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Ki a bűnös ? 

Annak a vesztegetési nagy botrány-
jiak, mely nem csak benn az országban 
ffzlllt  kínos meglepetést, hanem a Magyar 
állam hitelére és kormányzati tisztaságára 
nézve is a ktllföld  előtt kétes árnyékot 
vetett, a parlamenti vizsgáló bizottság 
hosszas és kimerítő ténykedése után vi-
lágos képe mutatkozik már. 

A nagy politikai botránynak két 
része volt. Az egyik része illette egyes 
embereknek alig beszámítás alá jöhető 
súlyos tévedését és a társadalmi, erköl-
csök dekadencziáját. A íontosabb rész 
pedig a mi a botrány sarkpontját ké-
pezte s a minek kiderítésére a 15-ös par-
lamenti vizsgáló bizottság kiküldetett, 
annak a kérdésnek tisztába hozatala volt 
hogy a gróf  Szapáry László szerencsét-
len megvesztegetési vállalatában volt-e 
a kormánynak, különösen pedig a minisz-
terelnöknek akár közvetlen, akár közve-
tett része ? 

Ha figyelemmel  és türelemmel átol-
vassuk azokat a vallomásokat, melyek a 
parlamenti bizottság előtt nyilváaosan 
tétettek s objektív mérlegelés után kidob-
juk azokból a szenvedély által a a párt-
gylllöletből felszínre  hozott piszkokat, 
melyek undorral töltik el a higgadtan 
gondolkozó hazafi  lelkeket. Tisztába lehe-
tünk azzal; 

hogy a vesztegetési merényletet gróf 
S/.apárí László a saját szakállára és saját 
inicziativájából követte el ; 

hogy a vesztegetést az ő zsebére maga 
kiaerelte meg ; 

hogy eszközei Dienes Márton és Sin-
ger Arthur voltak ; 
hogy nem sikerült neki nz obstrukezió 
leazerelhetése végett sem egy ellenzéki 
képviselőt, sem egy ellenzéki lapot meg-
vesztegetni ; 

hogy Szapárí gróf  ezt az ügyetlen 

és szerencsétlen merényletet a miniszter-
elnök személye iránti különös rokonszenv-
ből s abban n hitben kísérelte meg, hogy 
avval az országnak is szolgálatot tesz és 
hogy végül ebben a súlyos politikai és 
erkölcsi beszámítás alá eső vállalatban 
Héderváry miniszterelnöknek nem volt 
sem közvetlenül, sem közvetve része s 
arról sem birt tudomással, hogy Szapári 
László ilyen eléggé meg nem fontolt 
vállalatba bocsátkozott. 

Ezzel tehát el van érve az a czél, a 
mely a parlamenti bizottság kiküldését 
szükségessé tette s a sajnos ügy felelt 
minden különösebb einóczió nélkül napi 
rendre is lehetne térni ; ámde a válság-
nak eme tiszta képére mindig rányomul 
a gyanúsítás fojtó  köde, hogy elzárja a 
könnyen hivők elől a világosságot, csak 
a/.ért, hogy abból a pártgyülöletnek tetsző 
gyanút megkísértse legalább valószínűvé 
tenni 

A vizsgálat folyamán  ugyanis vilá-
gosan kitűnt, hogy mint hurczoltuk elé 
számtalan gyanuokot a miniszterelnök 
ellen a miként biztak egyesek azoknak 
feltétlen  sikerében. Láttuk mint zsugoro-
dott semmivé gróf  Teleki Gyula meggyn-
nusitása a knszinóbeli nevetséges legen-
dával. 

Láttuk mivé zsugorodolt üssze n 
Dienes állítólagos útlevele, melylyel a 
szökést elősegítették volna és a Rudnay 
főkapitány  közreműködésének vádja, And-
rássy Gyula gróf  meggyauusitása, a 
kormány pénzeszközeinek meséje is igen-
sok képtelennél képtelenebb mese, melyek 
inkább a szenvedélyek felkeltésére  vollak 
irányítva, kétes eleinek felhasználásával. 
Kiviláglott ezen vizsgálatból oly erkölcsi 
hősök szereplése, kik maguk nyakig úsz-
nak a sár és piszok fertőjében. 

Ha csakugyan a nemzet becsülete 
tette szükségessé a parlamenti bizottság 
kiküldését, a bizottság s talán az ország 

is meglehet elégedve működésének er d-
ményével. Kiderítette és nyilvánvalóvá 
tette, hogy kormányzatunk jó híréhez és 
erkölcsiségéhez a gyanúnak árnyéka sem 
férhet.  Ha azonban a parlamenti vizsgá-
latnak rejtett czélja a pártérdekek szol-
gálata volt, annnk felsülés  volt a vége. 

Megválthatjuk azonban, hogy a vizs-
gálat a kiderített mélységeken kivtll nagy 
erkölcsi magasságokat is mutat. A kiemel-
kedő rosszaság mellett o kiemelkedő derék-
ségnek is többféle  tauujeleivel találkoztunk 
és ha a külföld  elé dobott szen/.ácziós 
anyag igazságos megítélésben réNzesiil 
szégyenkezni okunk nem lesz. 

Ezek után tehát a mennyiben a poli-
tikai helyzetet még mindig válságosnak 
lehet mondani, az nem folyhat  ebből a 
vesztegetési sajnos inozidensből, hanem 
abból a fordulatból,  mely Kossuth Fe-
rencinek a kormányelnök és a 1'ilggetleu 
ségi párt között fennállott  egyezség fel-
mondásával minek — a mint előre lát 
ható volt — meg is lett inár az n követ-
kezménye, hogy O felségénél  kihallgatá-
son „volt Kbuen-Hóderváry miniszterelnök 
nz 0 felségével  folytatott  megbeszélések 
után Isclilből Budapestre haza térve, 
vasárnap délután minisztertanács elé ter-
jesztette az Ügyek állását, a mely egy-
hangúlag elhatározta, hogy tekintettel 
arra, miszerint a kibontakozásnak a mi-
niszterelnök progrítmuijában foglalt  elő-
feltételei  megdőltek és miután a függet-
lenségi pártnak ama része is, mely az 
obstrukezió folytatása  ellen foglalt  állási 
a képviselőház legutóbbi illésén kijelen-
tette, hogy a miniszterelnökkel erre vo-
natkozóing annak idején létrejött meg-
állapodásokat többé nem tekinti magára 
né/.ve kötelezőnek, az összkormány beadja 
lemondását () lelségénck, mit a kormány-
elnök a képviselőháznak is már bejelen-
tett. O felségének  n lemondás feletti  dön-
tése a napokban várható. 

=-= A kormány lemondása. A 
mint arról vezető czikkünk végén is meg-
emlékeztünk a Héderváry kabinet O fel-
ségénél benyújtotta lemondását s ezt a 
hétfői  illésen n képviselő házban is beje-
lentett. Addig, is mig O felsége  a lemon-
dás felett  véglegesen dönt és az uj kor-
mány megnlnkul, az ügyeket a lemondott 
kormány fogja  vezetni. A leendő kormány 
tagjai s különösen az uj kormányelnök 
személyére nézve kombinácziok széles 
mederben lolynak, de a felett  valószínű 
megállapodásra juttli igen bajos dolog, 
mert mnsl már olyan lérfinak  kell jönni, 
a ki ugy a koronát, mint a szabadelvli-
pártot megtiuljn nyugtatni s főként  ezt 
n szétzllllést ől megmenteni. Közohajtást 
képez azonban, hogy a válság megoldása 
Budapesten történjék s I) felsége  legalább 
annak befejezéséig  lejöjjön Budapestre, 
hol a közhangulatról és egyes politikai 
vezérférliak  nézetéről behatóbb intormá-
rziokat szerezhet. 

A megyei közigazgatási bizottság ülése-

Csikszcroiln, augusztus; ÍM. 
Kevés tárgygyal röviil illése volt. ma a köz-

igazgatási bizottságnak, mely Mikó Bálint iőis-
pán elnöklete alatt tartatott meg csekélyebb 
szánni tagok közreműködésével. 

A gyűlésen előadottak közül felemlitjiik  a 
következőket : 

Költ rász Gjöigy s társai várhegyi lakosok 
az oltani képviselőtestületi tagok választását 
felebbezéssel  megtámadván, a bizottság a fel-
szólalásnak uem adott belyet és az igazolt vá-
lasztmány határozatát hagyta helyben. 

Bajkó Péter gyergyóujfalvi  lakos az oda-
való közbirtokossági tanácsnak a „Folyam" és 
.Völgy" dűlői kerítések eltávolítása tárgyában 
hozott határozata ellen felebbezett,  minek foly-
tán a birtokossági tanács határozata feloldatott 
s az ügy illetékes elbirálás végett a közbiito 
kossági közgyűlés elé utaltatott. 

Kovác9 József  szeredai lakos községi pót-
adó ellen élt felszólamlással,  annak azonban 
bely nem adatott. 

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A Z U J P Á P A . 

Azt az őszinte gyászt, melybe a római 
katbolikos anyaszentegyházat Xlll. Lei pápa 
balála ejtette nemcsak Römábao, az örök vá-
rosbsn, hanem világszerte Örvendező lelkesedés 
váltotta fel  azon gyors esemény folytán,  mely 
e hó 4-én s conclávéban SarlA József  velen-
czei bíboros érsek-pátriárkának a rém. katb. 
anyaszentegyház fejévé  történt megválasztásá-
val következett be. 

Semmi földi  trónas betöltése nem képes 
az érdeklődésnek azt a mérvét fölkelteni,  mint 
a római pápáé, kinek bár birodalma az egész 
föld  kerekségére kiterjed, de nem e világ-
ból való. 

A katbolikos kereszténység világi egy-
házának, tebát számtalan milliónyi léleknek a 
nagy fejedelme  ő, kinek hatalma kiterjed a föld 
mind a négy tájára s erkölcsi és szellemi fenn-
sőbbsége előtt meghajolnak a legősibb koronák 
hordozói is. 

Nemcsak magára a katbolikos egyházra 
birt nagy jelentőséggel a pápai szék betöltése, 
hanem a XIII. Leó pápa személyes oagy tslaj-
dunságsi révén kifejlett  azon nemzetközi és po 
litikai szerepaél fogva  is, mely neki óriási te-
kintélyt szerzett: a rám. kstb. valláshoz nem 
tartozó népek körében szintén a legnagyobb 
érdeklődést kellette fel  a pápa választás sktasa, 
melyet a bíbornoki teslllet oly rövid időn be-
lől s csodálatos, msjdnem egy értelmiséggel 
minden kombináesió balomra dőltéret végzett. 

