok láthatók kesdetleges csű-
rökkel és pésztorkunyhokkal, kalibák- vagy esz-
tenákkal, vagy amelyek sűrűiből felénk  mosolyog 
nak egy egy csodaforráa  körfii  épült fürdótelepek, 
a paradicsom kertjét juttatva eszünkbe bájos 
környezetükkel: addig kőzetekben, áaványokban, 

nemes és hasznos fémekben  mesés kincseket 
rejtegetnek méhükben azok a hegyóriások. Rej-
togetnek nemosak, hanem néhol kínálva kiuál-
galják azokat. Vannak vidékek, hol a falvak 
utozái és terei, a megyei és mezei utsk neme-
sebb márványnyal vsnnsk kikövezve, mint az 
volt, a melyből faragták  a híres g'irög szobrá-
szok ma is ragyogó remek szobrsikat. Máautt 
measziról fehérlenek  feléd  magas hegyek; szt 
hinnéd, frissen  hullott hó borítja, oly vakító a 
fehérségük:  gyönyörű aohegyek szuk, képesek 
egy egész világrészt ellátni sóval évszázadokan 
kereaztül. Kukaczkay Sándor éa dr. Hajdú Lsjos 
szakértők állítása szerint vannak Székelyföldöt! 
hegyek (Kelemenhavas pl.), melyekből évszáza-
dokan át lehetne minden évben 100,000 tonna 
kékkövet nyerni. Mi ehes képest a világhírű 
szicziliai kénkőbánya ? A osiksaentdomokosi he-
gyekben és as ezekből folyó  patakokban : par-
lagon hever. Nlnoa vasút, niucs szekérút, niucs 
péns, nincs vállalkozó Bsellem. 

A rengetegekben sok a vad; de uralkod-
ván olt a ragadozók: a farkas  és a laedve, a 
hiúz és a vadmacska, és a róka, — őzben, szar 
vsslisn, vaddissnóban és nyúlban nem nagy az 
állomány. Mihelyt azonban a vasút tovább épül 
a havasuk alján és völgyein, és minél mélyebbre 
küldik be a faipar  fejBzés,  lürészes munkásait a 
rengetegi k aürüiben, B minél hozzáférhetőbbek 
lessnek az uri vadászoknak is sz őserdők, anuál 
iukább pusztul majd medve éa farkas,  vadmacska, 
róka, hiúz és a ragadozó madarak itten található 
minden fajtája,  és átengedik as erdők birodal-
mát háborítatlanul legelésző szarvasaiarbákaak. 
julioknak, kecskéknek és szelídebb és hasznosabb 
őzek és szarvasok falkáinak.  mig a vetéseknek 
és réteknek pusstitéi, a vaddiszaok, visszaaiorit-
tatnak majd a havasok makkos részeibe. 

A Székelyföld  folyó  haldúsak, kristály tiszta 
vizű hegyi patakai- éa tavaiban sok a pisztráng; 
de észszerű halászatról még asó sinosen. Itt is 
Bak a tenni való. 

Ez nagyjában a székelyek földje.  Ennek 
fővárosa  Marosvásárhely, egyúttal Marostords 
megyének főhelye,  17.300 lakójával. A többi 
nagyobb városok és helységek még Sepsiszent-
györgy, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Szé-
kel) keresztúr és Baróth, Csíkszereda és Gyergyó-
szeulmiklós, Szászrégen, mely utóbbit csak s 
megyék kikeritéBo alkalmáviil (1874.) csatolták 
Székelyföldhöz,  illetve Marostordamegyéhes. 

És ezen kis városokbsu és községekben 
sránylsg több sz iskola, mint az ország bármily 
más részeibon. Csak n legfőbbeket  említőin. 

Marosvásárhelyen vau egy katholikus és 
egy református  főgimnázium,  ipar- és polgári 
ÍBkola, felsőbb  leányiskola, leánynövelde és ár-
valáuyház stb. 

Sepsiszentgyörgyön gr. Miké Imre (BSÜI. 
1805., megli. 1871). ssept. 16), a nsgy állam-
férfi,  tudós és mecenas alapított bennlakással 
egybekötött, főgimnáziumot  — a ról nevezett 
Mlkó-kollégiumot, Esen kivül van ott, köaép-ipar 
és alsóbb iskolákat nem is említve, tanitónó-ké-
petdét is internalussal. 

Kézdivásárhelynek Kanta nevű részében 
kitűnő kathol. főgimnázium  van, melyben mino-
riták tanítanak, a melyoek jelea igazgatója — 
dicsekvésból emlitem — Hassák Vidor egykori 
derék tanítványom. Egyéb iskoláktól eltekintve, 
van még Késdivásárheiytt árvalányház, mely 
dicsőült királynénk ncvát viseli. 

Ssékelyudvarhelyen éppenséggel két jelea 
főgimnázium,  egy katholikus és egy református, 
és egy állami főreáliskola,  — mind a három in-
teraátussal egybekötve, terjesztik aa ismereteket 
és as általános műveltséget. 

Csíkszeredában bennlakással egybekötött 
polgári és felső  leányiskola van, Csikmegye által 
emelt diazes palotában, éa gazdasági iskola. Csik-
Bomlyón, egy jó múzsák is szívesen meghúzód-
hatnának- bükk- és feayő  borította hegyek alján. 

van egy katholikus főgimnázium,  amelyről as 
erdélyi püspök azt állította, hogy a legvallásosabb, 
a kir. főigazgató  hogy a legmagyarabb as or-sságban, — sziutén internatuBsal ellátva. Ugvan-
cssk abban a kis falucskában  van még egy ta-
nítóképezde ia, mely jobbadán maga látja el na-
gyon régi idők óta a kath. Székelyföldet  kántor-
tanítókkal. De van még egy tanitéképezó Szé-
kelylöldön, még pedig Székelykereaaturon; ea 
már állami. Ugyancsak Ssékelykeresaturon van 
van as unitárius székelyeknek ia egy algimnáziu-
muk. Ezt jó lenne 8 osztályúvá emelni as 
állam segedelmével. 

A székelység benépesíti mindezeket as is-
kolákat, a asámos nép- és egyéb középiskolákon 
kivül, flaival  és leányaival; mert a székely szülő 
megvon mindent magától koplal, dolgoaik vérig, 
csakhogy iskoláztathassa gyermekeit, — ezek 
pedig nsgy örömmel éa asép sikerrel tanulnak. 

Ámde a tudás utáni vágy elviasl a székely 
fiatalságot  a Székelyföld  határain is messze túl: 
a brassói kath. főgimnázium  éa as állami főreál-
iskola, az erssébetvárosi és nagyasebeni állami, 
a gyulafehérvári  katholikua, a kolozsvári kath., 
reform,  és unitárius főgimnáziumok,  a nagyenyedi 
Bethlen- és a szászvárosi Kuuu kollégiumok, a 
nagyasebeni kath. tauiténőképesde éa felsőbb 
leányiskolák, a kolozsvári tantónőképesde, a ko-
lozsmonostori gazdasági intézet és máa taninté-
zetek aa erdélyi részekben, — mind mind hem-
zsegnek székely fiuktól  és leányoktél, kik inté-
seleikben a tanuló flatalságának  jó erkölcse és 
szorgalomban és tehetségben virágát képelik. 
Vannak napjainkban is, kik a kősépiskola több 
vagy összes osztályainak elvégesése után kive-
szik elöregedett, elgyengült édesapjuk keséből 
as eke szarvát, többaég pedig életpályát választ 
magának, vagy folytatja  tanulmányát a főisko-
lákban : egyetemeken, akadémiákon, papnöveldék-
ben stb. 

(Vége.) 
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f é l  Í v B M l l « ] C l « t 7 U , >toT«ra. 
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Kbuen-Héderváry  miniszterelnök hozzájárult u indítványhoz éa Talllio elnök ebben ai érie-lemben mondotta kl a határozatot. BöviJ szünet uiáa • minisiierelnök akarta eléterjeaiteni napi-rend indítványát, mely aaarint aa elnöki prog-ramot veteaaék le éa a helyett aa indemnitáat tfliaék  ki tárgyalásra. Isionyu saj éa lárma ke letkeaett erre, a miniszterelnök nem tudta elő-terjeszteni indítványát s as ülést fel  kellett fiig-geasteui. Szünet után a miniszterelnök beszélni akart, de nem juthatott szóhoz s látván, hogy lehetetlen megértetnie magát, egy írást adott ál a terembiztoanak, hogy aat adja át aa elnöknek. Olyan jelenet következeit erre, aminóre nincs példa as országgyűlés krónikáiban. A terembiz-toa felaietett  aa elnöki emelvényre s a minisz terelaök Írásbeli indítványát átadti. Tallián elnök nek, aki tovább adta Szöos Pál jegyzőnek A mi kor eat meglátták a szélsóbaloldslon, akkor egész csoport képviselő as elnöki emelvényre rohant, hogy a jegyző közéből kiragadják az irásl. Szőcs Pál aa aktát lenyújtotta a dubogö alatt álló 
Feilitzscb  Artúr bárónak, akinek kezéből Fáy István éa Csávolszky  Lajos kiszakították és da-rabokra tépték. E közben Feililzscb és Fáy aka-rstlsnnl és véletlenül összeütköztek egymással, azonban belátva a tévedést, kezet szorítottak. Az elnöki dobogón ngy látszott, mintha dulakodás volna a képviselők közön. A botrányos jelene-tek egész sora játazédott le a teremben. Az el nök folyton  csengetett, de szava elveszett a zsi-vajban, végre ngy aegitett magán, hogy sz ülést felfüggesztette.  Félóra múlva az elnök újra meg-nyitván az üléat, két rendbeli aulyoa mentelmi sérelmet jelentett be, egyet aa elnöki lekiutély megsértéséért s egyet a ház egyik jegyzőjének megsértéséért. Felhatalmazást kért a háztól, hogy a mentelmi bizottaág nyomban Usszoüljön és ha-tározzon. A ház ezt elfogsdts.  Ezután Nessi Pál jelentette, hogy Dienes Márton bizonyossn ha-sonló czélzattal, mint Pap Zoltánt, öt is befolyá solni akarta a megvette egyik váltóját, a melyet eddigi tulajdonosa pörölt Nessi e'len. Ezt as ese-tet is a parlameuti bíróság elé utasították. Len-

gyel Zoltán akart beszélni ezután, de mivel 01ay Lajoa már előzetesen zárt üléat kért, az elnök nem engedte meg hogy beazéljen. Ezután még két zárt ülés és kél nyilt ülés veit s a leg-nagyobb izgalmak között tárgyalták az előfordult dolgokat, ház szabály vitát rögtönöztek s igy húzták ki az időt egész éjfélig.  Ekkor egy negyed órai pihenő volt. Az újra megnyitott nyilt ülésen i'olonyi azt bizonyítgatta, hogy a szerdára össze hívott gyüléa éjfélen  tul nem tarthat s miuden határozat, a mit ezután boznsk törvénytelen. Erre az egész függetlenségi  párt kivouult a te-remből. Ezután elnök előadta napirend indítvá-nyát, mely szerint a következő üléa pénteken lesz s a parlamenti bizottság megválasztása után az indemnitáat tárgyalják. Az üléa végén Apponyi Albert mondott még nagyubb beazédet arról, hogy a miniszterelnök indítványának beuyujtáaa és elfogadása  minden tekintetbon törvényes volt. Erre a ház elfogadta  a napirend indítványát s as üléa éjfél  utáni 1 órakor véget ért. A juliusi 31-diki ülésben ss obstrukozió hivei a jegyző-könyv fölött  indítottak hosszas vitát s miután s jegyzőkönyvet hitelesítették Gajári Géza szólott s kijelentette, hogy tévedett, midőn Polónyirúl azt állította, hogy a Pap Zoltán esete az ő Blik-lije. Azután Kossuth Ferencs szolalt föl,  kije-lentette, hegy a tirténtek után ismét a párt élére áll a küadeni fog  a miniszterelnök ellen, mig a helyét elhagyja. Az ülés végén megvá-lasztották a parlamenti bizottságot s a ház ülé-aeit augusztus 10 ig elnapolták. 
As ttf  közös pénzügyminisz ter . 

