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Október 6. 
Elnyomták, túlnyomó erővel, idegen 

hatalom százezernyi katonájával letipor-
ták nemzetünk fényes,  dicsőség teljes 
szabadság harcját. Megkezdődött a munka, 
hogy nemzetünket kitöröljék a nemze-
tek sorából, s hogy elvegyék vérrel szer-
zett hazánkat H ledöntsék ezredéves al-
kotmányunkat. S a munka megkezdésé-
nek napjául Hzáraitó észszel, gunyolodó 
visszaemlékeztetéssel. azt a napot válasz-
tották, mely napon a bécsi nép meg 
unta a hosszas zsarnokságot s fellázadt 
ellene s a mely napon Latour gróf  had-
ügyminisztert, ki öt. bécsi ezredet akart 
a magyarok ellen küldeni, a feldUhödt 
nép palotájából kihurczolta, agyonverte és 
egy utczaí lámpára akasztotta. 

Igen, épen október 6-át, midőn a 
bécsi nép testvériséget eskOdOtt a szabad-
ságért küzdő magyarok iránt s egy érte-
lemmel kiáltotta: .Magyarország szabad-
sága, mindnyájunk szabadsága." £ napot 
szemelték ki a bosszú kezdetének napjául 
s e napon halt meg M t-îy» rorBzág 14 
vértanuja 13 tábornok Aradon s 14-ik 
nuk az első felelős  magyar miniszterelnök 
Pesten az uj épületben. 

Véres, borzasztó kezdete volt a bosz-
szunak, alkalmas arra, hogy minden ma-
gyar szive keserűséggel teljen meg, alkal-
mas arra, hogy bátort, félénket  egyaránt 
megrémítsen. — Azt hitték ellenségeink, 
hogy elvérezvén legjobbjaink könyü lesz 
gálád tervük keresztülvitele. De csalódtak 
s nem voltak képesek igába hajtani e 
nemzetet, nein voltak képesek, hogy ret-
tentő boszujokkal eltérítsék a hazaszere-
tet útjáról. Az emberiségnek csak egy 
megváltója volt a ki meghalt mindnyájunk 

bűnéért, s nemzetünknek egy napra jutott 
14, kik nem bűneinkért lakoltak, hanem 
erényeinkért, a hazaszeretet erényéért. 

Borzasztó volt végük, de ők hős 
nyugalommal mentek a halálba, bátron 
haltak meg. Nem szerezték meg ezt nz 
örömet a közéjük csoportosult zsoldosok-
nak. hogy azokat, kik oly sokszor győ-
zelmesen vezették ellenük seregeiket, gyá-
ván, életükért könyörögve lássák meghalni. 

Sírjaikhoz minden évben elzarándo-
kol a magyar nemzet nagy része, sírjaik-
nál minden évben megujul a hazaszere-
tet, fellángol  a honfi  érzés. 

Nem azt érték el, n init akartak azok, 
kik megsemmisítésünkön fáradoztak.  Nem 
hajthatták végre tervüket, nem tudtak 
letörülni a történelem színpadáról. Elünk, 
szabadok vagyunk s szabadságunkat nem 
meri kétségbe vonni Benki. Nem a meg 
torlás, nem H boszu gondolatával járulunk 
e tizenégy vértanú sírjához, nem ezzel 
áldozunk emlékeiknek, hanem kérjük Is-
tent, hogy az engesztelődé» szelleme vegye 
körül a szent sírokat s szálljon meg ben-
nünket is, hogy koronás király unkknl 
egyetemben nemzetünk jóllétén tovább is 
mnnkálkodva, azt nagygyá hatalmassá 
tehessük. Adja Isten, hogy agy legyen I 

A politikai helyzet. 
A mult hét legnagyobb szenzációja a 

Héderváry gróf  leszavaztatása a parlamentbeu. 
Leszavazták, még pedig óriási többséggel s e 
tényből Héderv&ry gróf  le is roata a kouzek-
vencziát 8 Ö felségének  távirati uton jelentette 
be lemondását. Ebbeu a dologban való döntés 
csak azon időre várható, mikor H czár tiszte-
letére rendezett Ünnepélyek véget érnek. 

A Héderváry bukását a szabadelvű párt-
ban némelyek őszintén sajnálják, mások meg 
azt tartják, hogy a nevezetes szavazással tisz-

tult a helyzet. A párt visszanyerte régi erejét 
s must már megcsinálja] |>rogramraját, a mely-
nek alapján lehet vállalkozni a kormány ala-
kításra. 

Ezen a programmon most már rendkívüli 
szorgalommal dolgozik Széli Kálmán elnöklete 
alatt a kilenczes bizottság, melynek tárgyalá-
sait élénk figyelemmel  kiséri az egész ország s 
feszült  várakozással tekint a tárgyalások vég-
eredménye elé, mert az ugyuevezett katonai 
progi'Hinin tapintatos megalkotásától függ  egy-
felől  a szabadelvüpárt egysége, másfelől  pedig 
a neinzeii követelmény helyeslése és a korona 
hozzájárulása. 