Az aj pápa nem tartózik a kor haladása 

és a történeti tények elismerése elől zordonan 
elzárkózó egyének közzé, miért is megválasz-
tása épen ez okból némikép meglepetés számba 
vehető, ami jelenti a békés, monkás és össze-
férő  irányzatnak a bíborosok kollégiumában vá-
ratlanul bekövetkezett fölülkerekedését. 

Egyébként is nsgy műveltségű, előkelő 
szellemi! egyház fejedelem,  akit egész Velencze 
formálisan  bálványozott. 

Érdekes és megható mozzanat volt, mi-
dőn az oj pápa Velenczéből a XIII-ik Leó te-
metésére indult. A vasút állomáshoz hivei, a vá-
ros nagy számo előkelősége kisérte ki a bue>u-
záskép némi eejtelemkép hatalmasan megélje 
nézték, mint leendő pápát s a jámbor velen-
czeiek eíöérzelét az események igen rövid idő 
alatt örvendetes komoly ve lóra váltották. 

XIII-ik Leó örökében tehát Sarti liilioros 
ül, kinek fennkölt,  békeszerető neiues, egyéni 
sége eleve kezességet njajt uralkodásénak 
üdvös szelleme és elővigyázatos politikai 
iránya felől. 

A világba gyorean szétfutott  hirt, az uj 
pápa választásról s X-ik Pios néven Szent Péter 
székének elloglalásáról a katholikns világ min-
denütt a legnagyobb örömmel és megelégedés-
sel logsdts, kinek működése szzal a remény-
séggel kecsegtet, bogy nem lesz méltatlan oagy 
elődjéhez. 

As oj pápa életrajzát röviden a követke-
zőkben ismertetjlk meg: 

Sartó József  bibornok, velenczei pátriárka, 
kardinalis extra eoriám, 1835. jnnins 2-án szü-
letett Kiesében, tehát most mull 68 éves. 1693. 

junius 15 én velenczei érsek és pátriárks lelt, 
miután 13 nappal azelőtt bibornokká emelkedett 
S. Bernárdó alla Terma cziinen. 

Sartó szülő városában kezdette iskoláit, 
majd a casteltrankoi kollégiumba küldőitek szü-
lői, innen a padovai papnövelö-iiilé/.elbe lépett 
lie, felvette  az egyházi köntöst s iniuláu fényes 
eredménynyel végezte el tanulmányait, elnyerte 
a kastelfrankói  székes egyház kápláni állását. 

Jófurniáu  gyermek volt még a mikor ki-
nevezték Tombolóba plébánosnak, a honnan 
1867-ben a salzónoi parochiára helyezték át. A 
trevizoi piispök csak hamar meggyőződött Sarto 
lehetséges voltáról s kauonokuak nevezle ki, 
ma|d püspöki kanczeliárrá, végre pedig fővika-
riussá; mikor 1881-ben a manlovai püspöki-
szék megüresedett a választás Sarlóra esett. 

Ebben az állásában aztán alkalma nyill 
rá, bogy egész tevékenységéi kifejthesse. 
1893-ban megüresedett a velenczei pátriárka 
széke, s mikor az illetékes körök veneté tar-
tomány összes püspökeit sorravelték, monsig-
nore Sarlón állapodott meg a szemük; olyan 
könnyen azonban nem sikerült nyélbeütoi a 
dolgot, mert hatalmas párl fogói  voltak erre a 
helyre egy szerzetes rend generálisának; a 
papikörök ezt is sjánlolták a pátriárkái székre, 
és csak az olasz kormányon mult, mely a nem 
olasz nemzetiségű generálisról hallani sem akart 
ogy, bogy a szerzetes jelöltet el kellett, ejteni. 

Erre egy más jelöltet szemeltek ki, az 
azonban már nem csak a kormánynak nem, ha-
nem a pápának sem kellett. Végre hogy a cso-
mót hamarább megodják, Ssrtöra esett a vá-
lasztás, a ki mint Máotova püspöke tapintatos 

ságáuak és politikai mérsékletének számos 
esetben adta lanujelét. 

Ennél a választásnál egy elvi kérdés me-
rüli volt fel  az olosz kormány és pápa közölt, 
mivel a kormány azt Állította, hogy a velen-
czei pátriárka kinevezésének joga a királyt 
illeti. A polémia igen heves voit s annyira 
ment, hogy Bécsben levéltári kutatást kellett-
végézni annak kinyomozása végett, hogy mikor 
Vekncze Ausztriáé volt még, élt-e vájjon ezen 
jogával a császár. 

Érdemleges megállapodásra azonban igy 
sem tudtak jutni a felek  s végre is az olasz 
kormány engedett olyan formán,  hogy elvben 
fenntartotta  jogát, a valóságban azonban puszta 
fikezióvá  mérsékelte azt. Igy azután végre 
meglelte a módját a kormány, hogy megadhassa 
Sartönak azt exequetorát. 

XII. Leé pápa egyik válsága alkalmával 
szóba kerölt már Sartó mint a legvalószínűbb 
pápa jelölt. A közvéleménynek ez a közbeszól-
lása azonban megint csak ártott Sartónak. Az 
ö nevének olyan jelentősége volt, mely a vali-
kában nem tetszhetett, mivel a Velenczei pát-
riárka törekvései meglehetősen ellentétesek vol-
lak a Vatikán politikájával. Később azonban 
neve letűnt a napi rendről s azóta Sarló bí-
borost alig emlegették a papabilék sorában. 

Egyes babonás emberek todni is vélik az 
uj pápa uralkodása idejének tartamát s arra 
figyelmeztetnek,  hogy miután ö 9 évig volt vi-
kárius, 9 évig püspök s ugyan annyi időig bi-
bornok, ebből most már azt következtetik, bogy 
mint pápa is csak 9 évig fog  uralkodni. 



Lázár István gyergyóajfalvl  anyakönyv-
vezető helyettes tiszteletdíj felemelésért  folya-
modván, a most meglévő dijának 100 koronára 
valé felemelése  a belügyminiszternél javaslatba 

Szöllőai Ferenez várdotblvi anyskönyv-
vezető ezen állásáróli lemondása elfogadtatott, 
helyébe azonban egy máz snyskönyvvezetönek 
kinevezései ajánlása akkorra tartatott fenn,  mi-
kor az ngyancsak Tárdotfalván  üresedésben 
állé körjegyzői állás választás utján betöltve lesz. 

Ditré község azon kérésének teljesítése, 
hogy a segédjegyző, mint anyakönyvvezető he-
lyettes részére kilátásba helyezett 400 korona 
államsegély Kovács ferenez  segédjegyzőnek 
utaltatnék ki, megtagadtatott mindaddig, mig a 
segédjegyzöi állás szabályszerű pályázat utján 
be nem töltetik, mire a járási lőszolgabiió uta-
síttatott. 

Csikszentmárton Csekefalva  községek kö 
zös képviselőtestülete az ottani elemi iskola 
felekezeti  jellegének községivé nyilvánítását ha-
tározván el, annak helyben hagyását kérte. 
Uiátán meglett állapítva, h>gy az iskolatelek és 
iskolaépület fentartását,  javítását s mindennemű 
iskolai kiadásokat a két község pénztára hor-
dozta, a felebbezéssel  meg nem támadott képvi-
selő testületi határozatot a bizottság jóváhagyta. 

A helyzet. 
A szerencsétlen Saapáry László gróf  végze-

tes megdöbbenté tette mult hét folyamáé  ia a par-
lamenti bizottság működése felé  fordította  as egész-
orsság figyelmét.  Mit sem használ, hogy egy 
jobbsorsra érdemes nagy ur sáppadt arczczsl, re-
megő tagakkal oda áll bírái elé, töredelmesen 
bevallja bűnét és elcsukló hsngon bocsánatot kér 
bűnéért, as irtozalos tett meg van ós most már 
az áll as egész orsság és as egész nemzet ér-
dekében, hogy az eléggé aem kárhoztatható bűn-
nek, megvesztegetésnek tényállása minden irány-
ban kideritteasék és hogy ugy a bűnösök, vala-
mint azok, akikre bünszerzés vsgy a segédkezés 
gyanúja esnék, mielőbb napféuyre  kerüljenek. 
Ezért szükséges volt, hogy mindeuki, aki ezen 
gyalázatos ügyről valami bizonyosat tudott, bi-
sottság elé álljon, össiutén és leleplezelleniil 
elmondja mindazt, amit a dologról tudott, elmarad-
hatott volna sok olyan tanuaág tétel, mely leg-
kevésbhé aem járult ahoz, hogy az igazság nap-
fényre  kerüljön, hanem inkább a kétséget és ho-
mályt még növelto B szón volt, hogy a gyanú 
a a lélekkinsó bizonytalanság továbbra is mar-
ozangulja a közvéleményt éa hogy a bonyodalom 
még nagyobb legyen. 

Az ilyen tanúvallomások bátran elmarad-
hattak volna, mert bármennyire szomjúhozzuk is 
az igazságot az uem állhatott érdekébon az or-
azágnak, sót a külföld  előtti jó hírneve és iit 
benn a végsőig felzavart  kedélyek lec l̂lapitáaa 
érdekében elkerülendő lett volna, hogy mindenki, 
a ki a magasban áll, a hatalmat kezoli, vagy 
annak kezelésére bafoly  oknélkül is ineggyanu-
sittaasék. 
1 A vizsgálat minduu részletét a legfeszűltebb  fi-
gyelemmel kisérte az egész orazág, de mégis 
a legnagyobb érdeklődéssel s egybeu a legna-
gyobb aggodalommal a miniszterelnök kihallga-
tása elé tokintettünk. És méltán, hiszen napok 
óta mindenki igzalommal várta e jelenetel, mert 
a gyanú, melynek talán soha aem jutott akkora 
azerep éa hatalom mint a napokban, éppen a 
miniszterelnököt tette meg fóvádloltnak. 

E* ime, a miniszterelnök emelt fóvel  jelent 
meg a bizottság előtt; elmondott mindem a mit 
elmondhatott és válsszolt miudeu kérdésre u mire 
csak válaszolhatott. Egy izben sem élt aszal a 
jogával, hogy a választ meglagadja. Klmoudta 
hogy oatrukozio oatroma alatt anunak leszerelése 
ozéljából igen aok helyről a legkülönfélébb  ta 
nácaesal, tervvei és javaslattal árasztották el. 
A aieronesétlen Szapári Láazló ia több féle  tor-
vet pendített meg előtte, ásóvá tette s kipatant 
vesztegetési ügyet ia, de esak mint tervet, plá 
numot, arról aaenban még tudomáaa aem volt, 
hogy Szapáry bozzá is fogott  tervének megvaló-
aitáaáhos. Miután tudomása sem volt róla, nem 
ia folyhatott  bele. A miniszterelnök kijelentései 
nek ez a lényege. 