Nem sokáig váratott msgára a Kállai Bé-
niám halálával megürült közös pénzügyminiszteri 
és bosnyák-herezegovinai kormányzói állás. Ö 
felsége  már kinevezte a közöa pénügyminisztert 
rajeczi Burián István báré, athéni magyar osztrák 
rendkivSii követ éa meghatalmazott miniszter sze-
gélyében, n ki testestől lelkestől magyar ember 

Ez a kinevezés is fényesen  igazolja Ó fel-
sége a király azigoru alkotmányos érzületét, mi-
dón a paritás követelményeinek szem előtt tartá-
sával Magyarországnak a közöa minisztériumban 
való képviaeletérói gondoskodni kiván. 

Ea a választás szerenesésuek mondható s 
remélni lehet, hogy az uj miniszter méltóan fogja 
folytatni  s Kállai Béni által fényes  sikerrel meg-
keadett munkát, Burián István báró alapoa isme-
rője a balkánfélssigeti  szellemnek éa az ott lévő 
tartományok viasonyainak. — Eddigi pályafutása 
egéaien a diplomáczia körébe isik éa 31 évea 
működése alatt alig távozott a Keletről. Most is 
Athénből hivta Ó felsége  bizalma a közős pénz-
ügyminiszteri székbe. 

As nj közös pénzügyminiszter 1851. január 
10-án születeti Poasonyban, tehát még a férfi 
kor javában élő ember. A keleti akadémia aike-
res elvégzése után 1872-ben mint konsulaági nö-
vendék Alezandriába ment Onnan 1874-ben 
mint alkonsul Bnkareatbe, 1878 ban Belgrádba, 
majd 1880-baa Sofiábs  került. 1882-ben konzullá 
nevestelvén kl, négy esztendőig a moszkvai fő-
kouaUágot vezette. Ekkor vette át a Soflai  fó-
koasalaág és diplomaozlal ügynökség vezetését, 
a melyet 0 esztendeig tartott kesében. E közben 
fókoasnl,  diplomaozlal ügyvivő, majd readkivüli 
követ  és meghatalmazott miniszter lett. 1895. és 
1890- bau rövid ideig a külügyi hivatalban ásol 
gált, a honnan Stuttgártba ment követnek a 

Würtembergi, bádeul és benzeni udvsrokhoz. itt nem sokáig maradi, mert szükség volt ki-próbált erejére, gazdag tapasztaltságára a Kelet izzó talaján. A király Athénbe neveste ki rend-kívüli követté éa meghatalmazott míniazterré. Burján István báró feleségül  Fejérvári Géza volt houvédolmi mlniaztur leányát tartja, kit szó-fiai  tartózkodása ideje alatt vett nőül, kivel min-denütt előkelő szarepet játszottak s társadalom-ban, Iloaszu diplomacziai pályafutása  alatt szám-talan bizonyítékát adta államférfiúi  éles látásának, tudáaának, diplumacsiai tapintatának éa imponáló energiájának. Sok hasznos szolgálatot tett Ma gyarorsságnak és Ausztriának. Érdemeit Ö felsége is többször méltányolta nemcsak magsa rendjelek adományozásával, hanem aszal is, hogy bárói rsogra emelte a kitűnő diplomatát. A közös pénzügyminiszteri állásnak Bősz nia és Herczegovina kormányzása adja meg rend kívüli fontosságát.  A bosnyák herczegovlnsi or-szágos kormány Szarajevóban székel ugyan: s legfelsőbb  vezetés azonban a küziis pénzügy-iniuisteriuuiban van. Kzérl kolleit Kállai utódjául olyan insgynr embert keresni, a ki első sorban a niogazullott tartományok kormányzása tekintetében nyújt tel jes gsrancziát. És ezt a férfit  találta meg fel-séges Urunk Burián Istváu báróbau, kinek szo fini,  közel tíz éves működése slkslmat nyújtott neki arra, hogy gyökeréig- behatoljon n dél-szláv lelkekbe. Nehéz viszonyok között (188« tói 1805-ig) nemcsnk nyomstékossn és hsthalússn képviselte Magyarország és Ausztria érdekeit u bolgár fejedelemaégben.  hanem egyszersmind a Balkán-félsziget  egyik legnagyobb ismerőjükén! hagyta el Szófiát. Megvan tehát minden indokunk arra a re-ményre, hogy bosiiyák-herazegoviuai kormány-zásávnl hainnrossu igazolni lesz képes a korona bizalmát és megfogja  szerezui a magyar köz-vélemény támogatását, valamint a közelebbről érdokell bosnyák-herezegovinai lakésság megelé-gedését, kik Kállaiban valóságos apjnkat vesz-tették el. 
Mi lesz a t isztviselőkkel ? 

Torda, 19Ü3. augusztus I. 
A mai válságos helyzetben e kérdésre igen 

nehéz megadni a feleletet;  ra-rt aggódva ész 
leltük szokat az ellentétes nyilatkozatokat, 
melyek sz nj kormány rövid szereplése slatt 
az állami tisztviselők törvényjavaslatának sor-
sáról elhangzottak. Különösön teltflnö  &/, sz 
ellentét, mely közelebbről a Vörös László és 
dr. Barabás Béla országgyűlési képviselők ki-
jelentés.! között felmerült. 

Vörös László -mini az állami tisztviselők 
..Országos Egyesületé"-nek elnöke julius 4-én a 
tisztviselők gyűlésén éppen az uj kormány elnök 
felhatalmazásával  azon kijelentéssel igyekezett 
megnyugtatni a tisztviselőket, hogy: 

„a tisztviselők fizetésének  rendezéséről 
szóló törvényjavaslat sürgős letárgyalása a kor-
mányunk is határozott szándékát képezi uly 
formán,  hogy első sorban az Indemnitás, azután 
az ujonczjutalék, majd az 1903. évi állami költ-
ségvetés és ezzel kapcsolatosan a fiz"lés  ren-
dezésről szélé törvényjavaslat fog  letárgv illatúi". 

Ezzel szemben Barabás Béla julius hó 
la-én nagyváradi beszámolóján állilőlsg azt 
mondotta, hogy: 

.a Széli kormány soha sem foglalkozott 
komolyan a tisztviselők fizetésének  rendezésével". 

A mostani kormány-elnök pedig nlyfor-
mán nyilatkozóit, „bogy nincs is arra nagy 
szükség, mert bármilyen fontos,  mégsem állam-
szükséglet." 

Egyik nyilatkozat sem lelt megczáfolva, 
vagy megerősítve s igy nem lehet tudui, me-
lyik igaz ? 

Az kétségtelen, bogy az állami tisztvise-
lők ügye sunyira országos érdek és a sürgős 
eliutézést igénylő országos gazdasági ügyekkel 
annyira össze függ,  hogy azt ezektől szét vá 
lasztani alig lehet. Nem tesszük lel az uj kor 
mányiéi, hogy e javaslatot ütő kártyának hasz-
nálná lel. Ez nagyon frivol  játék volna. 

Mikor eliulutiank odáig, bogy a képviselő 
ház pénzügyi bizottsága flzetésjavilásról  szAlé 
törvényjavaslatot letárgyalta és terjedelmen je-
lentjével a plénum elé terjesztette: az időtől 
kezdve az állami tisztviselők visszafojtott  lélek-
zeltel némán szemlélték azt az elkeseredett po-
litikai harezot, melynek ma sincs végű. 

Ki tehet arrél, hogy azzal az időponttal 
egyidejűleg a karezok küzdelme mind hevesebb 
lelt és az előző kormányt áldozatai ejtette. 

És ki tehet arrél i«, bogy a kormányvál-
ság után az aj kabinet a kibontakozást még 
nem tndta megteremteni sőt nj karezok és bo-
nyodalmak támadtak s s parlamenti zavarok-
ban ki sz, a ki tudná, hogy miosoda ok cá-
tolta a kérdéses törvényjavaslat letárgyalását ? 

Az ország dolgainak ilyen változása szá-
ma ikra is megjelölte az irányzatot! Ilikor a 
nemzet közvéleménye a mi kérő szavunkra nem 
tagadta meg rokonszenvét és áldozatkészségét: 
most a válságos helyzetben mi is tudjak és 
érezzük, hogy mit kell tennünk I S mint hálás 
gyermekei a magyar hazának, békés türelemmel 
várjak a küzdelem lefolyását  és a bonyodalmak 
szerencsés megoldását. 

A várakozáson kívül helyezkedhetünk-e 
más álláspontra akkor, midőn a viszonyok a 
Haza sorsát állították a mi érdekünk elébe ? 

A tisztviselői kar hazafiság»  megtalálta a 
hozzá méltó álláspontot és magatartását; ennél-

fogva  roskadozva bár, de türelemmel hordozza 
tovább a vállaira nehezült keresztet. 

Nehéz idők súlya nyomja a magyar állam 
közéletét és ez áldatlan állapotban mit tehetünk 
mi — az állam kormányzat moukásai s a nem-
zet intelligens zöme, melynek léte az ország 
sorsátől függ? 

Mit lehelnének egyebet, mint szorongö 
szívvel tarjak a válságos helyzetet és liizunk 
azok bölcsességében, H kiknek elhatározásától 
függ  sorsunk jobbra lonlulása és a kikre ama 
kötelesség bárul, hogy e helyzetet orvosolják. 

Bár nyomorustgnnk és veszteségünk a 
inulö idővel -mindjobban növekedik, még sem 
szabad csüggednünk : hazafiságunk  várakozásra 
és kitartásra kötelez. 

Jóleső érzéssel veszek tudomást arrél, 
hogy a magyar tisztviselői kar — igen kevés 
kivétellel — hozzá illő elhatározással követi 
igaz hazaszeretetének sugallatát s előbbre valö 
nek tekinti a haza és a magyar nemzet érde 
keit, mint a maga helyzetének javítását. 

Inkáltb szenved tovább és takargatja ny« 
nioruságát, de nem pnusszolja hangos szóval 
egyéni bsjait akkor, midőn a haza sorsa válság 
elé jutoll. 

A mi bitünk és bizodalmuuk a trón-
Iwszédlw foglalt  Ígéretben, s a kötelező vAUsz-
felirst  állal adott szó szentségében van! 