Hogysikerülni fog-eolyan  programinot meg-
állapítani, mely egyrészt kielégítse a nemzeti 
közvéleményt, másrészt biztosítsa a korona 
hozzájárnlásái i*. azt előre ludni nem lehel, 
de mindenesetre bíznunk kell a Bizottságban 
levő nagynevű politikusok hazafiságában  és böl 
csességében, kik teljes erejükkel arra működ 
nek, hogy munkálkodásuk eredménye meghozza 
as annyira óhajtott békességet és rendet te-
remtsen a mai kn*zált viszonyok közöLt. 

A tanácskozások eddigi eredményét a leg' 
nagyobb titokban tartják, de amint kiszivárgott, 
különösen két tekintetben mutatkozik jelenté 
k-uyebb haladás: a katonai oktatás és a ka 
touai perrendtartás kérdésében. 

A katonai oktatásra vonatkozólag a bi-
zottság álláspontja az, hogy annyi magyar tisz-
tet keli nevelni, hogy az összes közös intéznie 
nyékben annyi magyarul tudó tiszt álljon ren-
delkezésre, amennyi a magyarországi kontin-
gensnek megfelel,  mert ha sikerül ezt a kér 
déit kedvezően elintézni, akkor idővel a többi 
követelmény miu.l magától teljesül. 

Igazán óhajtandó lenne, ha most már 
szabadelvQpárl megállapodna egy olyan prog-
rammhan, mely az elérhetuu-k maximumát fog-
lalná magában, akkor ez hatással lenne a köz 
véleményre és az ellenzéki pártokra is s ei 
által sikerülne normális viszonyokat teremteni, 
a mikor újra megindulna a komoly reális muuka 

nemzet jövöjéu K biztosítására. 
Mindez azonban attól függ,  hogy az el 

lentéleket, melyek a bizottság tagj li között 
tényleg fennállatlak,  sikerül-e elsimítani. 

= A képviselőház ülései. A képvise-
lőház szeptember hó '20-én újólag gyűlést t a r to t t 
K irylilén összehívását is a függetlenségi  kép-
viselők kérelmezték Körber dr. osztrák minisz-
terelnök i l letéktelen beavatkozásának és a har-
madik éves katonák visszatar tásának megvi ta tása 
miatt . Az iilés nom volt sem nBgyon mozgalmas, 
se túlságos zajos , még is történtek oly je lene tek 
és megnyilatkozások, a melyeknek a je len tősége 
egy parlamenti vihar izgalmát messze felülmúlja. 
Az ülést Apponyi Albert elnük vezet te . Mind-
jár t ii/, összehívást kérő levél felolvasása  a l án 
az elnök rendreutasí tot ta Perczel  Dezsőt, And-
r ú s s v Tivadart , Itnkovszky  Is tvánt ós h'ubinyi 
Gézát intőkén a s é n ó megjegyzésekér t , melyekkel 
az elmúlt ülésen fíarnbás  Mélát és Lengyel 
Zoltánt illették. Azután Itnrnbiis  Uéla állott föl. 
hozy igazolja magát a királyra vonatkozó sértő 
megjegyzéseiér t , melyek miatt annyi ra fölhábo-
rodott a ház. Kijelentet te , hogy meg jegyzése 
téves és akarut lan v o l t : imuy izgatot tságában 
mást niumlott, tuiul a mit mondani a k a r t , ezt 
lisz:tli is s/ ivvul sa jná l j a és meg noiu tör téntnek 
kéri tokinteni . A l íarabás nyi latkozatát az egész 
ház helyesléssel és megelégeddésscl vet te tudo-
másul s elnök ki je lentot te , hogy a minapi elnöki 
intézkedés Itarabással szemben t á rgy ta lauuá vált . 
Kire Kubinyi  Uéza állott föl  s visszavonta a 
sórtú szót, melyot l iarabás ellen használt . L"gya-
lu} tettek ftnkovszky  Is tván és Andrássy 
Tivadar gróf  is. Krre következet t az ülés össze-
hívásának megokolása, llakonyi  Samu a har-
madik éviiket kiszolgált katonák visszatar tásának 
és az egy évi önkéntesek behívásának jogta lan-
ságát bizonyítgat ta , lírasznay  Ferencz Körber 
tiyilatko>.:Uiiival foglalkozott.  Kijelontel te , hogy 
uz osztrák miniszterelnöknek beavatkozási joga 
jövónkbo és állami ügyeinkbe nincsen, ezér t a 
uing>ar úllani szuveren i tásának és az alkotmány 
sér thoi lenségéuek joga k ívánja , hogy ezt a tá-
madást v isszaver jük. Eötvös  Károly mondott 
ezután l io.szabb beszédet . 0 főké|>pen  a király-
ról beszel'- s ueui akar ta megér tem, hogy Bara-
bás közbekiál lása miért kel tet t felháborodást. 
Uarabás csak azt mondotta, hogy uem hiss a 
a királynak, de Do Deák Ferenez ennól nagyob-
bat mondott, mikor 16(j l-ben ugy nyilatkozott, 
hogy a király nem tudja , mit kell tennie az al-
kotmányosság visszaáll í tására, Eötvös szerint Ba-
rabás csak azt mondotta, a mi 47ö év óta igaz, 
még ha nem m'jndjnk is ki. Majd azt ál l í totta, 
hogy a ehlopyi hadiparancs a Xessi ügy követ-
kezménye. A Xessi l 'á l kardboj t ja miatt kezdték 
meg az obstrukeziót és ez vozotett el a ehlopyi 
l iadiparancsig. Végül arról beszélt, hogy a ki-
egyezés óta folyton  ger ináuizál ják a közös had-