A miniszterelnök vallomása általában csilla-
pító hatással voii a kedélyekre, a jó hiaaeműek 
lelkéről mag éppen nagy kő eaett le a vallomás 
hallatára, mert ebből kiderült, hogy Magyaror 
aaág miniszterelnökének nincs réase aa orazág 
rontó gálád munkában. Ea megnyugtatólag hat-
hat minden irányban. 

A parlamenti vizagálataak legörvendete 
aebb eredménye az, hogy a mint látszik inkább 
leeaillopitolta, mint fölkavarta  a politikai szen 
vedelmeket 

Egy másik fődolog  as, hogy a bűaeaet 
asfikebbkörflnek  bizonyult, mint eleinte gondol 
ták. As ia kitűnt, hogy nem valAasinü, hogy 
Szapáry Lássló lett velna a fő,  a ki kereste aa 
eszközöket. Ellenkezőleg, minden Jel arra mu 
tat. hogy ö volt as eaaköa éa as áldozat egy 
banssövetkaset keséken. Kgy másik, de éppen 
nem Uvánates eredménye la van a parlamenti 
visagálatnak éa as as, hogy a pletykál miad fel 
kavarták és napfésyre  hostáks ennek folytán 
oly dolgok kerültek a blsottság elé, melyek egy 
általában oda nem tartoztak. Aa .azt mondják 

éa a .hallottak* alapján egészen magán ügyek 
kerültek kl a nyilvánosság elé, melyek a meg-
vesztegetéssel semmi össsefilggéaben  - nincsenek 
s asokaak porláláaa, világgá kürtölése egyea em-
bereknek okozhatott igen nagy kellemetlenséget. 

A parlamenti bizottság előtt történtek tár-
gyalásával egybeu az a liir Is elterjedt, hogy a 
jeleni kormány állása meg vau ingatva s a kor-
mány válság beállott. 

A hlr csakugyan igaznak blzgnyult, hogy 
kormány benyújtotta lemondását s est a kormány-
elnök O felségének  elő is terjesztette s s felség 
el is fogadta. 

Terméazetes dolog, hogy most mikor a vál-
ság újra kitört aatal kapesolatoaau emlegetik a 
jövendő kormányelnökök neveit is és ezek kö-
sött legsűrűbben Csáky Albin grófét,  Wekkerle 
3áudo*ét és Apponyi Albert grófét. 

* Hogy azonban a bekövetkezett kormány-
válság után ki fog  a kormány élére ál 
lanl azt még ez órában tudni nem lehel, 
ezekre a kérdésekre a választ a legközelebbi 
jövó adja meg. Annyi azonban elvitathat-
lan, hogy nagyon sajnálatos az az állapot, melybe 
as országot a politikai szenvedélyek sodorták 
Ezt meg kell szívlelni ugy fent,  mint alant. 

Teljeaitaék as orsiágnak és nemzetnek 
egyes jogos éa törvényben biztosított követeié 
selt, elégítsék ki igényoit. A mi a körülmények 
szerint lehetséges, azt adják meg most, a minek 
teljesítése pedig hosszsbb időt kíván, arra néave 
tegyenek határozott Ígéretet. Ezzel azután elé-
gedjenek meg azok is, kik a kéahegyik menő 
harosot még most is fennen  hirdetik és vállvetett 
erővel lérjűuk át a békés munkálkodásra, mely-
nek áldásaira a hazánnk és az országnak oly 
égető szüksége van. 

Ipartermékekben. Nem estek azonban kétségbe, 
hanem elővették minden furfangjukat  ravaszsá-
gukat, csakhogy tovább is hálójukba kerítsék a 
magyar vevöközönséget. 

Az idegen gyárosák a legarczátlanabb 
módon, a legvakmerőbb elhatározással saját 
gyártmányaikat magyar produktumok gyanánt 
hozták forgslombs,  meghamisított czikkeiket 
oly módon tukmálván reánk, hogy bitorolták 
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A nenzettözí jog a e p f e  a romániai 
kormány áltaL 

Többször fordult  már elő, hogy a határ-
széli romániai hivatalos közegek a magyar alatt 
valékuak Romániába való álkeléaét a rendea út-
levelek előmutatás? daczára is megakadályozták 
s ez által népünknek sok kellemetlenséget és 
kárt okoztak, de ezek a nemzetközi jogba ütköző 
öukénykedéaek talán soha sem fajullak  annyira, 
mint értesűlésüuk sserint jelenleg, Oylmesből 
vesszük a hírt, hogy a palánkai román rendőr 
bislos, valamint as országhatárán a határrendé 
szeti teendőkkel megbízott román vámhivatal 
nem tudni miokbói és sejthetőleg felsőbb  hatósági 
rendelkezés folytán  a magyar alattvalókat sem 
egy éves útlevéllel, sem 15 napos avagy 

ospra szóló határ átkelési igazolvánnyal 
határon át nem bocsátja, hanem katonák között 
az ország határára visszakísérted. 

Ha esetleg kivételesen egyet-kettőt át is 
bocsátanak, de különböző czimeken azokat uny 
nyira mogadózzák, hogy a ki egyszer oda bea-
tazott nem Igen van kedve a rondes uton visz-
szajöuni, hanem inkább a haláron keresztül 
szökik, csak hivatalos személyzettel dolga ne 
legyen. — 

Hogy mennyi zavart okoz ez az önkény-
kedés s nemzet közi forgalomban  s az egyesek 
érdekeit mily hátrányosan érinti, a/ könnyen 
felfogható.  Már maga aa átmenő vasúti személy 
forgalom  is mind jobban-jobbaa csökkeu s ma 
már ugy ssolva szünetel. Például a III ad osz-
tályban utazó közönség egy átalán számot nem 
tarllint arra, hogy Rotnáuiába át bocsátassék. 

Előfordult  oly eset is, hogy egy magysr 
országi ács mester mint vállslkozó, kinek Romá 
ninbsn egy nagyobbszerü vállalata van a a ki 
egy lö napos igazolvánnynl akart Romániába át 
menni vállalatát tetemes kárral abban kellel! 
hagyuia, miután ugy őt. valamint az általa fel-
fogadott  és elöpénzsel ellátott muukásait aa át-
meneteiben a palánkai reudórbiztos megaka-
dályozta. — 

A határszéli román hatóságoknak ezen visz 
sza éléseire a kormány figyelme  sürgősön fel 
hivaudó és megfuleiő  orvoslás esiközlendő, mert 
ha nem is látjuk szívesen ha a munkakoresi 
még mindig Románia felé  grávitál, hol annyi 
inegosaiatáa vár reá, de bogy még a nemzet 
közi forgalom  ia ilyea akadályokba ütkőzaék, 
ast tűrni egyáltalán nem lehet. 

Magyar ipartermékek meg-
védelmezése. 

Tudvalevő, hagy mUy elkeseredett hábo-
rúskodás folyik  esztendők óla a boni ipar ér-
dekében, s következésképp a külföldi  produktu-
mok ellen. A közönség lassan mégis hozzá szo-
kik ahhoz, hogy nnnyira-amennyire hazai ipar 
terméket vásároljon, a melyek minden tekintet-
ben megállják a helyet az idegenek mellett. 

A külföldi  gyárosok belátták, hogy ké-
szítményeiket, melyek előbb hazánkban oly kn< 
pósak voltak, már nem veszik azzal a szinte 
rajongó szeretettel, mint annak előtte. Tiszté 
ban vannak azzal, hogy hatalmas konkurensük 
támadt itt as országban magukban n magyar 

magyar színeket és jelvényeket; ezekkel látták 
készítményeiket és „Magyar ipar" hangzatos 

czimmel szereztek nekik kellendöséget, leszo-
rítván » tényleges hazai ipartermékeket. 

Ezekről a nagyszabású visszaélésekről 
mondott el egyet-mást a kereskedelmi és ipái-
kamarák legutóbbi országos gyűlésén líaishs 
Mór dr. budapesti ügyvéd és iparhalésági biz-
tos. Bámulatot! mindazokra a bajokra, melyek 
egyrészt béklyókba szorítják a magyar ipart, 
másrészt szabad beözönlésl engednek a külföldi 
termékeknek, felsorolta  azokat a manipnláczió-
kat, melyeket a legnagyobb vakmerőséggel űz-
nek az idegen iparlovagok a honi termékek 
hátrányára, kárára és rovására. Szóba hozta a 
lelketlen üzelmeket, a magyar jelleg bitorlását, 
a czégér meghamisítását, mely aljas módszerek 
biztosítják az idegen gyártmányok kellen-
dőségét. 

Indítványozta, bogy minden vonalon véd-
jék meg a magyar iparczikkeket, tegyék azo-
tat könuyen felösmerhetőkuek,  ugy bogy 
magyar vevőközönség, mely ragaszkodik a honi 
iparczikkekhez, azonnal tisztában lehessen az 
zal, bogy melyik a magyar produktum és me-
lyik az idegen. 

E czélból közhitelű jegygyei kellene el-
látni a honi ipartermékeket, azaz törvényileg 
kellene védőjegyet megállapítani a magyar pro-
dnktomok számára. Ez a védőjegy jegyezné és 
hiteles módon bizonyítaná az egyes iparczikkek 
magyar eredetet. 

Az indítványozó javasolta, hogy ez a 
védőjegy llagyarország kis czimeréliől álljod, 
melyet az illető czég neve és védújegy lajstrom-
száma egészítené ki. A védőjegy bisználatát 
megengednék minden iparosnak, ki sz első fokú 
iparhalóságánál annak engedélyezését kéri. Ter-
mészetesen csak oly czikkekre nézve aduák 
meg ezt az engedélyt, melyek az ország terü-
letén készültek. 

A védőjegy eszméje nem uj nálunk. Meg 
volt már régebben engedve felsőbb  helyről, hogy 
egyes czégek gyártmányaikon alkalmazhatók 
az országos czimert. De ez csak kivételesen 
volt megengedve, sőt kitüntetés — számba ment, 
ha valamely ipari czég a czimert használhatta. 

Némi akadályokba ütköznék mégis az or-
szág ozimerének széltében — hosszában való 
alkalmazása s nem egy visszaélés szfilSoka  vof 
na ez az engedelem. Még külföldi  portékákra 
is ráülnék a magyar czimert s igy ott állnánk, 

hol azelőtt és megint csak nem lehetne meg-
különböztetni a magyar iparterméket a kül-
földitől. 