A tisztviselők sorsa az ország becsület-
beli ügye, nem lehet és nem jöhet olyan ma-
gyar kormány, mely ennek elintézése elől ki-
térjen ! 

Ez a biztosítéka annak, hogy mi lesz a 
tisztviselőkkel ? 

Harmath Domokos. 

Az országos p l . munkás és cselédsegélypénztár. 
1802, évi müködéaéröl. 

II. 

(Folyta tÓM.) 
A gépmunkások átalánybizlosilása czéljá-

ból kiállíttatott az 1902. év folyamán  összesen 
3861 kötvény, s e czimen befolyt  összesen 33877 
korona. 

Ezekhez képest a tagok befizetési  és a 
kiállítóit biztosítási kötvények czimén a pénz-
tár bévételei sz 1902. év folyamán  kilettek 
összesen 201,276 kor. £0 fillért. 

Az 1900. XVI. t.-cz. 8. §-R alapján a gaz-
dasági cselédek után a 120 fiiléres  munkaadói 
hozzájárulás czimén 414,263 korona 20 fillér 
fizettetett  be a pénztár javára. Ezen hozzájáiu-
lással szemben a most idézett törvény 23. §-a 
alapján az 1902. évben 351,940 gazdasági cse-
léd élvezte a pénztár által nyújtott baleset biz-
tosítás kedvezményét. 

Hogy mérlegünk reális alapokon nyugod-
jék, e czimen az idén is azon összeget vettük 
számításba, mely 1902. évi január hó.l-tó) 1902. 
évi deczamber 31-ig az állampénztárba tényleg 
befolyt.  Hogy ezen összeg az 1902. éviién na-
gyobb volt, mint a mennyi az összeirt gazda-
sági cselédek után ezen évben 120 fillérrel  szá-
mítva kivettetett abban leli magyarázatát, bogy 
a befolyt  ősszeg egy része az 1901. évi kive 
tésből származó hátrálék czimén hajtatott be. 

Nem molaszlhaljuk el azonban e lielyeu 
fölemlíteni,  hogy az összeírt cselédek száma 
bár valamivel kedvezőbb az 1901. évi eredmény-
nél, még mindig messze elmarad azon számtői, 
mely az intézmény létesítése alkalmával tett 
számításoknál a statisztika szerint alapul vétetett. 

Bevételeink között első helyen szerepel a 
125,000 korona állami h-jzzájárulás. Ezen ösz-
szeg azon okből haladja meg az 1901. évben 
kiutalt 100,000 koronát, mert az 1902. évi ju-
lius hó 1-én életbelépett 1902. évi XIV. t. cz. 
ezen állami hozzájárulási évi 160,000 koroná-
ban állapitolta meg, miért is a törvény értel-
mében az 1902. év második felére  20,000 kor. 
atalványoztatott az Állampénztárból. 

A fentebb  elősorolt bevételeinken felül  a 
a gyümftlcsözőleg  elhelyezett tőkéink után 34602 
korona 58 fillér  kamatjövedelmet értünk el, a 
mely létei az évről-évre gyarapodó tőkéink után 
lényegesen emelkedni log. 

Az 1903. évi zárszámlánkon az 1901. évi 
tartalékok czimén 6 léteiben még 442,799 ko-
rona 24 fillér  szerepel bevélelkéut azon czélbél, 
hogy ezen összegek az njonnsn alakult viszo-
nyoknak megfelelően  alkotandó aj tartalékokra 
legyenek felhasználhatók. 

Áttérve s zárszámlán kimutatóit kiadási 
tételekre, mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy 
a pénztár az általa biztosito'.t egyének részére 
az 1902. évben is csupáa baleseti segélyeket 
nyújthatott, mivel az egyéb segélyekre n^zve a 
törvény által megszabott várakozási idők még 
le nem leltek. 

Az 1U03. év folyamán  a pénztár összesen 
2370 esetben nyújtott baleseti segélyt. 

Ez esetek közül: 
2105 olyan esetben, s midőn a munka-

képesség hatvan nap alatt helyreállott egy ko 
ronás aspi segélyzés czimén 42,851 K f 

Orvosi és gyógyk&ltségek czimén. 54,241 
K 36 f. 

94 olyan esetben, midőn a sérültnek a 
baleset folytán  beállott munkaképtelensége 60 
napon tol sem állott helyre 10 koronts havi 
segélyzés czimén 5460 K. 74 f. 

171 olyan esetben, midőn a baleset a sé-
rült háláiét okozta 400. illetőleg 100 koronás 
baláleseli segély czimén 38,025 K. 10 1. 

3 esetben rendkívüli segély czimén 360 K 

Összesen utalványoztunk a pénztár ter-
hére, vagyis baleseti segélyezés czimén az 1902. 
évi folyamán  140,788 K. 20 f.  l helyeztünk kia-
dásba. 

Az 1902. év folyamán,  s különösen az év 
vége felé  bejelentett többi balesetek alapján a 
segélyek a dolog természeténél fogva  ngysna-
zon évben azért nem voltak utalványozhatok, 
mert a segély, valamint az orvosi és gyógy-
költségek nagyságát gazdasági cselédeknél csa-
kis a munkaképesség helyreállta otán, a munka-
adó által bemutatandó számlák alapján lehet 
megállapítani. 

Azon balesetek folytán  fölmerülő  költsé-
gek fedezésére  tehát, a melyek a most előadott 
okból az 1902. évi deczember hó 3I-ig elinté-
zést nem nyerhettek, ngyánngy, mint az 1901. 
évben, 25,000 koronát helyeztünk tartalékba. 
1902. évi deczember hó 31-ike óta ezen tarta-
lék terhére a függő  segélyezési ügyek nagyobb-
részt már elintézést nyertek, a sz eddig kiutal-
ványozott segélyösszegek alapján jelenthetjük, 
bogy a tényleges kiadás a tartalékba helyezett 
összegben fedezetét  fogja  találni. 

Ki kell emelnünk e helyen azt, hogy az 
1902. évben e czimen, éa pedig különösen a 
muló munkaképtelenség és gyógyítási költségek 
czimén tett kiadások nagy mértékben megha-
ladták a várható kiadásokat, a mi azonban nem 
az előzetes becslések helytelenségének róható 
fel,  hanem kizárólag egyéb oly körülményeknek, 
a melyeket igazgatóságunk már tanulmány tár-
gyává telt, a jövőben is fokozott  figyelemmel 
fog  kisérni, és hatékonyabb ellenőrzés ntján 
igyekezni fog  arra, hogy a visszaélések meg-
gátoltassanak s e mellett a segélyzés a méltá-
nyosságnak mindenkor megfeleljen. 

A hivatali ügykezelésre a molt évben 
42,463 korona 20 fillért  fordítottnak,  főelve  lé-
véu igazgatóságunknak a hivatali ügykezelés 
terén — intézményünk humánus czéljával össz-
hangban — a minél szigorúbb takarékosság, 
inil nagy mértékben elősegitelt a munkaerők 
czélszerü, sőt a lehetőség határáig való kihasz-
nálása, mely alapon sikerült is a személyi kia-
dásokat, daczára az óriási munkaszaporalatnak. 
26031 korona 7ő fillérre  mérsékelnünk, önként 
értődik azonban, hogy intézményünk rohamos 
fejlődése,  részint pedig a tisztviselőknek — a 
pénztár szempontjából is nagyon kívánatos — 
állandósítása érdekében szükséges fizetés-rend  e-
zés következtében a személyi járandóságok is 
fokozatosan  növekedni fognak. 

Az igazgatóság hivatalának berendezése 
után a szokásos lO'/o leírási fejében  684 korona 
51 fillért  helyeztünk kiadásba. 

A rendes tsgok díjtartalékára 940,411 Vn-
roua 21 fillért  s a rokkantak évről évre való 
segélyezésére 66,400 koronát helyeztünk tarta-
lékba. Ez összeg-k nagyságának indokolásául 
van szerencsénk malkematikusaink ideesstolt 
jelentésére hivstkozni. 

Tekintettel arra, bogy a törvény módosí-
tásával a rendes tagok fizetési  kötelezettsége 
25 érre szállíttatott le, szükségesnek mutatko-
zott a mult évben a rendkívüli esélyekre, vala-
mint a segélyek emelésére szolgáló tartalékok 
gyanánt kimatalott összegek egyrészt a rendes 
tsgok díjtartalékának dotálására felhasználnunk. 

Az ezek ntán mutatkozó bevételi többle-
tet és pedig 23,253 korona 60 fillért  az 1900: 
XVI. t.-cz. 36. § a értelmében a rendkívüli 
esélyekre szolgáló tartalékalap létesítésére hasz-
náltuk fel.  Az idézett törvényszakasz előirja 
ugyan, bogy a bevételnek a díjtartalék kellő 
gyarapításán felül  megmaradó részéből másod-
sorban a segélyek emelésére szolgáló külün 
tartalékalap létesitessék, minthogy azonban az 
nj törvény egyrészt ujabb segélyek biztosítása, 
másrészt pedig a tagsági díjfizetés  feltételeinek 
kedvezőbbé tétele által az előbbi törvénynek a 
segélyek emelésére vonatkozó intencziót egye-
lőre máris megvalósította, a külön tartalék czi-
mén rendelkezésre álló aránylag csekély össze-
get egészben a rendkívüli esélyek tsrtalékára 
kellett felhasználnunk  s ez által gondoskodniuk 
arról, bogy a pénztár minden eshetőséggel szem-
ben a lehetőséghez képest védve legyen. 

A mérleg-számla szerint z pénztár 1902. 
évi deczember hó 31 ig 1,201.951 E. 74 fillér-
rel rendelkezett, a mely összeg a következő-
képen volt elhelyezve: 

Készpénz a házipénztárban 2,757 K. 40. 1. 
Az Orsz. Közp Hitelszövetkezetnél el-

helyezve 82,619 K. 17 f. 
A magy kir. postátakarékpénztárnál el-

helyezve 30,960 K. 37 f. 
Értékpapírokban: 
400.000 korona n. é. ö'/o-os Orsz. Közp. 

Hilelszöv. kötvényekbeu 390,600 K. 
550.000 korna uévértékt 4V.-OS magyar 

koronajárodékbau 638,600 K. 937,100 K. 
Alapítványi tőketartozások 9,403 K. 
Leltár (hivatali berendezés) 6,160 K. 59 f. 
Követelések, melyek időközben teljesen 

befolytak  140,051 K. 21 f. 
Ezeknek elősdásn ntán van szerencséuk 

jelentésünk és zárszámadásunk tudomásul vé-
telét kérni. 

Budapest, 1908. évi május hó 2-án. 

aj OrataH Mi. Iliül és CKftmílrpdnir 
UQNH imainân 
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Az E. M. K. E. mait éve. - (Az E. II. K. E. IMS. évi Jelentéséből.) -(Folytatás.) 
A Igazgató-választmány a mólt közgyűlés 

óta tartott 12 fllést,  melyen 315 (S- és 131 al 
határozat, együtt 348 határozat hozatott. Igaz-
gató-választmány üléseit látogatták: Kuss Géza 
gróf,  dr., v. b. t. t.. tiszteletbeli elnök; Béldi 
Ákos gróf,  elnök, Eornis Tiktor gróf  és Teleki 
Domokos gróf,  alelnökök; Haller Károly dr., 
min. tanácsos, főpénztáros;  Bslogh Károly ref. 
főgymn.  tanár; Csernátoni Gynla dr., kir. tan 
felügyelő;  Fekete-Nagy Béla városi tanácsos és 
Nagy Károly ref.  theol. tanár, jegyzők ; Szekala 
Ákos vezérfelügyelff,  ellenőr; Gsjzágó Manó ügy-
véd, jogtanácsos; Gyárfás  Benedek jószágigaz-
gató és Sárkány Lajos dr. ref.  főgymn.  tanár, 
számvizsgálók; Biró Béla apálkanouok, Bartók 
György ref.  püspök, Benkő Mihály bankigazgató, 
Béldi Kálmán gróf,  földbirtokos  (BVld). D.-ák 
Albert dr., ügyvéd, Deáky Albert ügyvéd. Do-
bál Antal ügyvéd, kolozsvári ügyvédi kamara 
elnöke, bárö Feilitzsch Artbur cs. és kir. ka-
marás, orsz. képv., Fekete Gábor kir. táblai 
elnök, Ferencz József  unitárius püspök, Gáspár 
János ny. megyei lőjegyző (Nagyenyed), Gidó-
lalvy István dr., kir. közjegyző, Hory Béla 
megyei árvaszéki ehök, Hevesi József  müasz-
talos, Jósika Ls jos báró, földbirtokos  (Branyicska), 
Kozma Ferencz kir. tanácsos, kir. tanfelügyelő, 
Knszkó István szerkesztő, L°ndvay E. János 
bankigazgató, Lészai Ferencz kir. tanácsos, 
földbirtokos  (Magyargorbó), Merza Gyula birto-
kos, Nagy Sándor gyógyszerész (Marosvásár 
hely), Pál István spátkanonok, Polcz Rezső 
ügyvéd. Gy. Sípos Károly birtokos, Szabó Sá-
muel ny. ref.  főgymn.  tanár, Szvacsina Géza 
kir. tauáesos, polgármester, Szterényi Sándor 
dr., min. fogalmazó,  Tőrök István dr., ref.  fő-
gymn. igazgató. Varró László dr., polgármester 
(Nagyenyed), Tncbetich Sándor kir. posta- és 
távirda igazgató, Weisz József  dr. ügyvéd. Ugy 
az Igazgató-választmány, mint a Direcloriutn 
ülésein állandóan Béldi Ákos gróf.  elnökölt. 

A Directorinm tartott szintén 12 ülést és 
hozott 312 fő-  és 109 alhatározatot, együtt 
421-et. A Directorinm tagjai a tisztikaron ki-
vül: Biró Béla apátkanonok, Deáky Albert ügy-
véd és báró Feilitzsch Arthur cs. és kir. kama-
rás, orsz. képv. Bendes előadó a főtitkár,  pénz-
ügyi előadó a főpénztáros,  jogügyi előadók az 
egyesületi ügyész és felkért  jogtanácsosok. A 
jegyzők minden esetben buzgőn vettek részt 
ugy az Igazgató-válaaztmányban, mint a Direc-
toriumbsn. 

A szakosztályok közül tevékenyen mun 
kált az Irodalmi, Szabó Sámuel elnöklete alatt 
összejött továbbá f.  évi április hó 11-én a se: 
gélyzö bizottság Kozma Ferencz kir. tanácsos, 
tanfelügyelő  elnöklete alatt. Utóbbi bizottság 
felfrissítését  mondota ki az Igazgató választ-
mány. Az algyógyi székeiy földmives  iskolai el-
lenőrző bizottsága tagjai voltak: Lészai Fe-
rencz kir. tanácsos, földbirtokos;  Polcz Rezső 
városi t. ügyész és Sándor József. 

Fiókválasztmányaink közül, melyek száms 
az eddigi, u. m. 1 székesfővárosi,  2 alföldi,  IG 
megyei, 7 városi és 34 vidéki, összesen 60, a 
mult közgyűlés óta több alakult ujjá. Igy f. 
évi okt. 12-én Bausznern Guidó főispáu  elnök-
lete alatt a Fogarasmegyei; mult évi febr.  23 
Hollaky Arthur főispán  elnöklete alatt áz Ud 
varhelymegyei. Megtörténtek az előkészületek 
a Hnnyadvármegyei választmány újjáalakítására, 
miután elnöke gróf.  Bethlen Miklós volt főispán 
elhunyt; a Nagyküküllővárinegyei választmány 
újjáalakítására Csató Gábor alispánt kértük fel-
F. évi április 19-én tartotta tisztújító közgyő 
lését a Besztercze-Naszodvármegyeí választmány-
egyike a leghuzgobbaknak. Maros-Tordavárme 
gyei Maros Vásárhely sz. kir. városi választ-
mányunk maga is 3B96 K. 97 f.  saját vagyon, 
nal reudelkezik, melynek jövedelméből maga is 
segélyeket ad. A fiókválasztmányok  46 esetben 
2329 K. 87 f.  tagdijt terjesztettek be ez évben, 
levonván az Alafszabályszerüleg  őket megillető 
25n ,,-nyi járandóságot, a Gyulafehérvári  városi 
és az óradnai fiókkör  kivitelével. Kzen összeg-
bea a Maros-Tordavármegyei és Marosvásár-
hely sz. kir. városi választmány 633 K. 97 f. 
Gyulafehérvár  városi választmány 356 K. sze-
beuvármegyei választmány 266 K. Hajdutnegyei 
és Debreczen sz. kir. városi választmány 246 
K. 40 f.  és a Torda-Aranyosmegyei választ-
mány 179 K. 50 f.  összeggel szerepeltek. Saját 
25% ából több flök  osztot ki kisebb segélyeket; 
igy a Besztereze-Nsszódvármrgyei a beszterczei 
Emke-óvódának, az Alt. tanítóegyesületnek, a 
beszterczei Székely-társaságnak 30—30 K-t stb. 

Odvözölte az egyesület: Pótsa József  v. 
b. t. U, Háromszékvármegye főispánját  és ottani 
megyei választmányunk elaökét főispáni  2S éves 
jubilenma alkalmából; dr. Csernátoni Gyula 
Uesztercze-Naszódvármegye kir. tanfelügyelőjét 
és Emke-jegyzőt 20 éves tanügyi működésére 
rendezett flnnep  alkalmából; Barcsay Kálmán 
Hunyadvármegye főispánját  főispáni  széke el-
foglalásakor;  és Rákosi Jenő választmányi ta-
gunkat főrendiházi  taggá történt kineveztetése 
alkalmából. 

Az egyesület kolozsvári bérpalotájára nézve, 
mely igo6-ig a M. A. V. erdélyi üzletvezető 
ségének van bérbeadva, a bérlő államvasutak a 
szerződés leendő megújítása tárgyában kérdést 
intézett, kilátásba helyezvén, hogy esetleg épí-
teni fognak.  A válaszra egy bizottság külde-
tett ki, mely számba fogja  venni a befekteti 

tökét, az épület értékét, a beállót adózási stb. 
viszonyokat s egy méltányos és igazságos javas-
latot fognak  tenni a további bérletre nézve, 
elkészülve arra is, bogy szükség esetén az épü-
letet, melyet külöuben a M. A. V. nak kíván-
ságára s az általuk előterjesztett tervek szerint 
építettünk, megfelelőleg  értékesítsük. A kikül-
dött bizottság tagjai Deáky Albert ügyvéd, 
directoriumi tag elnöklete alatt, Debreczeni Ba-
lázs városi főmérnök,  Ferenczy Árpád városi 
hivatalnok, Sándor József  t. alelnök-főtitkár, 
Merza Lajos főpéuztáros  és Beregszászy László 
lőkönyvvezeti. 

Szám- és pénztárvizsgálat tartatott 1903-
évi ápr. bő 2-án, dr. Sárkány Lajos ref.  főgim-
názium tanár, erdélyi ev. ref.  egyházkerület-
tanügy előadó és Gyárfás  Benedek jószágigaz. 
gatő, mint számvizsgáló bizottsági tagok által. 
Mindent rendben talállak s ezt a zárszámadá-
sokra vezetett záradékkal, valamint a közgyű-
léshez intézett külön jelentéssel igazolják. Ez 
alapon Merza Lajos kir. tanácsos, főpénziáros 
és Szekula Ákos ellenőr számára a felmenlvény 
megadását jsvasolják. 

Az ügyellátást illetőleg: iktatóra érkezett 
a mult közgyűlés óla: szellemi űgydarab 1263, 
anyagi 401, együtt 1664 drb. Kiadatott szel 
lemi 975, anyagi 441, együtt 1416 ügydarali. 
Iktattatott és kiadatott összesen 3080 önálló 
ügydarab. Poftár*  adatott: vidékre 23,050, 
helyben kézbesítve 810, csomsg 235, rgvült 
23,995 külön darab. Pénzkiutalás történi 518 
esetben.. Nyugta kiadatott 2825 drb. Pénztári 
naplóról érkezett f.  év márcz. l-ig 1198 tétel, 
mely további 4109 bevételi tétel alatt dolgoz-
tatott fel;  eh»* hozzávéve a kiadás 2510 nap-
lótételét, ez együtt 6649 tétel. Nyomdailag, 
írógépen vagy mitneographon sokszorosított irat. 
szétkűldetett 30.000 drb. Irodai felszereléseink-
hez a f.  évben 495 K. 72 f.  kiadással egy kő-
sajtót is szereztünk. 

Tavalyi Évi-jelentésünkben kimutattuk, 
hogy az egyesület lennálldsa óta egy 3 milló 
K. tőkevagyont gyűjtöttünk s hogy ezen idő 
alatt 2 millió K-át adlunk ki segélyekre, míg 
a jövőre tiz évenként 1'/, millió K az, mi igy 
örök időkre az egyesület rendelkezésére áll. 
Tavaly óta szinte 100,000 K-val növeltük a 
törzsvagyon! s kiadtnnk 160.436 K. 3 f-t.  A 
mult közgyűlés határozatához képes megkezd-
tük az isko'a építő akcziót s kidolgoztunk egy 
alapos működési sorrendet. A mellett a kisebb 
segélyezéseknek egész raját eszközöltük. Mű-
ködésünkben megtartottuk híven az Alapsza-
bályokat és nem mentünk ki más állam terü-
letére, mint a Liga vagy az Alldeutscher Ver-
band. Idehaza is gyűlölet vagy politikai szen-
vedélyek keltése nélkül tisztán ouliurális és 
közgazdasági téren mozogtunk s nem követtünk 
más czélt, mint a saját fajunk  erősítését, a nép-
nevelés és a társadalmi jóllét megengedett esz-
közei által. A ki akarja, csinálja ntánunk ezt 
a saját hazájában s mi kalaplevéve fogunk 
előtte állani. Mert szerelui saját faját  és nem-
zetét és lulajdon hazájában a nép műveltsége 
és jólléte emelésére törekedni oly czél, melyre 
minden ország polgárának nem csak joga van, 
de ez egyenesen köteletsége is. E kötelesség 
tudatában zárjuk jelentésünket azzal ,-tz óhaj-
tással, vajha a testvériség szent érz< le járná 
ál ez ország minden lakóját s értené meg min-
denki. hogy cultura és jóllét akkor is szüksé-
ges és u lét elengedhetetlen tartalma éa becse, 
még ha egy ország lakói teljes nemzeti egy-
beu élnek is. E/.t az óhajtva várt időt hozza 
el n Mindenható a a nemzet hangya-munkáját 
az állami élet éB társadalom mindeu terén kö-
vesse áldás és siker! 