Mert az idegen gyárosok mindenféle  elő' 
nyöket kiaknáztak a maguk haszonleső a ma-
gyaripart megrontó érdekükben. Czikkeikre 
nevesebb országos és világhírű magyar férfiak 
neveit alkalmazták. Bécsben készült gyulára 
odapingálták Petőfi.  Széchényi stb. képeit, já-
téklapdákra Kossuth urczképét festették  és 
.Kossuthlapda" elnevezés alatt hozták forga 
lomba. A „Magyaripar" elnevezéséből meg va-
lóságos kultuszt csináltak. 

No de, remélhetőleg rövidesen rájuk fog 
járni a szekérrndja, ugy kiakolbolitják nisjd 
hazánkból a könnyen nélkülözhető, tömegesen 
ideliferált  iparczikkeket, mintha sohasem látták 
volna ezt sz országot. 

Nyilván meg fogják  valósítani azt a figye-
lemreméltó eszmét,, bogy a visszaélések meg-
gátlása czéljából minden kereskedelmi vagy 
ipari czég, mely forgslombs  hoz valamely csik-
ket, nevét és czimét alkalmazza vagy magán 
sz illető czikken, vagy pedig a produktumot 
rrjtő dobozon. 

Csakis ekként lehet e téren számításba 
jöhető és kielégítő eredményeket elérni. Igy 

nem lehet majd félrevezetni  különféle 
hangzatos czimekkel és hamis felírásokkal 
vevőközönséget, mert az egyszeriben tudni fogja, 
hogy melyek a valódi msgyar gyártmányok és 
csak azokat a kereskedőket és iparosokat fogja 
felkeresni,  kiknél megkaphatja a valódi honi 
produktumokat. 

ezekbe ls belefúnak.  Pedig mOţm «or-iei lehetne ezen segíteni egy pár mélyebb ároK »-azltése által. Az ivó és fürdővizek  vas- ̂kénvegyületeket oldott állapotban knlömbttoó Ms»e.nekot tarüűj másnak. Ha T friss  vizet pohárba «ntjOk a rBvld Uelc állani hagyjuk, a pohár belaő oldalán légbu-
fok  volt czolzlus szerint. Ez állaadó hőmenéket ssoo-b.n. hegyről lefntó  és az ásványos vlzokbe bela-kadó jéglldeg forrásvizek  jelentékenyen módosítják. Ennek Következtében ugy az ÍVÓ, inint különöwn a fürdővizek  az ásványvíz tulajdonkepeni hómersék-teténnél jóval hidegebbek. E fürdőket  látogató kSzónségnek csak tgen csekély része kért ki orvosának tanácsát a fardók használatára vonatkozólag. A nsgyobbrész sajAt belátása szerint IBrdlk, ha jó és osak kissé meleg idó is van napjábau háromszor, négyszer sót több-ször is. Én a gyilkos hideg víznek naponként Igen gyakori igénybevételét határozottan visszaélésnek és az egészségre nézve károsnak tartom s ngy vagyok meggyőződve, hogy ha valahol, ngy Itt Igazánjholyo Icnno a mértéktartásnak. A kl ogfességéiiek  vissza-nyerését ilyen luódon forezírozza, az többet árt, mintsem használ magának s gyógyulás helyett mag súlyosbítja betegséget. Valamint a két óránként egy evő kanállal reudclt orvossáraiak egyszerre való be-vétele nem hozza meg a kivint eredményt, sőt Igen sokszor ártalmára van a Bzorvezetnek, épen ajjy a hideg fnrdőnek  túlhajtott mértékben való használása sem lehet jó listással az emberi testre. A mint a hideg vtz ngy a gőzlő használatával is némelyek szintén visszaélnek. Nem pereseket, mint a hogy annak történte kellene, hanom hossza óiwat töltőnek el a veszedelmes gázokkal telt veremben, nem gondolva meg, hogy a földből  elótSro gások egy reszo a szervezetre nló méreg a belehelve meg «egészségesebb tudót is képes tönkre sUányltanL Szlöbcn való hosszas tartózkodás alatt folyton sélgctnek. miközben a mérges gázokból jókora a folyte 

Fürdói levéL 

A „HargitA-.bóJ. A fUrdó  látogatóinak uugyobb része büléses és szem bántalmak ban szenved s azért jön Ido, hogy ezen alkalmatlan és kínzó betegségtől mega*abad ül-jön, vagy bogy gyötró fájdalmai  legalább némileg nyhttljenck. A gyógyulás cséljatra szolgálnak a hideg és meleg fürdők,  de különösen a gőzlő. Ásványos és egyébb forrásokkal  a fOrdő  ke-rülete és környéke gazdagon meg van áldva. Bár-mily Irányban is induljon meg az ember, alig tesz husz-harailncz lépést vagy patakot vagy forrást  ta-lál, melyeknek legtöbbjében különböző ásványos anyagok és légnemok vannak feloldva.  Ezeknek csak igen csekély része van még az Idószerint kihasz-nálva, elemezve asonban tudomásom szerint még egyetlen egy sincs. Ez is nagy mulasztás a község régiéről, mert s gyógyhssználat és javaslat czéljából egyáltalán nem közömbös, hogy minő alkotó részekből állanak a vizek s a mellett arra nézve, hogy a fürdő  gyósv-lürdd ezimet megkapja, a vizek ellemzése feltétlenOl szükséges. Egy másik mulasztás, Illetőleg nem gondolom-ság. hogy a hegyekről lefutó  édea vixek mind a két ivó forrásba,  s miután esek táplálják a fürdőket  la, 

A beszélgetnek, miközben a mérges gázokból mennyiséget fel  szívnak s a folyton  nehezedő léleg-zet vétel mutatja, hogy milyen sokat szenved a gyilkos légkörben való hosszas tartózkodás által el-sanyargatott szegény tndö. Őszintén ajánlom mindazoknak, kik e fürdőt 
javulás és gyógyulás czéljából felkeresik,  hogy meg-előzőleg egy szakértő és e fardót  ismerő orvos ta-nácsát hallgassák meg s annak utasításai szerint használják ngy a vizet, mint a gőzlót, meg vagyok ryőzódve, hogy Igy könnyebben elérik kltüsött czél-uknt: egészségük visszanyerését vagy bctegBégük 
enyhülését. Hagyjanak fel  tehát a szertelenksidéssel, mert a jóból is megárt a sok, s igaza van a német jk, hogy ami sok as ártalmas az egészségre, jia szól ezen tanácsom különösen a földmives 
és Iparos osztályhoz tartozóknak, kik a fürdők és a gőzíő használatában leginkább túllépik a hatást. Gondolják meg, hogy az élet nehéz és küzdelmes munkájában elkoptatott, megbénított, vagy a kárOB élvezetek hiühászásában megrontott szervezetet nem lehet p erezek és órák alatt megreperálnl, megjaví-tani, ahhoz jóval hosszabb idó szükséges. Aki tehát az erősen lüdeg fürdőket  szertelenül használja, aki hajnal hasadtával már beül a gőzlőbe ás még a késő estili órák is ott találják, az nem csak hogy vissza nem szerzi egészségét, hanem Bzáraos betegség csi-ráit szedi föl  magába. A szertelenkedések megakadályozására a fürdő-kczelöséguek Is közre kellene működni. Első teendő lenne szakértő orvos közbojövetelivel egy szabály-zat készítése, amelyben a fürdők  és a gőzlő hasznai-hatásának maximaíis Ideje meg lenne határozva. En-nek a szabályzatnak a betartását meg kellene min-denkitől követcint s az olyant, aki a szabályzatnak alá aem veti magát, a [ürdáröl  egyszerűen el kel-lene utasttani. Egy pár ilyen eset azután rendre szoktatni a szertelenkedőket ls. Vau ugyan most is némi fürdői  szabályzat, ott díszeleg a lakó házakon, fürdői  épületeken, a gőzlón, de nem igen van vendég, aki azt respek-tálná, egyébiránt a szabályzat betartására sem igen ügyel fel  senki De hát mindez msjd máskép-pen lesz. A kúrára - mint időn kivül — felül  esőt ked-vező időjárás mellett erilel gyümölcsök gyűjtésével, gomba szedéssel és kirándulásokkal töltik el. Temérdek eper, igen sok málna és rengeteg mennyiségű k n k o J z a található a fürdő  környé-kén. A kukojzát már hetek óta szedik, de apadás nem Igen észlelhető. Minden fOrdő  látogatónak, aki csak pár órát időzik te a fürdőn,  fekţte  a foga ős a szája széle, ami azt jelenti, hogy az illető már kn-kojzát evett. Az erdei gyümölcsök gyűjtésének azon-ban igen sok fa  esik áldozatul még a fürdő  terüle-tén la. A szedendő gyümölcs számára fenyőkéregből kászut készítenek s a legtöbben a fáról  a kérget olyan kíméletlen módon fejük  le, hogy az élet ned-vet felvezető  háncsot egész kereken lehántják a e ., ly fának  el kell pusztulnia. Nem tu-dóin, hogy van-e erre valami törvény, vagyssabály-—J. kásznkénitést meg épen szi-gorain büntetném. A gombatermésre kedvező esztendőkben Igen sok fűszeres  fenyőalja,  róka és hlrib gomba talál-ható a környéken, ezeken kivül von még szarvas-gombák {̂ mbS< s*luIlb K°mb* álmhMÓ A kirándulásokra nagyszerű helyek kínálkoz-nak, ezekről azonban térszdke miatt csak jövó leve-
lemben fogok  megemlékezni. A kedveződen Idő, amiben négy hét alatt Igen sok részünk volt a szobába meg a széles folyó-sóra szorítja a fürdőközönséget. , . folyóson a pásztor és mnnyator vezetése alatt báránykák (ugy nevestik el a fürdői  klsaasso-oyokat) és a ĵerekserag ,1 a b i a r ag á s"t játsaot-Dusi meg a Bapssl egyik oldalon,a Ta. tó ka meg a D a n d 1 a másik oldalon voltak a kapusok, a B u k a, meg a báránykák a páaztoml es a munyatorral közbül halyeakedtak el s folyt  a £Îrî..Tl®Q