Ajánljuk jelentésünk elfogadásál  a t. Köz-
gyűlés juindalatába s egyszersmind felhívjuk  a 
figyelmet  azon egy Határozati javaslatra, mely 
a záros határidőn belül a Közgyűlés elé ler-
jeszteudöl g Nagy Károly ref.  theol. tanár, 
Km ke jegyző részéről beérkezett.) 

Kolozsvári, 1903. május 15-én. Tisztelettel .-
T. alelnök-fótitkár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Vármegyénk főispánja 

báró Rudnyánszky Sándor végzett joghallgatót 
megyei közigazgatási szolgálattételre a köz-
ponti közigazgatáshoz osztotta be. 

— Előléptetés. A megyei központi köz-
igazgatásnál Nagy Sándor lemondásával meg-
ürült első osztálya Írnoki állásra Balázs Dénes 
2 osztályú írnokot léptette elő, kinek helyére 
e hó 21 iki batáridővel rendes pályázat hir-
dettetett. 

— Tanítói áthelyezés. A vallás és 
közoktatási miniszter Zsigmond József  domb-
háti állami elemi népiskolai lanilót a gyergyó-
remetei állami elemi iskolához helyezte ál. 

— Theresianumi alapitvány ssékely 
fiúnak.  A mi eddig talán elő nem fordult,  a 
közelebbi napokban történt meg, hogy a bécsi 
Tkerisiámunban székely fiu  kapott alapítványi 
helyett. Ugyanis ő felsége  a király a nevezett 
intézetben az 1902/3. tanév végével megürese-
dett Mária Terézia féle  egész alapítványi helyei 
gyergyószentmíklósi  Kövér  Istvánnak  ado-
mányozta. 

— Jogászbál. Folyó hó l én folyt  le 
osikvár megye egyetemi hallgató urak eBlélye, 
melyen a vármegye intelligencziája volt jelen. 
Szép asszonyok s még szebb leányok jó kedvvel 
járták Balogh Jancsi zenéje mellett a kora reg-

geli órákig a tánezot. Fesztelen jó kedv jellemzé 
az egész mulatságot s nagy érdeme ez a ren-
dező bizottságnak, melyben bizonyos ellenté-
tek fordulnak  elő, még sem tudták ezek az el-
lentétek az estély sikerét megrontani. Fényes 
volt, jó volt szép volt minden köszönet a ren-
dezőségnek. A jeleu volt asszonyok; Komba-
ber Adolfsé,  Mihály Fereuczné, Nagy B'-nioé, 
Veress Sándorné, flullya  LWzlóné, Czikó Sán-
dorné, Hajós Károlyné, Antalffy  Gáborné, Al-
mássy Zsigmoirdné, Lázár Dénesné, Kecze 
Itnréné, Gözsy Árpádné, Simon Jenöiié. Ma-
rasebi Róberlné, Cl les Zsigraondné, Élllies 
Jakabné, Jakab Antalné, Bálinth Miháiyné, 
Vákár Lászlóné, Fekete Izidorné, Sarkadiné, 
övz. Dragni Liviusné, Leányok: Gzakó Ilona, 
Jakab Hilda, Mihály Juliska, Csabi Juliska, 
Élllies Juditka, Madár Irma, MárlonSy Erzsike, 
Vákár Mariska, Csikó Teréz, Vákár Annuska, 
Simon Irénke Trestyánszky Margitka, Sarkadr 
Adél, Vezéry Margit, Posta Mariska, Bálinlh 
Beituska. 

— Hangversenyek. Mult hó 30 án a 
marosvásárhelyi ev. ref.  egyházi dslárda hang-
versenyt adott a „Kossuth" nagytermében. A 
leien volt csekély számú közönség élvezettel 
hallgatta az előadott szép nótákat. 

Folyó hó 2-án a zsőgödi fürdőn  szép számú 
közönség jelenlétében hangversenyezett Ráduly 
Béni Jóska karmester zenekaráva1. A hangver-
seny bár Halog Jancsival volt hirdetve, a meg-
jelent közönség egy cseppett sem csalódott, 
mert czigáiiyaink oly preczizitással muzsikáltak, 
hogy teljesen utolérték Balogot, ha jobban nem 
játszottak. A jelon volt közönségből a fiatalság 
tánezra is perdült s igen jól mulattak. 

— Vadászmajális. Helybeli vadászaink 
azt hiresztelik, hogy e hő I5-én délután a zsti-
göd Ittrilön hajdankori jé szokásukhoz hiven 
vadászmajálisl rendeznek. Képes megbivót nem 
bocsájtanak ki, czigányl nem idegenből fogad-
nak, protetorokái országgyűlési képviselőinket 
nem kérik fel:  hibelő tehát, hogy a mulatság 
jól fog  sikerülni. A közönség vacsorája az az-
napi vadászzsákmányból fog  kitelni, de azért a 
vendéglős is előre láló lesz. A vaJászegylel 
e/ullal fennállása  25-íki évlordulóját is ünnepli, 
minthogy azonban erről a 25 éves mollról nincs 
mit beszélni, vacsora alatt a lósztok kizáral-
nak. Felülflzelések  nem fogadtatnak  el bőveb-
ben a jövő számban. 

— Nyomdász bál. A csíkszeredai könyv-
nyomdászok 1903. évi szeptember hó 6-án egy 
nagyobb szabású és féoyesnek  igérkezó nyomdász 
búit rendeznek, amelyre az előkészületek javá 
bau folynak.  Felhívjuk ezen fényesnek  ígérkező 
mulatBágra olvasóink b. figyelmét. 

— Harosszertt lövészeti gyakor-
latok. A helyben állomásozó honvéd zászlual-
augusztus hó 11. és 12-én Csikszenlkiráiy köz-
ség és .Bajkó-hegy" közötti területen harcz-
ezerfl  czéllövést iog tartani. A neláni szeren-
csétlenség kikerülése végett ezen területen éB 
alkalommal az emberi és állati közlekedésnek 
szünetelni kell. 

Hegedű órákat ad Ráduly Árpád a csík-
szeredai első zenekar prímása olcsó díjazásért. 
A kell'1 szaktudással felruházott  prímást ajánljuk 
a zene kedvelők figyolinébo. 

— 30 éves jubilleurn. Spalier József 
áll. szakiskolai tanár tiszteletére Székelyudvar-
helyen ünnepély rendeztetett a szakiskola egyik 
termében, — melyen a megye inteligenliája is 
részt vett. 

— As előpataki fürdőn  az idényben 
a fürdővendégek  száma 1027 volt. 

— Halálozások. Koncsag György, esik-
szerejai polgár folyó  évi julius 28-án délután 
fél  2 órakor, életének 55-ik évében elhunyt. 

Csikszentgyörgyi  Váradi  Dénes  neje, 
Csikszentsimoni Lakatos Ilona hosszas szen-
vedés ulán 47 éves korában Sarkadon meghalt. 

— Ismét templomrablás. Folyó hó 
3-án reggel ismét elemeltetett a Szent Antal 
perselyből a begyült pénz. Azonban a tolvaj 
most az egyszer alighanem rajtavesztett, mert 
Incze Sándor foglalkozás  nélküli fiatal  legény 
személyében a tettest a rendőrség letartóz-
tatta B most az ügyészség fogházában  elmél-
kedik elkövetett bűne lelett. 

— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsi-
tot akarnak létesileui, ajánljuk, hogy szerezzék 
be Mauthner Ödön csász. és kir. udvari mag-
kereskedéséből Budapesten a „Sétatéri" vagy 
a „Margitszigeti" fümagkeveréket.  — Ezekt 
már 29 éve szállítja Mauikner Budapest és a 
Margitsziget oly bámulatra méltó éa gyönyörű 
sétatéréi részére. — 

— A budapesti m. kir. állami felső 
épitő-ipariskolában (VIII. ker. Csöinöri-nt 
74. sz.) a rendes tanfolyamra  a beiratkozást 
szeptember l-től 5 ig tartják. A (elvéleli tel-
tételek : 1. legalább 16 éves életkor, 2. legalább 
négy középiskolai (gimnázium, reál vagy polg. 
isk) osztály sikeres elvégzése, 3. legalább két 
havi előleges gyakorlat, 4. egészséges épszer 
vezet. A jelentkezésnél szükséges iratok: I. 
keresztlevél, vagy születési bizonyítvány. 2. 
a végzett középiskolái osztályokról szóló összes 
bizonyítványok. 3. hatóságilag hitelesített gya-
korlati bizonyítvány, 4 hivatalos orvos által 
kiállított bizonyítvány a másodszori himlőoltás 
megtörténtéről. Dijak: 1. A felvételi  vizsgálat 
6 korons. 2. a beiratás 4 korona, szertartási 
biztosíték 6 korona; Tandíj félévenkiut  20 ko-
rona. Az igazgatóság. 

Laptalajdonoa: 
OTÖaOYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 6466/903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 

halóság közhírré teszi, hogy Bartha Ignácz vég-
rehajtatónak Talár Balázs József  és György 
végrehajtást szenvedők elleni 36 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő, Csikszenlmibály község határán fekvő  a 
csikszenlmihályi 2539'számu tlkívben A f  2. 
rsz. 537, 538, 538/b. 539. hrsz. alatt felvett 
kert, faház  és udvartérből álló belsőségre 343 
korona kikiáltási árban és pedig nem csak vég-
rehajtást szenvedő hanem a Tatár Baiázsné 
szül. László Juliánná társtulajdonos jutalékára 
ÍB a csikszentmihályi 1142. számú tljkvben A -j-
7. rsz. 6182, 5483. hrs/. szántóra 30 korona, 
8. rsz. 6611. brsz. szántóra 9 korona, 9. rsz. 
5918. brsz. szántóra 49 korona, 10 rsz. 6673/3 
6674. hrsz. szánfórs  37 korona, II. rsz. 14072, 
14073. brsz. kaszálóra 40 korona, 12. rszám 
4685/1. brsz. száutóra 4 korona, 13. rendszám 
8020. hrsz. szántóra 23 korona. 

A caikszentmihály 2014. számú tjkvben 
A. t 1. rend 6514. 5515., 5516., brsz. szán-
tóra 9 korona, 2 rend 4158. hrsz, szántóra 
18 korona, 3. rend 4554/2. 4555., hrsz. szántóra 
5 kor., 4. r. 4569. hr. szánlóra, 2 kor., 5. rend 
5143. hrsz. szántóra 63 korona, 6. rend 6270., 
6271. hrsz. száutóra 27 korona, 7. rend 6688. 
hrsz. szántóra 96 korona, 8. rend 7159. hrsz. 
szántóra 7 korona, II. rend 5799. brsz. szán-
tói a 3 korona, 12. rend 5817. brsz. szántóra 
55 korona, 13. rend 13949/2 hrsz. kaszálóra 14 
korona, 14. rend 4524/1. brsz. kaszálóra 60 
korona, 15. rend 4660/1. brsz. szántóra 7 ko-
ronában ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte és hogy a fenébb  megjelölt ingatlanok 
az 1803. évi szeptember hó 1-sö napján 
délelőtt 8 órakor csikszetmihály községhá-
zánál megtartandó uyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10"/o-ál készpénzben vsgy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyam-
mal azámiloll és az 1881 évi november hó 
l-éu 3333. szám alatt kelt in. kir. igazságügy-
miniszleri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes érték papiéban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX, t.-cz. 170. §s ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. május hó 18-án. 

Fekete Izidor, 

kir. tvszéki birö. Sz. 7990/903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 

hatéság közhírré leszi, hogy id. Zakariás Lu-
kács és Izsák csikazépvizi lakos végrehajtónak 
Lázár László és neje Székely Rózália csikva-
csárcsi lakos végrehajtást szenvedő elleni 240 
korona tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csikszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csikvacnárcsi 1277 sztjkvben 
A f  1 rend 3395, 3396., 3397., 3398. hrsz. 
alatti szánlóra 286 korona, kikiáltási árban 
és pedig 1881. évi LX. t.-cz. 1565 értelmében 
uem csak végrdhajtást szenvedett Lázár Lászlóné 
szül. Székely Juliánná, hanem az Orbán Ist-
váuné szül. Lázár Zsuzsiánns, Lázár Mária, 
Lázár Albert és özv. Péter Lajosné szül Lázár 
Juliánná társtulajdonosok nevén állz járardó-
ságokra ia s igy az ingatlan egészére, a csik-
vacsárcsi 1205 számú tjkvben A f  1. rend 
18/2. 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25/1. hrsz. 
belsőségre és kertre 84 korona, 2. rsz. 746., 
747. hrsz, száulóra 184 korona, 3. rsz. 1064. 
rsz. száutóra 40 korona, 4. rsz. 2373. brsz. 
szántóra 57 korona, 5. rsz. 2400. brsz. szántóra 
31 korona, 6. rend 3424. hrsz. szántóra 24 
korona. 7. rend 3526., 3527. hrsz. szántóra 19 
korona, 8. rsz. 3812. brsz. szántóra 63 korona, 
9. rsz. 4989. hrsz. kaszálóra 40 korons, 10. 
rsz. 5016. hrsz. kaszálóra 13 korora, 11. rsz. 
5431., 5432. hrsz. kaszálóra 21 korona, 12. rsz. 
2027., 2028. hrsz. szántura 1 korona 60 fillér, 
13. rsz. 3389/2. 3390., 3391. hrsz. szántóra 
256 korona 14. rsz. 3655/2. 3556., 3567/. brsz. 
szántőra és legelőre 47 korons, a csikvacsárcsi 
885 sztjkvben A f  1. rend 3393. hrsz. szán-
tóra 6 korona, a csikvacsárcsi 6 sztjkvben A f 
I. rend 6 rsz. kertre 32 korona, kikiáltási ár-
ban BZ árverést elrendelte és bogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1903. augusztus hó 24-lk 
napján d. e. 9 órakor Csikvacsárcsi község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szán lékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t-cz. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  Bzáuiitolt és az 1881. évi november 
hó l-éu 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
Ogyminiszteri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenui. 
avagy az 1881. LX. t. cz. 170. § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zésétől kiállított, szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni. 

A kir. törvényszék miut tlkvi hatóság 
Csíkszeredán, 1903. jnnius hó 6-án. 

Bsáva, 

kir. tvssékl biró. 



Augusstus 6. C 8 I K I L A P O K 32. 

Si. 79M./90B. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. Ulrvfayasék  mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, begy Zakariás Lakács 
és Zskariás Izsák esikszépvizi Iskos végrehaj-
tatóksak, ifi.  Fodor Lajos csikvscsárcsi lakos 
végrehajtást szenvedő el leni 71 korona tőke-
követelés és jársiékai iráati végrehajtási flgyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék terlletén 
ievö eaikvaeaáresi község határán fekvő  a csik-
vacsárcsi 1993. aa. tjköayvben A f  1. rsz. a. 
4983/8. hraz. kaszálóra 198 korona kikiáltáai 
árban ás pedig az 1681. ári LX. t. ez. 156. §. 
értelmében nem csak végrehajtást szenvedett, 
hanem az >Q. Fodor Gáspár 4a özv. ifj.  Fodor 
'jáoosné szil. Fodor Erzsibet társlilsjdonosssl 
illeti járaadóságokra ia, a csikvacsárcsi 968. 
száma tjkvben A + I. rend 4045. 6360. hrsz. 
szántára >7 korosa kikiáltáai árban 4a pedig 
nemcsak végrehajtást szenvedett, hanem az Ifj. 
Fodor Lajos né az. Péter Jnliánna társtulajdo-
nos nevén állá járasdéságokra is, 

a csikvacsárcsi 807 ik száma telek-
jegyzőkönyvben A f  1. rend. 1418. hrsz. 
szántéra 40 korona kikiáltási árban és pedig 
nem csak végrehajtást szenvedett, hanem az 
ifj.  Fodor Antalné szil. Kovács Véré, Kovács 
Katalin, iQ. Fodor János, Tamás Péteraé szül. 
Fodor Véré társtulajdonosok nevén állé járan-
dóságokra is, 

a csikvacsárcsi 806. száma tjkvben A f 
656. 767. hrsz. a. foglalt  szántéra 26 korona 
kikiáltási árban és pedig nem csak végrehaj-
tást szenvedett, hanem az ifj.  Fodor Antalné 
szil. Kovács Véré, Tamás Terézia, ltj. Fodor 
János és Tamás Pét érné szil. Fodor Véré társ-
tulajdonosok nevén állé járandóságokra is, 

a csikvacsárcsi 881. számn tjkvben A f 
7. rend. 548.. 549. hrsz. a. kertre 99 korona 
kikiáltási árban és pedig nem csak végrehaj-
tást szenvedett, hanem az ifj.  Fodor Lajosné 
szil. Péter Juliánná társtulajdonos nevén állé 
járandóságra is, 

° a csikvacsárcsi 656. számú tjkvbén A f 
I. rend. 4864, 4865, 4666. brsz. kaszálóra 
99 korona kikiáltási árban és pedig nem csak 
végrehajtást szenvedett, hanem a Kovács Gás-
pár (kinek neje András Katalin), Cziklédi 
Pálné szil. Kovács Ánns, Tamás Márton, Nsgy 
János, Fodor Antal, ilj. Fodor János, Tamás 
Péterné szül. Fodor Véré társtulajdonosok ne-
vén álló járandóságokra is, 

a csikvacsárcsi 131. számú tjkvben A f 
1. rend. 277. hrsz. fsbázss  malomra 820 ko-
rona kikiáltási árban és pedig nem csak a 
végrehajtást szenvedett, hanem a Fodor Dániel 
(kinek neje Kovács Pékla), Fodor Gáspár (ki-
nek neje Bészeg Bosália), Fodor Ágosjou (ki-
nek neje Csutak Erzsébet), Fodor András (ki-
nek neje Fodor Anna), Fodor Balázs, Fodor 
Károly, Fodor Alajos, Fodor Ignáez, Fodor 
Félii, Fodor Juliánná, Fodor Veronika, iQ. Fo-
dor Gáspár, ózv. iQ. Fodor Jánosné szil. Fo-
dor Erzsébet, Fodor Gyula, Fodor József  és 
Biró Albertné szil. Fodor Amália társtulsjdo-
nosok nevén állé járandóságokra is, 

a csikvacsárcsi 101. sz. tjkvben A f  1. 
rend. 300/2. hrsz. kertre 14 korons, 9. rend. 
333., 334. hrsz. kertre 136 korona, 3. rend. 
401. brsz. belsőségre 320 korona, 6. rend. 683, 
684. hrsz. szántóra 97 korona, 6. rend. 1194, 
1196. hrsz. szántéra 73 korona, 7. rend. 1198. 
brsz. szántóra 34 korona, 8. rend. 1367. 1368. 
hrsz. szántéra 59 korona, 9. rend. 1416. hraz. 
szántóra 41 korona, 10. rend. 1422 hrsz. szán-
tőra 87 korona, 11. rend. 2350, 9351. hrsz. 
szántóra 217 korona, 19. rend. 3484. hrsz. szán-
tíra 66 korona, 13. rend. 9797, 2798. hrsz. 
szántóra 28 korona, 14. rend. 2843, 9844. hrsz. 
szántóra 28 koronn, 15. rend. 9905, 9906. hrsz. 
szántóra 22 korona, 16. rend. 2023, 3024. hrsz. 
szántóra 6 korona, 17. rend. 3036. hrsz. szán-
tóra 14 korona, 18. rend. 4153, 4154, 4156. 
brsz. szántóra 61 korona, 19. rend. 4365, 4306, 
4367. hrsz. szántéra 18 korona, 90. rend. 
4369/1. hrsz. szántéra 6 korona, 91. rsnd. 4389. 
hrsz. szántéra 17 korona, 92. rend. 4389. hrsz. 
szántóra 14 korons, 93. rend. 4415, 4416. hrsz. 
szántóra 21 korona, 96. rend. 796/1. hrsz. szán-
lóra 33 korona, 26. rend. 5479. hrsz. kaszá-
lóra 33 korona kikiáltási árban és pedig nem 
csak végrebsjtist szenvedett, hanem az ilj. Fo-
dor János és Tamás Péterné szil. Fodor Véré 
társinlsjdondonos nevén álló járandóságokra is, 
s igy az ingatlanok egészére a csikvacsárcsi 
1050. sz. tjkvben A f  1. rend. 4078. hrsz. 
szántéra 18 korona, 

a csikvacsárcsi 787. sz. tjkvben A -J- 1. 
rend. 646. hraz. a. belsőségre 22 korona, 

a csikvaestresi 1499. sz. tjkvben A f  I. 
rsz. 771. brsz. szántóra 29 korona, 2. rsz. 
1389. korona szántéra 64 korona, 3. rsz. 1504. 
brsz. szántóra 43 korona, 4. rsz. 1548. hrsz. 
szántóra 23 korona, 6. rsz. 1599/'. brsz. szán-
tóra 27 korona, 6. rsz. 2298. hrsz. szántóra 
19 korons, 7. rsz. 2506. hrsz. szántóra 31 ko 
rona, 8. rsz. 9836. hrsz. szántéra 27 korona, 
9. rsz. 9848. hrsz. szántóra 27 korona. 10. 
rsz. 2974. hrsz. szántéra 8 korona, 11. rsz. 
2986. hrsz szántóra 8 korona. 12. raz. 3137. 
hrsz. szántéra 2 korona, 13. rsz. 185/1. hrsz. 
kertre 12 korona, 14. rsz. 983/*. hrsz. kertre 41 
korona, 16. rsz. 699/'. 700/'. hrsz. szántóra 69 ko-
korona, 16. rsz. 1362'/|. 1363/1. hrsz. szántéra 117 
korona, 17. rsz. 1447/'. hrsz. szántéra 47 korons, 
18. rsz. 2357/brsz. szántéra 39 korona, 19. 
rsz. 2818/*. 3819/'. hrsz. szántéra 85 korona, 
30. raz. 2829/'. hrsz. szántéra 39 korona, 91. 