 8 1 . P u b l sikoltásai azt még élénkebbé tették. En csak abban gyönyörködtem, hogy a iáták folyamata  alatt hogy Klllt le eztpók, edSelljkéa papucsok talpa, a miért aztán a báránykilTa Dual is Tatóka erfs  dorgálást, a többlek egy-egy baxacz-kot kapnak, a pásztornak, meg a manyatornak pedig másnap reggel talpatlan csípővel kell taposni aha£ matoŝfOvet,  dehát ez la kun, még pedlgK nelpp-
„L ö v é t éu-nek As alsó lakásokban — amit nevesnek anémelaaaaonya foglalkozik  s a szellemek által megszállott mediu-mok sok pikáns fürdői  titkot kifecsegnek,  a mihez aztán a hallgatóság nagy Momeket merlsztTlde azon-ban cadt a BŰSSŝt eresztik be. fcSwm  tóta sem tudtam bojntnl, de a S á a k a ur̂fű  k«l voncz személy Lőréién - tannaágot tehet róla. .L?" *ilel * folyósokon is szellemek jár-tak, ennek követkoamánye az alábbi furcsa  kjs t£ tinet, amelv keadetban nagy szörnyülködése, késiwi pedig annál nagyobb derültséget ioaott 

A büdös gödröt élvezóegyU szolgáló az alvó 
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nagyságáikat uul Tűri 101: 
— Nagpiga, csókolom kézit, egy pir caipót i-7.  ajtó elótt feledtek. — Hozd be, ebadta, a ne lirraáad fol  aa em-l.ert, mondja a nagysága tamét elalszik. Reggel azonban elkippedve is megbotránkozva 

látja a uagyBiga, hogy igya elótt egy pir lennotcs lértl cxipA Ali. A dolog magyarázatja az, hogy az tnpertinona kóborgó szellemek a takarítás végett kOnn hagyott f,'  -K czf  pókét, mlod a hölgyek lakisal ajtajába ti-iték. Mtinkint a „Hotel Cstcaó"-ban nagy kártyá-zás folyik.  A hizsirtlroaabbak ,buki a"-t, a szoli • dabbak pedig „disznós"-! játszanak és egy-egv estén annyi diaanot cselekednek, hogy a nagy rOÍOgéstól alig lehet elaludni. Most la nagy rOffigéa  közepette Írom e levelet. (Ne teaaik félreirtenl,  nem én röfögök,  hanem azok, okik kártyáztak. De hila Istennek a röfögés  azQitlk. Jó éjt, kedves Hzerkesztd Ur, én ia lenyngszoin. HarglUlfOrdő,  augusztus ö. Babiláa. 
K Ü L Ö N F É L É K . 

— Eskttvö. A Mit szembaton tartotta 
esküvőjét Szeredábaa Makarla Ágost m. kir. 
posta da távírda tiszt eaikszápvlzi néhai Domo-
kos István és neje szül. Székelj Katalin leányá-
val Domokos Róza kisaaszonynyal. 

— Áthelyezés A vallás és közoktatási 
miniszter Hendel Béla gyengyiszeatmiklósi álla 
milag segélyezett községi polgári iskolai ren-
des tanitót a mt-óri állami polgári iskolához 
helyezte ét. 

— Hálaadó Inteni t is i telet Az nj 
pápa megválasztása alkalmából vasárnap, mi-
dőn a koronázás is Rómában nagy ünnepélyes-
séggel végbement, a róm. katb. templomokban 
országszerte a igy városankban is hálaadó 
isteni tisztelettel egybekötött Tedeam tartatott, 
melyen a különböző hatóságok képviselőin ki-
vül nagyközönség vett részt. Szigethy Gyula 
plébános a szószékről rövid vonásokban szép 
beszéddel ismertette X-ik Pins pápa életrajzát 
és eddigi működését. 

— Tadáaamajálls . A csíkszeredai va-
dásztársaság aagnsztns hó 15-én délután a csík-
szeredai fürdőn  belépti dij nélküli majálist 
rendez. Meghívókat nem bocsát kl, azonban 
mindenkit szívesen lát. A mulatságot kedvezőt-
en idő esetén U megtartja. A majálist társas 
ebéd előzi meg, a melyben Gőzay Árpád társa-
sági pénztárosnál aagnsztns hó 14-ig jelentkező 
nem vad.laz társasági tagok is részt vehetnek. 

— Sisaámoláa. As egyetemi estélyen 
felöl  fisettek  a kővetkezők : Mikó Bélint 40 kor., 
dr. Fejér Antal 60 korona, Élihes Zsigmond 60 
korona, dr. Boeakor Béla öO korona, dr. Fodor 
Antal öO kor., Papp Domokos 26 kor., dr. Gulya 
László 6 korons, Henberg Károly öO korona, 
Ehrenreioh Albert ö kor., dr. Fejér Dávid 2 kor., 
Krilaa Melitta 2 kor. 40 fillér,  dr. Ujfalusi  Jenő 
6 kor., 9svobods Testvérek 2 kor., Koltarás 
Emil 10 kor., Mihály Ferenoz 10 kor., Csikó 
István 2 kor., dr. Nagy Béni 4 kor., Eröss Vil-
mos dr. 4 kor., N. N. 2 kor., Simon Jenő 2 kor. 
N. N. 2 kor., Minier Lajos 2 kor., Bodor Ödön 
•1 kor., Potovszky Márton 2 kor., Mersa Ressó 
2 kor, N. N., 2 kor. As estély tiszta jövedelme 
13 kor. 42 flll.  Össsea bevétel volt 661 kor. 60 
fillér,  kisdás 648 kor. 18 fillér.  Fogadják ugy az 
itt felsoroltak,  mint a vétségből kimaradottak 
a reudezóbizottaág köszönetét. 

— Főúri hajtóvadászat . Tudvalévőleg 
a gyergyötölgyesi járás területén a kártékony 
dnvadak ez évben rendkívüli mérvben mutat 
kozván, bár a községek több rendbeli hajló-
vadászatot kíséreltek meg, az eredmény nem 
telelt meg a várakozásnak s igy a vadak által 
ma is nagy mérvben veszélyeztetve van eme 
havasi lakosok állatállománya. A borszéki fürdőt 
látogat i vendégek közül némely főúrnak  tndo 
mására jutván a düvadak gorázdálkodása, el-
határozták, hogy a főszolgabíró  és lakésság 
közreműködésével ismételt hajtő vadászatot 
tartanak s e czélra hatósági engedélyt kérnek. 
A távirati nton megkeresett vármegye főispánja 
szombaton gróf  Tisza Kálmán, báró Lipthay 
Frigyes és Görgey József  tábornoknak a kért 
engedélyt meg adta s a hajtóvadászat hétfőn 
és kedden mégis tartatott, de hogy minő ered-
ménynyel arról még nincs értesülésünk. 

— Nyomdászok szanatóriuma. 
Helybeli nyomdászaink a „Nyomdászok asana-
tóriuma* javára folyó  évi szeptember hó 6-ára 
egy nagyobbasabáan bált rendesnek. A humánná 
czél érdekében rendesendó mn'alaág megérdemli 
közönségünktől a pártfogást  s hisszük is, bogy 
közönségünk nem fog  elsárkosni ezen jónak 
igérkeső bál ugy erköleai, mint anyagi támoga-
tásától. As Ízlésesen kiállított meghívók a napok-
ban fognak  köakéare boeaájtatnl. 

— Táncmula t ság . Fényesen sikerült 
tánesmulstságról bosotl hírt lapunk egyik fiatal 
munkatársa. Ssentkereastbányán folyó  hó 8 án 
az ottani ffiidö  vendégek által egy igen ssép 
inüaorral egybekötött estély rendeltetelt, melyen 
a uagyasáma jelenvoltak igen jól mnlallak. A 
jelen volt asép lányok és szép asszonyok név-
sorát. kik klvllágos kivirradtig járták ilju munka-
társunkkal egyetemben a ropogós csárdásokat, 
ép ss ö feledékenysége  folytán  aem ls kösől-
betjük, s eaak annyit tndott sírva, zokogva meg 
mondani, bogy a bál királynő Lántsky Alexa 
úrhölgy volt s ifjú  munkatársnők sóhajtozva 
énekelte a jól megérdemelt dorgálás után : .Nem 
ütik a jogáast agyai' s .Megy s gőzös lefelé  I 

— Térmene. Folyó hó 2-án .elmaradt tér-
sene helyett Ráduly Béni Jóska csütörtök este 
7—S-ig térzenét adott a vármegye ház elölt 
nagyssámn kösönaég jelenlétében, s vasárnap 
pedig a rendes térzenét a városhása elótt tar-
totta meg. A oalgáuyok zenéje ellen aemmi kl-
fogáa  nem eshetett oly jól és lelkesen játaiották 
a ssép magyar nótákat, de a kösönaég egy ré-
szét, különösen a Halatokat kérnünk kell. hogy 
más alkalomkor ne húzzanak valóságos eleven 
bástyát a senészek kürtit, mort ezzel egysser a 
hangot is elveszik, másodasor különösen a kösön-
aég nagyobb réssét, moly inkább Bieret sétálva 
gyönyörködni a szép senébeu, sétájában akadá-
lyozzák, harmadazor a vánnegyehás elótt a par 
kot ls kímélni kell, nehogy ezen egyetleu kel-
lemes sétahelytói ia megfosztassunk  a hstóság 
által, már pedig aa ily oaoportosulás, ininthosy 
a közben levő sétautak Igen keskenyek, teranéaznt-
aserflen  vouja maga után, hogy többen és töb-
ben kénytelenek a parkba lépni, miáltal bizony 
as rougáltatlk. Eit különösen nom aién tartot-
tuk megemlitendónek, mintha a park caakugyan 
rongáltatott volna, de as esetloges rongálás éa 
as ebből keletkesbetó bajnak óhajtjuk elejét venni, 
eaen figyelmeatetó  sorainkkal. 

— Vendéglő és kávéház megnyitás. 
A városunkban BKosstitb-szálloda" czég alatt jól 
ismert vendéglő éa kávéháx helyiség tudvalevő-
leg köaelebhi időben gazdát cserélt. Nagy mérvű 
éa költséges átalakításokkal, uj éa teljesen mo 
dern alapon eszközölt berendezéssel Jakab 
Ödön kereskedő polgártársunk kitiinó kony 
héjával éa pompás boraival oly aziuvonalra 
emelte említett helyiségeket, liocy azok ina 
már a legkényesebb Ízlésnek és minden meg-
kívántató kényelemnek teljesen megfelelnek. 
Örömmel regisstráljuk e tényt, melyről a napról-
napra növekedő látogatottság tesz fényes  tanú-
bizonyaágot. Ezen helyiségnek ünnepélyes meg-
nyitása f.  hó 13 au, csütörtökön este Káduj Béni 
jeleB leneksr-vesetó zunekarának közreműködése 
mellett fog  megtörténni, amikor is alkalmai lesz 
ai igen tisztelt közönségnek fentiekről  szemé-
lyesen meggyőződni. 