raz. 98S9/» hrsz. szántéra 99 korons, 99. rsz 
8047/1. krns. szintóra ll korona, 23. rsz. 8055/* 
hrsz. szántóra 10 koréaa, 94. rsz. 8077/'. 3078/'. 
brsz. ssántéra 20 koron, 35. rsz 89(9. hrsz. 
szántéra 38 korona, 96. rsz. SS5I/1. bzsz. szán-
tára 40 korona, 27. rsz. 4446/'. hrsz. szántéra 
18 korona, 28. rsz. 4601/«. 460íf.  hrsz. ka-
száiéra 49 korons, 29. rsz. 4965/'. 5070/'. hrsz. 
kaszáiéra 9 korona, 30. rsz. 975/'. 276/'. Lnsz 
belsőségre és kertre 329 korona, Jl. rsz. 8243/'. 
hrsz. szántora 6 korons, kikiáltási árban, to-
vábbá a esikszeatmibály kézség határán fekvő 
a csikszentmihályi 864 számn tjkvben A f  3. 
rend 10406*/,. 10417/1. hrsz. a kaszálóra 150. 
koronaj kikiáltási árban, a csikszentmihályi 855 
számú tjkvben A ţ i . rend 10398 (3., 10407) 
hrsz. kassáiéra és erdőre 65 korona, kikiáltási 
árban és pedig ez utóbbi ingatlanra nézve nem 
eaak végrehajtást szenvedett hanem a Balázs 
Dénes, Lázár Mihályné szil. Balázs Zsuzsa, és iQ. 
Fodor Gáspár társtulajdonosok nevén álló járan-
dóságokra is s igy ss sz ingatlan egészére elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelSIt ingatlanok 
as 1808. évi augusztus hó 27 lk napján 
d. e. 8 órákor Csikszentmihály községhá-
zánál, délután 2 órakor Csikvacsárcsi köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/, át készpénzben vsgy 
az 1881. LX. t.-oz. 42. g-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3331. szám alatt kelt m. kir. igaiságlgyminisz-
teri rendelet 8 g-ában kijelölt óvadékképes ér-
tékpapirbsn a kiklldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.ez. 170. g-a érteimébea a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerl elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. lörvszék, mint llkkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. jnninB hő 5-án. 

Száva, 

kir. tszékl biró. Sz. 989—903. mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyei magánjavai Gyergyó — 

tölgyesi kezelőségénél rendszeresített hiva-
tal azólgai állás üresedésben lévén, nnnak 
betöltése czéljából pályázatot hirdetek s 
felbivom  mindazokat, kik ezen évi 400 
koronával javadalmazott állást elmerni 
óhajtják, miszerint pályázati kérvényüket 
hozzám folyó  évi augusztus hó 21-ig 
adják be, mert a később érkezettek nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

Pályázótól irni s olvasni tudás s 
fedhetlen  előélet kívántatik. 

Csikvármegye magánjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1903. évi julius hó 31-én. 

Dr. Csiky József, 

Igazgató. Sz. 2 6 7 7 - 9 0 3 . ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye Kászonalcsiki járás-

ban Tnsnád és Verebes községekből álló 
körjegyzői kórben Tusnád székhelylyel 
rendszeresített segédjegyzői és anyakönyv-
vezető helyettesi állás üresedésbe jővén 
arra ezennel pályázatot iiirdetek s felhí-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket hozzán folyó  évi aUgUBZ-
toB hó 21-én d. n. 4 óráig nyújt-
sák be, később érkező kérvények figye-
lembe nem vétetnek. 

Javadalmazása : államsegély az anya-
könyvvezető helyettesi teendőkért 400 
korona, a községektől 200 korona, nőtlen 
egyén részére megjelelő lakás. 

A Kászonalcsiki főszolgabiróság. 
Csikszentmárfon,  1903. julius 28-án. 

Bartalis Ágost, 

1— 8 főszolgabíró Iz. 4739—903. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye központi közigazgatá-

sánál Oresedésbo lévő másodosztályú Ír-
noki állásra, melylyel 1000 kor. fizetés, 
200 kor. lakbér és ideiglenesen 133 kor. 
vármegyei segély van összekötve, pályá-
zatot hirdetek, a felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  pályázati kérés li-
két hozzám jövő aUgUSZtUS h ó 2 0 - i g 
teijesszék be. 

Feltételek: 4. gymnáziálifl,  reáltano-

dái, vagy polgári isk. osztály szabály-
szerű végzése, fedhetlen  előélet és hibát-
lan szépírás. 

Csíkszeredán, 1903. évi juliás hó 30. 
Beoze Antal, 

alispán. 

Sz. 376!'—903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó—Alfalu  községében a le-

mondás folytán  Üresedésbe jott segéd jegy-
zői ás helyettes anyakönyvvezetői állás 
betöltése czéljából ezennel pályázatot hir-
detek és felhivom  mindazokat, kik ezen 
600 kor. fizetéssel,  60 kor. lakbérrel és 
2-01 tllzifa  járandósággal javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabály-
szerűen felszerelt  pályázati kérésüket hoz-
nám folyó  évi augusztus 20-ig an-
nál biztosabban beadni elne mulasszák, 
mert később beérkező kérések nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

Gyergyószentmiklós 1903. julius 31. 
Lázár János s. k., 

1—2 főszolgabíró. Sz. 2076—903 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentmárton községben Üresedés-

ben lévő szülésznői állásra ujolag pá-
lyázat hirdettetik. 

Évi fizetése  a község pénztárából 
80 korona, és az egyesektől a szabály-
rendeletben megállapított dijak. Okleleve-
les szülésznők folyamodványaikat  1 9 0 3 . 
szeptember hó 1-lg a község elöljá-
rósághoz beadhatják. 
Csikszentmárton 1903. augusztus hó 3. 

Osiszér Károly, 

I k. jegyző. 
Bocskor Félix, 

k biró. 1-Faeladási hirdetmény. 
A csikszentléleki közbirtokosság 

Sulcza völgyre hajtó Kisborda északjában 
lévő erdejébe mintegy 106 kat. holdnyi 
területről 16., 1G6., 81 m* gömbölyű lucz-
haazonla. 

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 fill.  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 
Csikazentlélekre nyújtandók be. 

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

Elkésett valamint ulónjánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

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

Cnikszentlélek, 1903. julius hó 26-án. 

Balog Imre, 

il-2 k. blr. elnök. Sz. 279.4 903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-

tozó - Csikvárdoi falva,  Csobotfalva,  Pál-
liilvn 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 augusztus hó 
29-ik napján délelőtt 8 órakor fogom 
Csikvárdotfalva  község hivatalos hásánál 
megtartani. 

A kör jegy ző ja vadai mazásaa következő: 
1. Törzs fizetés  889 korona. 

2. Birtokossági jegyzői teendők vég-
zéséért 200 korona. 

3. Utiátalány 30 korona. 
4. Irodai átalány 32 korona. 
5. Tűzifa  átalány a körjegyzői iroda 

ffltésére  40 kor. 60 fillér. 
6. Küldönczdij 42 kor. 60 till. 
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 alapitják uieg. 

Csíkszeredán, 1903. julius hó 20-án. 
Fejér S&ndor, 

.3 Jóuolgablró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csíkszereda város közbirtokosságának 

a Fekete sarok nevű dűlőben lévő 20 
kat, hold vágterületen a fennálló  fakész-
let a szomszédos osztagokban lebélyeg-
zett magfák  és széltörött törzsek fatörae-
gével, mely együtt minthogy 5009 m' 
haszon fát  tartalmaz, folyó  év aUgUSZ-
tus hó 16-én d. e. 9 órakor Csík-
szereda város hivatalos háza nagytermé-
ben zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános 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 lgnáos, Bsopos Jóssef; 

2-2 bjzó. birtokossági elnök. Bérbeadási hirdetmény. 
A néhai Balási Lajos jogutódainak 

tulujdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és borvizforrásók  fele  részben 
tulajdonosai Balási József,  Borbála és 
Ilona érkörtvélyesi, illetve budapesti lako-
sok 1904. január l től megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kai, a melyek őket, mint nevezett telep 
és források  felerészben  tulajdonosait meg-
illetik. 

Bérbe venni szándékozók kéretnek 
1903. október l-ig, 

Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szath-
már megye) czimre irni. j _ 8 

A fochiáiiylian  m e i í t figyelmébe! 

Barna J. budapest i jé hirnevll fog  spe-
cialista, fogászati  gyakorlatát Tosnád-
fürdőn,  a „Három huszár" szállóban 

e hó 20-án megkezdte. Ott tartózkodása 
3 hét. 2 - 5 

BOOOOOOOOOOOlOOOOOBOOOOOn 

URAK FIGYELEM!« 
Az Első Budapesti Nértékstáal Szabóság 

BUDAPESTEN, Vn„ Csőmöri-ut IL 

W 15 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakérteim! ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és mérték utasítás küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva vsn, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A t. megrendelő sem-
minemi költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink évi vasa ti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. 

Szíves megkereséseket kér 
" Első Budapesti Mérték utáal Szabóság, 

Mspwt, VI., Csáarirl ut II. 

K L E I N A D O L F . 
fóssabáss.  10-0 
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üzlet áthelyezés. | 1 1 t 
Vao szerencsém a mélyen l. közönség 
szíves ladomáaára hozni, miszerint — 

F É R F I S Z A B Ó Ü Z L E T E M E T 
folyó  évi julius 84 151 kezdve a Száva 
Lnkáos u r házába, Szultán Gergely 
ur üzletével szembe áthelyeztem, m * 

Tisztelettel: JAKAB JÓZSEF, lérflszsbé. 

sÉt- Felette fontos 
•lögazdára, marbatulajdonosra, Juh és sertéstenyésztőre és minden kisgaz-

dára nézve I 

.Mi képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  ?" , J/i által  lesz  imirhiíin  gyor-
san piaczképes  ?" „Mivel  gyorsíthatom  nz ökörhizlalást  ?" ,Mi  állni  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  a tejhozam javítását  és gyarapítású/?'  „Mi 
által  gyorsítom  növendékmarháim  felnövését?"  Mit  alkalmuzznk,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Ez cssk az állal érhető el, ha a takarmány vagy ital mellé sz itt látható véiljegy-
gyel ellátalt, tőrvényesen védett, sokoldalúan kipróbált s a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „É T Y Á G Y« takarmányfaszer 
K ;.•}[•. Ilii 

valóüi csak 
a 

„Prtiatier" 

védjegygyel. 

vegyittrlik. 
A költsége ennek igen csekély és dúsan visszaléiftl.  Kx|-
bató minden nevezetes kereskedésben, vsgy egyenest a 

czégnél: 

M E I S E L A J O S 
mesögosdaságl késsitmények gyára Szászsebes. 

Tájékoztatók, füzetek  és utasítás ingyen szélküldve. Riktárak minden olyan kii/ség-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve »zievet>k< djék egym.st s 

•1- 2° lenti czégbez fordulni. 

3rallrâiiăllBlBI51IBIil51IB15151IBM51!g) 

Tisztelettel tudatnui ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, liogy N u | ; } ' b o r n s i l } ' é l l . (Háromszék 

megye) a legrégibb természetes eczetszesz gyáros vagyok. Kztii 
téren szerzett gazdag tapusztalKlnim és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim állal azon kedvező helyzetbe jutottam, liopy nz ( <•/.< t 
gyártás terén a legkitűnőbb és páratlan természetes eczetszeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszcncziák • » 
savak kizárásával. Gyáli berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett idegen és egészségtelen savuk használata, ezért 
teljes felelősségen]  mellett ajánlom lioni gyártmányomat és hogy min-
denkit ineggyő/ődtetllicssek gyártmányaiul szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 5 0 — 6 0 l i t e r i g próba mintát 
bármely állomásra szállitani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott,  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha az én természetes eczet-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12"'o. 

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

kiváló tisztelettel 
E O T H " 7 1 K T O E , 

természetes ec7.cls7.cs/. gyáros. 
Nagyborosnyón, (Háromszék megye) 

Hazai ipar! 
^ g » o o a o K x x x x x x x « 

XXXXDOOttX Hazai ipar! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására liozni, 
hogy berendeztem ssját telkemen és lelügyeleteni slatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és küllöldi márványokat  faragtatok  és t;si»-/.ol 

talok, síremléket,  márvány Ispokból fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  ieliiatlal, káréházi  be-
rendezéseket, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min 
denmmQ jayilásokst legrövidebb idő alsll jutányo* 
árlian elvállaluk és a fentemlilell  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tarlók : Márvány-.  Gránit-,  Sye-
DIÍ-, Labrador-  és tarlós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy rnkláron és Márvány-
ibutor  leiepet. 

Nsgyérdemü közönség b. pártfogását  kérve 
tisztelettel: 
Vasnt-atosa. 

Hazai ipar! 
I^TiHinif  m n i 11/ Mfi inirynira* 

Nagy József,  kiiraragéiiiester. 
yoooi&oooc. 
X x Hazai ipar! 

í 

r í : : t f  i /. 0 t é s m e l l e t t 
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Mascagni-Graphophon-Phonograph. 

CZ. 
Van szerencsénk a mélyen t. közönség szivra tudomására 

lioziii, miszerint a budapesti MaSC&gni Record & Comp. 

éneklő, beszélő és nevető gépeinek 
Csikvárniegyére vonalközé) egyed elárusítását átvi-it(ík s azokat 

" iO í r t t ó l fe l je tolo ,  H a ^ r i 5 . I O f r t o s  " t m 
1 á r ii s i I. ii j k 

K u l i ; ti Ö s 
i'lőnynyel hasz-
nálhatók e z e n 
gépek  isko-
láknál  nehezebb 
lanlárgyak ma-
gyarázásánál, hol 
az illető tanár 
vagy laniló urak 

mondatik H azután a gép ahányszor 
egész éitlietően visszaadja, miáltal 

iiu-jfkiinélti'tik  a lej; többször lélekölő magyarázat ismétlése. 
Kívánatra próba felvételeket  is készséggel teljesítünk, mert 

a ii ár egyszer használt licpgcr benzinnel való lemosás által 
ujablii lülvételukre többször is használható. 

Tiszteleti,1 S Z V Q S Q E A S E S Í T É E E K . 

K/i'ii gépek-
kel ujabb lelv.'-
telekel is lelu-l 
teljesíteni, ni e-
1 y e k r e il r e s 
hriiHi'rrk is ál-
lanak mulelke-
z.ésre. 

által a magyarázat bele 
esak kivánják, ugyanazt 

i 
Minden házban nélkülözhetlen hangszer. 

2 : Gyomorbajban szenvedőknek! 2 
Muiil.-izokn.ik, kik akár meghűlés. skár a gyomor fellel  lielése, akár pedig 

hiányos, ueliezi n emészthető. igen meleg, vagy igen liíiíeg ételek élvezése, vagy 
ped'g nn<|i'll.<n él-lmótl által maguknak valíin-ly gyomm-bajl, nevez-tesen 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, clnyálkásodást 

szereztek, egv kiliinő háziszer ajáuüatik, melynek kiváló hatása már sok év 
óta ki van próbálva. — Ez nein más, iniitt az 

üllrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből és a legkitűnőbb jó borból készíttetik, orösiti és táplálja 
az ember emósztőszervezetót., elhárítja az emésztési zavarokat es 

az egészsegos vér ú j ra kopzosóre kiválolag hat. 
A I. iitueve/.eit Kiiszeresbornak kellő iüóben valú használata által a gyo-

nioibnjok uiár esii-ájukban megsemmisíti el nnk. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy a>l kellő időben használja. A krónikus gyomot bajnál fellépő 
jelenségek, milyenek a főfájás,  felböfögósek,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még lia olyan hevesek lépnek is (el. a 
bornak ip liányszori élvezete utáu azonnal elenyésznek. 

^7óLr l l imi lác ™ a , m i , k kell. mellen következményei, mint a szorulás 
OlcKUUgUlda kolikus fajdalmak.  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint n vérlululásuk « iná|laii, leplen é, a verőczérrendszerben (atanyeres 
bántalmak) a Fiiszcresbor által gyakran igen gyorsan elháritlalnak. — A 
iiiszeresbor meg.-ziinteli a nehéz imés/tésl és könnyű székelés által az alkal-
mai lan anyagokat n gyomorból és belekből eltávolít ja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
iiagyrészheii a rus>z emésztésnek, hiányos rérképzödésnfk  és « máj beteges 
slla|.otanak a kör-tkezméiiyei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
haiignltság, toválilá a gyskoii ti-jlájások, sz álmatlan éjszakák lassanként vég-
k-1> kiniei ink az emlői t. — A filszeiesbnr  az elgyengült életerőnek nj iinpnl-
s/Ur-l ad. — A lilszei esbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegekéi és egészen uj életkedvet tereint. — Mindezeket számos 
elismeii''s és íiálairat bizonyítja. 

A Iii:-•/.ereslior palac.zkokliaii 1 Irt 50 kréil és 2 írtért a következő gyógy-
szertárakban ka|ilwló : Usikszrreda, Csikszépviz, Csikszentmiklús, Karczl'alvs, 
Kápoluás-Olahlalu, Honontjü, Dúlja, llSgöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
Itaczon, Tu-nád. Bánklslvs, Osikszetiigyiirgy, Sósmezö, Gyergyószentmiklós, 
(iyergjúditió, Uyergj ó Allalu, Uyergyólöl!;yes. Cíyeigyóujt'alu, Csikszentmárlon, 
Kászon. Parajil, Siklód. Komiul, Ktéd, Karkaslaka. Székelykeresztnr, Erkrd 
Felek, Szăszkei,-s>tur, Ksc/.a, Kőhaluni. Usra, A.-Rákus, Bodok. Miklosvár. 
N.-Ajta, Holiin, Zalán, Csernáton, liriec/k, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásáiliely s IL'J tovább Magyarország és .Au-ztria minden nagyobb és kisebb 
he|yi<égeiben levő gj égj szertárak ball. 

(,'sikszi-r'fdai  gyógyszei Iából Kűs/.ernslior eredeti niiuöségbrn bárom és 
háioiunál tiilib palac/.kkal megiendelésre küldetik Ausztria- -Magyarország va-
htiiiiieiiyi helyiségbe. 

Utánzásoktól őrzikedni kell! 
Vilúgoaau 

ÜLLRICH HÜBERT-fele  Faszeresbort kell kérnilü 
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SZV0B0DÂ TESTVÉREK 
könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, Írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában, 

Ajánlják a 11. é. közönség szíves figyelmébe  dúsan felszerelt  uj miniszteri rendelet szerinti 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére íinom papíron nyomtatva. Posta- és kézbesítő könyvek bekötve. 

JÓL BERENDEZETT KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÜKBEN 
kapható: közönséges i ni papir. nagy csomagoló, jó rajzpapir. rózsaszín és fehér  itató, kék másoló, 
irógép és mindenféle  színes selyempapírok. — Igen nagyválaszték levélpapírokban, melyek dí-
szes dobozokban 90 lillértől 10 koronáig: nagyválaszlék névnapi kártyákból, diszes emlékkönyv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből: vegyes ifjúsági 
iratok, mulattató képes mesés könyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzeles  kiadványokból. 

Különösen ajánlják a saját kiadásukban megjelent és nagy elterjedésnek örvendő ŐR-
ANGYAL" és ..ÁRTATLANOK ŐRANGYALA" czimii ima-és énekes könyveiket: — „Erények 
gyöngy"-ét..,Halotti zsolozsmák és szertartások könyv-él ...Csikmegye Földrajz"-át. 

MODERN BERENDEZÉSŰ KÖNYVNYOMDÁJUKBAN 
mely a legújabb szer-
kezetű gépekkel van 
felszerelve  (mint lát-
ható a képen)és igy 
azon helyzetben van-
nak, hogy bármelyik 
vidéki könyvnyom-
dával a versenyt ugy 
olesóság, mint csín 
és izlés tekinteté-
ben mindig fel  tud-
ják venni. — Nagy 
súlyt fektetnek  a 
gyors, pontos és tiszta 
munkák előálIifására, 
melyei maguk végez-
nek a legnagyobb 
gonddal. 

Kllvállalnak mindennemű könyvnyomdai munkát, u. m.: müvek, folyóiratok,  heti vagv 
liavi füzetek  kiadását: ügyvédek, kereskedők és pénzintézetek részére bármilyen komplikált táb-
lázatokat egyszerű és szines nyomással : esküvői, eljegyzési és báli meghívókat a legegyszerűbbtől 
a legdíszesebbig: körleveleket, számlákat és gyászjelentéseket slb. stb.. olcsón és tisztán. 

Mefmmt 

::JIUJÍ 

T o n l s n M r i s r t f i l  oa l l t l t | 

I C Ó f e U L S Z - Z S i X 
használható főzésnél,  sütésnél, vaj, Ind-
zsir, disznózsír helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalnn, szapora, soká tartható, 
kellemes, könnyen emészthető, ezukor és 
gyomorbajosoknak is ajánlható, ü t kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová 

= 8 korona. 
Megrendelési czim .-

K L E I N B E G I H A , 
»-IO TOLCSVA. 

Kizárólagos 
gyártól: 

i 
HOCHSINGER TESTYEREK 

ruha-m oss&hoz 
a l e g j o b b kék i tősze r . Törvényesen védve. Mosó-intézetekben. liÁxtarlúsokluiu a : 

legkedveltebb rnbakékitü. 
Olosó is fe lü tmulhat lan! 

kis üveg 24 fillér,  IÍZSZLTÍ mosás-hoz elegendú. 1 nagy üveg 11',U kor., '/« üveg 1 kor. 
Kapható mindenütt. 

Utánzatoktól óvakodjunk I 

B U D A P E S T , 
VT., Bóasa-ntosa 86. 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1U03. 