— A tusnádi fürdő  személyforgalma. 
Az augosztos hé első harmadában uralgott 
száraz, napos idő némi kedvezi hatással volt 
fürdőink  személyforgalmára  nézve. Meglátszik 
ez a tnsnádi fürdőigazgaliság  által legutóbb 
közzé telt névjegyzékből is, mely szerint a lürdő 
látogatók száma jolins 27-től ang. 4-ig 976-ról 
1170-re szaporodott, tehát 9 nap alall a növe-
kedés 194 volt. 

— AB Erdélyi Kárpát-Egyesület 
ünnepe éa évi kőngyülése. Az Krdélyi 
Kárpát-Egyesület ang. 2«, 30. éa 31-én Rrasaó 
ban tartja meg idei közgyölését, Brassó város 
pompás természeti azépségeivol, gyöuyörü ki-
ránduló helyeivel egyébként is látogstott nyári 
üdülő hely, a mely a nysrslóbnsk egyúttal a 
nagy vároa kényelmét ia nyújtja és igy valóban 
pompás külső keretül szolgál a turisztikát fej-
lesztő egyesület kösgyülésének. Is hároin napra 
ünnepélyekkel és kiráudulásokksl egybekötött 
változatos szórakozások lesznek Brassóban. Ki-
ránduláa a Cenk hegyre, a boi megkoszorúzzák 
az ezredéves emlékoszlopot. — Hangverseny és 
tánczmulataág. Cunepi közgyűlés a városi viga-
dóban. Csángó háziipari kiállitáa. Csángó laka-
dalom. Kiránduláaok a fenséges  szépségű Csu-
káéra koosin éa lóháton és hasonló érdekes 
szórakozások. As egyesület e három napos ün-
nepélyre vendégeket sziveaen Iái, kik részére 
az államvasutak igazgatósága kedvezményes 
vasúti utazást engedélyesett. Az első osztályon 
ntaaók máaodik, a második osatályon harmadik, 
a harmadik osztályon utazók pedig fél  második 
osztályú menettérti jegyet űzetnek. Az állam 
vasutak központi menetjegy-irodája az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület megbízásából a közgyűlés ide-
jére társsa utazást rendez Brassóba. Az érdek-
lódők ez irodában, valamiut 27 vidéki fiók 
irodájában réazletes programot kaphatnak ÓB dij 
talan felvilágosítást  nyerhetnek. A brassói tartóz-
kodás költségei rendkívül mérsékeltek és igy az 
Erdélyi Kárpát-Egyeaület méltán számit arra, 
hogy ugy a fővárosból,  mint a vidékről számo-
san veainek részt a kínálkozó azorakozásokban. 

— Kiállítsa Petrozsényben. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi éa iparkamara tudatja, 
hogy a petrozaényi és járási iparteatület az Or-
sságos magyar bányászati éa kohásssli egyesület-
nek f.  évi sseptember 12, 18. és 14-én Potro-
sséuyben tartandó gyűlése alkalmából ugyanezen 
hó 18-23 lg bányáasati, kohásiali, mezőgazda-
sági, ipari, entograflai  és tanügyi kiállítást fog 
rendezni. A kiállítás alkalmából 20—30 ss cso-
portoknak kedveiményes vssuti jegyeket eszkö-
zölnek ki. Jelentkezni lehet f.  hó 10 ig. 

— Debreozeni gasd. egyesület er-
délyi kirándulása. Debreczenből indulás 
augosztos hő 26-án szerdán este 10 óra 27 
perczkor (személyvonattal.) Kolozsvár érkezés 
sugusztás 27-én reggel 7 éra II |ierczkor. Tar-
tózkodás másnap reggelig. Elszállásolás lesz a 
gazdasági tanintézetben. Indulás augusztus 88-án 
reggel 6 éra 11 perczkor (gyorsvonattal). Ma-
rosvásárhely érkezés augosztos 88 án d. e. 10 ira 
SO perczkor. Tartózkodás másnap reggelig. 
Indulás angusztus 29-én reggel 6 érakor Ma-
rosvásárhelyi kocsikkal. Oláhfalu.  Érkezés d. e. 
fél  10 érakor. Tartizkodás 1 és fél  ira. Indulás 
d. e. II érakor. Gsikszereda érkezés augnsztns 
31-és d. o. 8 érakor. Tartózkodás másnap reg-
gelig. Indolás szeptember 1-én reggel 8 éra 
66 perczkor rssnton. Tusnád (fürdő)  érkezés 

— I 
d. e. 10 ira 30 perczkor. Tartiikodás 4 ira. 
Indulás d. n. 2 éra 30 perczkor. Sepsiszent-
györgy. Érkezés szeptember l-én d. n. 4 óra 
31 perczkor. Tartózkodás másnap reggeelig. 
Indulás szeptember 2-án regei 7 órakor. Brassó. 
Érkezés szeptember 2-án reggel 8 óra 26 percz-
kor Tartózkodás másnap reggelig. Indulás 
Brassóból szeptember 3-án reggel 5 óra 20 percz-
kor vasúton. Homoród-kőhalom. Érkezés reggel 
7 éra 30 perc'.kor Indulás azonnal kocsikon. 
Fogaras (állami ménes birtok). Érkezés d. e. 
10 órakor. Tartózkodás másnap reggelig. Iudn-
lás szeptember 4-én Szombalfalváról  vasnton 
reggel 4 órakor. Nagyszeben. Érkezés szeptem-
ber 4-én reggel 7 óra 33 perczkor. Tovább 
indulás 7 óra 67 perczkor. Keluek. Érkezés 
d. e. II ira 9 perczkor. Kocsin átrándulás 
Drsssóra a gróf  Teleki Alfréd  uradalmába. Tar-
tózkodás estig. Indulás az nap szeptember 4-én 
este a kelneki vasúti állomásról. Alvinczen, 
Gyulafehérváron,  Kolozsvár, Nagyvárad, Püspök-
ladányon át, hazaérkezés D ebreczenbe szeptem-
ber 6-éu délután 3 óra 24 perczkor a személy-
vonattal. 

— Árpád-ünnep Pusstasseren. I. 
1903. angusztus hó 22-én a székésfővárosi  és 
vidéki vendégek ünnepélyes fogadtatása  a Sze-
gni és Szeged-Hók US pályaudvarokon, elszállá-
solás és este 8 órakor isméi kedési estély a 
Kasa-vigadóban Az ünnepélyes fogadtatást  és 
az elszállásolás megkönnyítését illetőleg csak 
azok számíthatnak az igazgatóság elözékeuy 
ségére, kik részvételi szándékokat legkésőbb 
1903. augusztus hó 16éig az elnökségnél be-
jelentik és a 3 kor. fávardijat  beküldik. II. 
1903. augusztus hó 23-án reggel 5 órakor in-
iulás Pusztaszerre a szegedi lüzolló laktonya 
elöl. Az előre jelentkezők részére egyszerű jó 
kocsikról ngy itt, irint a kisteleki állomáson 
kiszállók részére az igazgatóság gondoskodik. 
Szegedről Pusztaszerre és vissza a fuvardíj 
szeinélyenkint 3 korona. (Egy kocsi bárom 
résztvevő részére lesz hely.) A zászlós menetet 
Pusztaszer halárán Beck I-tván, Terescsényi 
Gyula és Zsélér Dezső vezetése alatt lovasban-
dérium várja. Reggel 7'., órakor taraczklövések 
jelzik a menet közlekedését. Megérkezés a tör-
ténelmi nevezetességű szent helyre. Sátor-verés, 
láborba szállás, reggeli. (Kilátásáról mindenki 
maga gondoskodik. A helyszínén jóhirü magya-
ros vendéglő lesz mely méltányos áron szolgál-
lat ki jóizü életeket és hüsiő tiszta italokat.) 
Előkészületek az ünnepségre. III. Reggel 9 
órakor azent mise és sznnt beszéd, tartja főt. 
Vásárhelyi József  Szeged-felaöközponti  plébános, 
egyleti lelkipásztor. Szent mise alatt ősrégi ma-
gyaregyházi énekeket ad elö Zsák Lajoc la-
niló. IV. Árpád-ünnepély. 1. „Uymnus." Énekli 
az egyesület alkalmi dalárdája és az ünneplő 
közönség Urbán Lajos, a szegedi első czigány 
zenekar kísérete melleit. 2. „Alkalmi költe-
mény." Irta és szavalja : Pósa Laios. 3. „Re-
gős dalok." Tárogatón előadja: Farkas Jenő. 
4. „Dnnepi beszéd" Tartja : Dr. Becsei Károly. 
6. „Magyarok, testvérek." Irta : Ábrányi Emil. 
Előadja: Pásztor József.  G. „Beszéd." Tfi  tja : 
Szalay Károly. 7. „Kurucz dalok." Tárogatón 
előadja: Farkas Jenő. 8. „Árpád szelleme." 
Irta és előadja: Sztcskay György, a. „Beszéd," 
Taitja: Kovács J. István. 10. „Alkalmi költe-
mény." Irta és előadja: Gulyás József.  11. 
„Hej I ltákóczy, Bercsényi, Tárogatón előadja : 
Farkas Jenő. 12. „Záróbeszéd." Tartja: Lábby 
Autal. 13. „Szózat." Énekli a/, egyesület alkalmi 
dalárdája és az ünneplő kö/önsóg Urbán Lajos 
zenekara kísérete mellett. V. Áldomás. VI. Dé-
lután 3 érakor uépünuepély a következő sor-
rend szerint: 1. Tanulók verseuy szavalása. 2. 
Szépségverseny. 3. Fntásverse.iy, dijbirkozás, 
parit lyázás és oslorverseny. 4. Verseuy dijuk és 
emléktárgyak kiosztása. VII. Visszavonulás a 
sátrakba. Készülődés. Búcsúzás az ismerősöktől. 
Este 7 órakor indulás Szegedre, hol este 9 óra-
kor lársasvacsora a Kasa vigadóban. VIII. Tá-
jékoztató. Kivánatoknak tartja a bizottság, 
bogy a magasztos és erkőh'si kibalásábau pá-
ratlanul jelentőségteljes országos ünnepségen 
résztvevő haznfiak  és bonleányok lehetőleg ma-
gyar ruhákbsn, uenizeli szinű jelvényekkel je 
lenjrnek meg. Az ünnepség bármily részletére 
vonatkozó tudakozódás és In jelenlés a „Puszta-
szeri Ál pád-Egyesület* elnökségéhez intézendő 
(Szegeden, Széchenyi tér ö sz.) Kell Szegeden, 
1903. éri julius hó. A „Pusztataazeri Árpád-
Egyesülel" Igazgatósága. 

— A brassói Szent-Ferenoz rendi 
zárda-iskola. A brassói Szent-Fereucz rendi 
zárda-iskola kegyeletes adományozások s nz 
anyaegyház segélyezése folytán  a város egyik 
legszebb s minden tekintetbeu igen alkalmas 
helyén, a Fellegvár aljában, a régi „Nap" szál-
loda helyiségében I89&. évi október hó 16-én 
nyitstotl meg egyelőre öt szerzetes nő veze-
tés» alstt, mert akkor még az elemi iskola I-sö 
és II ik osztálya világi tanítónők kezében ma-
radt. A kitartó, ügybuzgó gyűjtés és azon ro-
konszenv melege, a mely ezeu leányiskola fenn-
tartása és fejlesztése  iráut az érdeklődő körök-
ben nyilvánult, időről időre mind összébb bozta 
azon általános óhajt, hogy a nőnevelés terén 
oly fontos  és nélkülözhetetlen tényezőt képező 
intézet mielőbb oda fejleszlesBék,  hogy nemes 
hivatásának leljeseu megfelelhessen.  Ma már 
a kor kívánalmainak teljesen a színvonalán álló 
hatalmas szép palotában van elhelyezve a zárda-
iskola. A zárda-iskola mellett elterülő erdőcske 
és a mellette lévő iskolai gyümölcsöskert vslidi 
kis paradicsommá varázsolják a palota környé 
két. A brassói nyilvános joggal biró zárda leány-

iskola négy elemi és négy polgári osztálybél 
áll s az 1902 —3. tanévben 310 tanulója irat-
kozott be, amely létszámból magyar nemzeti-
ségű 246, nemet 60 és román 16 volt. Termé-
szetesen a legnagyobb rész arányszámot Brassó 
vármegye szolgáltatta, de több vármegyék jelen-
tékenyen hozzájárultak a tanulók létszámának 
emeléséhes. Ezenkívül Fiume, Alsó- és Felső 
Ausztria, Románia és Törökországból is voltak 
tanulói. A nőnevelde vezetése felett  őrködik 
az egyház község tekintélyes egyénekből álli 
40 tagu választmánya. Az iskolaszéki bizottság 
11 szakértő s arra hivatott tagból áll Neohri-
rer Ödön apát plébános elnöksége alatt, aki 
egyszersmint a zárdaiskola nagyérdemű igazga-
tója is. Az intézetben működik 13 szent-Ferencz-
rendi nővér, M. Salezia főnöknő  vezetése alatt. 
A nővéreken kívül még van ö rendes tanilö 
illetőleg tanítónő és 6 óraadó tanár. A leány-
iskola a szükséges szemléltető taneszközökkel 
kellőleg el van látva s hivatásának teljes ma-
gaslatán áll, ugy a jól megválasztott tanerők 
tekintetébeu, valamint az oktatás, nevelés mód-
szere s a czivilizált koránk vallásosságával pá-
rosult hazafias  szellem fejlesztése  tekintetében. 
A nemes érzés nevelésében sem áll elmaradva o 
növelde, mert a különböző zenenemek oktatá-
sára s a hezafias  azelllemü költemények taní-
tására kellő gond fordititatik.  ldőszakonkint 
a gyermekrk érzelemviláguknak megfelelő  szín-
darabok játszásával nyernek kellemes szórako-
zást. Ezzel karöltve járnak: a tornászat, játé-
kok, kirándulások, séta gyaloglások, fürdés,  kor-
csolyázás. A bentlakó növendékek közös élel-
mezést nyernek mérsékelt díjért, a mi a serdülő 
leányok lejlődésére nagyon kedvező, mert ugy 
minőségileg, mint mennyiségben s a szakérte-
lemmel összehozott tápanyagok vegyülete s vál-
tozatai ban valóban semmi kívánni valót sem 
hagy fenn.  A lefolyt  tanévben Wlasaica Gynla 
kultuszminiszter az intézetet látogatásával tün-
tette ki, s minden tekintetben teljes megelége-
dését nyilvánította a tapasztaltak fölött. 

— Kirándulás Bosznia és Hercze-
govinába. A budapesten székelő „Idegen for-
galmi és uiazási vállalat" karöltve a hazai ke-
reskedelemi és iparkamarákkal folyó  évi szep-
tember hó első telében tsnulmányi kirándulást 
rendrz Bosznis, Herczegovina és Dalmácziába. 
Ezen tanulságos és mesés szórakozást nyújtó 
kirándulásban részt vehet bárki s jelentkezése-
kel elfogad  a marosvásárhelyi kereskedelmi éa 
iparkamara titkári hivatala. Addig is, a míg a 
részletes programmot és költségvetést közölhet-
nék már most jelezzük, hogy az útirány körül-
belül következő teend: Budapest—Zágráb—Do-
beiliu—Banyaluka—(kocsin) Jajce—Ilidze — Sa-
rajevo—Jablanicza- -Mostar és az uj dalmát 
vasút vonalán Giavosa (kocsin) Ragusaig. Visz 
szafelé  kétféle  útirányon: a) Ragosa (hajon) 
Spalato—Zára—Kiume Budapest vasúton, b) 
Ragusa—Gravosa—Mostar— Sarajevo—Boszna 
Brod—Budapest (végig vasúton). Azt már most 
is jelezhetjük, ho^y ezen utazás nem remélt 
olcsó lesz s aki a bizarr kelet iránt érdeklődik 
s módjában áll, ezen utazásban részes leend. Az 
nlazás alatt a legmesszebb menő kényelemről 
s jó ellátásról minden irányban gondoskodva lesz. 

— A magyar köaönséghei I A ma-
gyar védő egyesület, czéljaihoz híven a bazai 
ipari és mezőgazdasági termelés és a hazai 
mu ika és nemzeti kereskedelem védelme és 
ezúton való nemzeli irányú fejlesztésére  műkö-
dését megkezdte. Ezen czélból fülkérünk  ezen-
nel minden ipari és mezőgazdasági termelőt, 
azok szövetkezeleit és testületeit. — miuden 
iparost és gazdát, akik az általuk előállított 
czikkeknek nagyobb forgalmát  és kelendőségét 
óhajtják, hogy nálunk jelentsék be, milyen czik-
ket milyen mennyiségben óhajtanak egyesületünk 
„Országos Áruforgalmi  Központja" által elhe-
lyeztetni. Fölkérünk minden kereskedőt és kü-
lönösen a nagyobb fogyasztókat,  intézetekel, 
testületeket, gyáiakst stb. akik hazai czikkek-
ből hajlandók szükségletüket fedezni,  hogy ezen 
szándékukat, a kereslet tárgyát és szévi szük-
séglet mennyiségét nálunk jelentsék be. Fölké-
rünk mindenkit, aki hazai czikkek ajánlása, 
terjedése által mint kerületi és helyi képviselő, 
ügynök, vagy ntazi állandó szép jövedelemre 
szert lenni, avagy rendes keresetforráshoz 
jutni akar, küldje be ajánlatát. Fölkérünk min-
den fővárosi  és vidéki ujságkiadéhivatait, ame-
lyek a msgyar termelők colleetiv hirdetéseit (hir-
detési iroda mellőzésével) tölűnk megkapni ihsjljai 
és ily hirdetésekért kedvezményes árakat szabni 
hajiandi, hogy mutatványszámot és ajánlatot 
küldjön. Azon termelöket és termelöszöveiket 
zeteket pedig, akik burgonyát, paradicsomot-
görög és sárgadinnyét, szőll&t, baraezkot, körtét, 
almát, szilvát, Bzilvaizt, (lekvárt) diit, vajt, 
tojást, baronifiit,  slb. akár kisebb akár nagyobb, 
mennyiségekben külföldre  való szállítás céljára 
már is eladatni akarnak, ha egyesületünkhöz 
fordulnak,  oly kiváló külföldi  cégekkel hozhat-
juk összeköttetésbe, melyek e czikkeket itthon 
veszik át, minden mennyiségben a legjobb elér-
hető áron. Levélczimünk: Magyar védő egyesü-
let Budapest. 

S z e r l c e s z t ö l • ü z o n o t o l E . M, F., Borszék. Jó kis tudófritásodot  köszönjük, mást is várunk, üdvözöljük J. t. éB M. t. Lapot kUldtQnk. Cs. Q.  „Dalok" nyugszanak a papírkosárban. 
Laptulajdonoa: 

GYÖROYJAKAB ÖBÖKÖSB. 
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Árverési hirdetmény. 
Alalirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré taxi, bogy a bpesti VIII.—XI. ker. 
kir. járásbíróságnak 1908. «vi Sp. IX. 718/3 
nim végzése folytán  dr. Sehőfer  Zsigmond 
ügyvéd által képviselt Czámetzer Károly ée 
táraa végrehajtató részére Szebeni Albertad 
eaikizeredai végrehajtást szenvedő ellen 62 kor. 
fiO  Dili. követelés s jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestói lefoglalt  ás 
1064 kor. beesllt ingéságokra a csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1903. évi V. 787/2 sz. vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, snnak 
sz alap- és felülfoglsltstck  követelése erejéig ia, 
a mennyiken azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtar-
tása határidőül 1903 évi ssgosztas hé 25-Ht nsp-
J*l Miatta 5 érája kitözetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók éa pedig bázi bátorok, vadász-
fegyverek  ftb.  a legtöbbet ígérőnek készpénzfize-
tésmeliett szikség esetén becsáron alnl is el fog-
nak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingéságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábbsn esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy előbbségi jelenté-
seiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél Írásban beadai, vagy pedig szóval beje-
lenteni el ne mnlaszszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  lógnak ntaltatni. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi julius bó 
22-ik iiapján. 

Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajtó. Szám £916—1903. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetmény és feltételek 
kivonata. 

A csikszenlmártoni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszerint 
Potovszky László végrehajtatónak Sándor Antal 
és Tamás JADOS elleni £2 kor. 1. jár iránti vég 
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék a csikszentmártoni kir. jbiróság területén 
lévő a Csikszenlgyőrgy község halárán fekvő 
a csikbánkfalvi  2394 sz. tljkvben foglalt  A f 
1716. brsz. ingatlanra 320 korona, 1943/2. 
brsz. ingatlanra 10 korona, 2728. brsz. ingat-
lanra 9 korona, 3002. brsz. ingatlanra 10 ko-
rona, a eaikbánkfalvi  36 számn tljkvben A f 
2129., 2131. brsz. ingatlanra 8 korona, 4706. 
hrsz. ingatlanra 48 korona, 5131. hrsz. ingat-
lanra 13 korona, 5134., 5135. hrsz. ingatlanra 
10 korana, 8102. hrsz. ingatlanra 5 korona, 
9686. hrsz. ingatlanra 18 korona, 10427., 10429. 
hrsz. ingatlanra 48 korona, 10728. hrsz. ingat-
lanra 115 korona, 12972., 12973. brsz. ingat-
lanra 9 korona, a csikbánkfalvi  936 sz. tljkv-
ben foglalt  A f  9291., 9293. hrsz. ingatlanra 
16 korona, a csikszentgyörgyi I. It 1000 sz. 
tljkvben foglalt  A f  9511. brsz. ingatlanra & 
korona, a csikszentgyörgyi I. R. 604 sz. tljkv-
ben foglalt  A f  3177. hrsz. igallanra 10 ko-
rona, 3240. hrsz. ingatlanra 14 korona, össze-
sen 667 koronában ezennel megállapított kiki 
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok a 1B03. évi november bó 
12-én d. e. 9 órakor Csikszenlgyörgy köz-
ségházánál megtsrtsndó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10",Vát, vagyis 66 korona, 
70 Bllérl készpénzben, vagy óvadékképes érétk-
papirban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 
1881. LX. t.-cz. 170 § a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltalni. 

A kir. járásbíróság mint tlkkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1UU3. julius bó 30-án-

Gőzay Péter, 

kir. aljbiró. 8/.. 1000—903. ki. 

Hirdetmény. 
Alullirt község elöljárósága közliirré 

teszi, miszerint Csikvacsárcsi község liatár-
birójánál felfogott  1 éves ökör tinó ne-
vezett község hivatalos házánál folyó 
hó 26-én d. e. 8 órakor nyilvános 
árverezésen el fog  adatni. 

Az elöljáróság: 
Csikvacsárcsi, 1903. angusztus 8. 

Hánya Antal, Fodor Gáspár, 

h- jrpyz'V biró. Sz. 2677—903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye Kászonalcsiki járás-

ban Tnsuád és Verebes községekből álló 
körjegyzői körben Tusnád székhelylyel 

rendszeresített segéd jegyzői és anyakönyv-
vezető helyettesi áillás Üresedésbe jővén 
arra ezennel pályázatot hirdetek s felhi-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket hozzán folyó  évi aUgUSZ-
toa hó 21-én d. u. 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 megfelelő  lakás. 

A Kászonalcsiki főszolgabiróság. 
Csikszentmárton, 1903. jnlius 28-án-

Bartalis Ágost, 
g fűssolg&biró 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentléleki közbirtokosság 

Sulcza völgyre hajtó Kisborda északjában 
lévő erdejébe mintegy 106 kat. holdnvi 
területről 16 , 166 , 81 m' gömbölyű lucz-
haszonia. 

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

Zárt Írásbeli ajánlatok a bánatpénzzel 
felszerelve  f  évi angésztus hó 15-én d. e. 
12 órájáig a közbirtokosság elnökékez 
Csikszentlélekrc 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 
logadtatnak e!. 

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

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

•1-2 k. bír. elnök. 

tus hó 16-én d. e. 9 órakor Csik-
szereda város hivatalos háza nagytermé-
ben zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli verseny tárgyalás utján 
el fog  adtatni. 

Becsértéke 12.622 korona. 
Bánatpénz ezen összeg 10°/. a. 
Zártirásbeli ajánlatok a bánatpénz-

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

Elkésett és ntóajánlatok nein fogad-
tatnak el. 

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

Csíkszereda, 1903. julins 26-án. 
Id. Dávid lgnáos, Bzopos József, 

2—2 bjxó. birtokosságl elnök. 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 h ó l-ig a község elöljá-
rósághoz beadhatják. 
Csikszentmárton 1903. augusztus hó 3. 

Bocskor Félix, 

k biró. i 
Gsiszér K á r o l y , 

3 k. jegyző. 

Sz. 2798- 903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-

tozó - Csikvárdotfalva,  Csobotfalva,  Pál-
falva  és Csömörién községekből alnkult — 
Csikvárdotfulvi  körjegyzői állás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén, e/.en állásra 
pályázatot hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy képesitésöket 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 ligyelembe neui veszem. 

A választást folyó  évi augusztus hó 
29-ik napján délelőtt 8 órakor fogom 
CsikvArdotfnlva  község hivatalos házánál 
megtartani. 

A körjegyzőjaviidulmazásaa következő: 
1. Törzs lizetéa 889 korona. 
2. Birtokossági jegyzői teendők vég-

zéséért 200 korona. 
3. Utiátalány 30 korona. 
4. Irodai átalány 32 korona. 
5. TUzifa  átnlány a körjegyzői iroda 

fűtésére  40 kor. 50 lillér. 
6. KUldönczdij 42 kor. 60 fill. 
7. Mint kinevezendő állami anya-

könyvvezetőnek tiszteletdíj 120 korona. 
8. A magán munkálatokért szedhető 

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

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

3 füszolgublró. 

Sz. 375!)—903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó — Alfalu  községében a le-

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

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

2-2 főszolgabíró. 

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  éa széltörött törzsek fatöme-
gével, mely együtt minthogy 5009 m> 
haszon lát tartalmaz, folyó  év augusz-

K 
épes Levetez*-lsf«k  nagy TálasiUUw ksp-

batók SZVOBOOA TESTVÉRM Mayv, 
şaflr-,  Iré-, rajz és h * » ^ * 

sábea, Cslkszsrsda. — F«ttr. 

Iz. 4739—903. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye központi közigazgatá-

sánál Üresedésbe lévő másodosztályu Ír-
noki állásra, melylyel 1000 kor. fizetés, 
200 kor. lakbér és ideiglenesen 133 kor. 
vármegyei segély van összekötve, pályá-
zatot hirdetek, s felhivom  mindazokat, 
kik es.en állást elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  pályázati kérésü-
ket hozzám jövő augusztus hó 20-ig 
terjesszék be. 

Feltételek : 4. gymnáziális, reáltano-
dái, vagy polgári isk. osztály szabály-
szerű végzése, fedhetlen  előélet és hibát-
lan szépirás. 

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

2—9 alispán. 
A néhai Balási Lajos jogutódainak 

tulujdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és borvizforrások  fele  részben 
tulajdonosai Balási József,  Borbála és 
Ilona érkörtvélyeBi, illetve budapesti lako-
sok 1904. január 1-tól megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kat, 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. s _H 

Unghváry László g t t f l B S 
Czeglédon. 

z ő  1 ő  t szállítok rendkívül édeset éB zamatosat első 
rendű minőségben POSTÁN: 

Borszőlőből soguasL 20—26-étöl kez-
dődóleg eleinte Oportó és Bserj*, később pe-
dig Méiesfehér,  Kadarka, Kövidinka atb. fajok-
ból a teljes érték előleges beküldése mellett 
az ország bármely poataállomására bérmentve 
6 kilós ládában 1 frt  15 krért. 

Csemegeszőlőből (piros és fehér  sasz-
lából) «zept. 1 — 10 én kezdve bérmentve 6 ki-
lónként 1 frt  30 kr. 

Muskotályból (passalutti faj,  a csemege 
szólók királyai) szintén Bsept. 1—10-én kezdve, 
bérmentve 5 kilónként 1 frt  50 krért. 

Ily módon a vevő 6 kilós oaomaghos 17 
fillérrel  olcsóbban jut, mint ha az utánvéttel 
küldeném. Épen ezért postai utánvét mellett 
egyáltslábsn nem küldök Bsőlőt. — Egy ssál-
litó-levéllel 3 láda szólót is lehet küldeni, mely 
esetben 24 fillért  taksrit meg a rendelő, vs-
gyiB ennyivel kevesebbet küldjön be > láds 
Bzólöért. — VASÚTON: 

BorsEÖlőből 5 és 10 kilós láda és 
5—10—15 kilós kasokban kilónként 14 krért. 

Csemegeszőlőből (piros és fehér  ssas 
Iából) fenti  nagyságú láda és kasokban 18 krért. 

Muskotályból (passalutti faj.  a csemege-
szőlők királya !) a fenti  nagyaégu kasok éa 
ládákban 22 krajezúrért. 

Az 5 és 10 kilós ládáknál, valamint az 
5 kilós kosaraknál is BZ elegyauly tisita súly-
nak számíttatik, uiig a 10 éa 15 kilós kélfUlü 
kasoknál a tiszta azólósuly less számitva és 
külön less a kas ára a rendelő terhére 25—30 
krajezúrba elszámolva. Mindezen kosarak ai 
elküldés után a rendelő tulajdonát képesik, 
azonban mint s a j á t j u k a t több itbeni meg-
töltés végeit hibátlan állapotban ée bérmentve 
újra meg újra beküldhetik. 

A vasúton mindig siebben, üdébben és 
mint gyorsáru cssk oly hamar érkezik meg a 
ssóló, mint a postán éa itt a Bzállitáa oleaóbb 
is 1 —2 krajczárral kilónként. Épen azért tes 
senek többen öaszeállsni és együtt 50—|n0 
kilót is reudelni. — Ha t. megbízóm egyszerre 
300-600 1000 kilót rendel és reudelését be 
teliként többször megismétli, megfelelő  enged-
ményben részesül. 

A vasutou való küldés esetére az érték 
fele  része előre küldendő be. Előleg nélkül 
reudelést egyáltalában nem fogaoatoaitok. 
VaBiiti szállítmányoknál a fenti  árakban a lelki-
ismeretes csomagolás, a vaaulhoz vitel, a szál-
liló-levél és a kövezetvám költsége is beu-
foglaitatik.  I—6 

Fentieken kivül mindenféle  gyümölcsfá-
ból nemes ojtvány, gyiimölcafa-vadoncs,  Bírna 
és gyökeres vessző, továbbá gleditaia és akáeafa 
is kapható. Nemkülönben aaját termésű, kitűnő 
minőaégü uj éB ó-borok hordókban éa palacz-
kokban. Tessék mindezekről árjegyséket kérni. 

A foghiáiLytian  szenvedőt figyeMt! 
Barna J. budapesti jó hírnevű fog  spe-

cialista, fogászati  gyakorlatát Tnsnád-
fürdőn,  a „Három huszár" szállóban 

e hó 20-án megkezdte. Ott tartózkodása 
3 hét. 8 - 5 
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URAK FIGYELEM! 
Az Első Budapesti Mértékutáal Szabóság 

BUDAPESTEN, Vn„ Oaömörl-nt U. 

W 1& és 18 forintért 
készít remek szabással és szakértelmű ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és mérték ntasitás küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazö szabászaink évi vasnti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. Szíves megkeresésekot kér 
sí Első Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VH, Cstafc-I  «t II. 

K L E I N ADOLF, 
főszabász.  u -0 

Nyomatott Csiksseredában, Ssvobeds Testvérek könyvnyomdájábsn. 1903. 