,A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az E. K. E. választmányának jelentése. 
— Előterjesztet te Radnóti Dezső főtitkár  az 19U3. 
augusztus 30-áu Brassóban tar to t t közgyűlésén. — 

(Folytatás.) 

Ugylátszik ei a növekedés fokozatos;  nem-
csak az anyaállamból, de a külföldről  is mind 
nagyobb számmal keresik fel  országrészünket. 
Egyesületünk választmánya igyekezett külföldi 
összeköttetéseket sserezni és a külföldi  ssjtót 
minél több ismertetéssel ellátni. Állandó össte-
kötteiést tartunk fenu  Franoziaorsiágban Uerald 
Raoul-lal, Dániában Schumaoher Sándor ral, Ro-
mániában Poliány Zoltán dr.-ral. Angoloreiágbsn 
Slirubsole kiváló geologussal és ujabban (Jyóry 
Iloná val, aki tavalyelőtti angol kirándulásunk 
alkalmával lett egy kiváló angol tudósnak Oine-
ver Arthurnak felesége  és Angolorsiágbao egye-
sületi cséljainknak kiváló és lelkes támogatója. 
A külföld  tájékoztatását óhajtja szolgálni as a 
folyóiratunk,  mely a jövő évben fog  megjelenni 
különböző idegeu nyelveken. 

A folyó  évben küldöttük szét dijtalannl a 
külföldi  könyvtáraknak éa a külföldi  kösélet ne-
vesebb férflainak  az erdélyi fürdőkről  kiadott 
németnyelvű kiadványunkat. 

Hálánkból nagyobb csoportok jöttek Er-
délybe Badipestró), Debrecsenból, Szegedről, Mis-
kolciról, Aradról Szabadkáról, slb. Egyeaeknek 
és csoportoknak összesen 179 kirándulási prog-
rammot állítottuk ösaie s 64 kiránduló csopor-
tot veietünk t i orsságréas különböző vidékeire. 
A legnagyobb csoportunk a ssegediek kirándu-
lása volt, 200 résztvevővel. 

Örvendetes lendületet tapasstaltunk a diák-
turistaság terén. Hazánk majdnem minden isko-
lája eljött országrészünk szebb vidékeit tanulmá-
nyozni. Budapest, Szabadka, Déva, Kecskemét, 
Arad, Hódmezővásárhely iskolái sorban ellátogat 

tak hozzánk De még élénkebb volt a mozgalom 
as egyeB diákok körében, akik kettesével, hár-
masával gyalogszerrel tették meg erdélyi utjo 
kat Díjtalanul osztottuk ki ezek közt Erdélyi 
Kalauz-unk mintegy ÖOO példányát és mindenik-
nek ajánló leveleket adtunk. 

A dlákturistáakodás szervezésével egyesü-
letünk keblében kUlön bizottság foglalkozik.  Ez 
a bizottság a egész orsságban az iskolákban 
diákotthonokat létesített, ahol a turista-diák in 
gyen szálást ÓB olcsó étkezÓBt kaphat. E tekin-
tetben fontos  javaslat érkezett be brassóvárme-
gyei osztályunk utján a braafói  in kir. állami 
főreáliskola  igazgatójától Ronibauer Emil alapító 
tagunktól. E javaslat alapján kimondottuk egyöti 
tetű diákigazolvány kiadását, mely a turista diák 
személyi adatain kívül a diákokuak szerzett kü-
lönböző kedvezmények jegyzékét is közölni 
fogja.  — 

Ama másik javaslat, hogy a diákotthono-
kat az egyesület lássa el felszereléssel,  szintén 
kedvező elintézés alatt áll, a mennyiben kilátá-
sunk vao, hogy a vallás és közoktatásügyi mi-
nisster ur ilyen czélra bizonyos segélyt fog 
egyesületünknek engedélyesni. 

As erdélyi fürdőügy  érdekében a lefolyt 
évben is folytattuk  sst a tevékenységet, melyet 
keidettől .fogva  kifejtettünk.  A néprajsi muzeuin-
ban Igen értékes balueologiai kiállítást rendez-
tünk be, mely as erdélyi fürdőknek  és ásvány-
viseknek leggyakorlstibb irányú bemutatója. Ha-
aonlóképen állandó ásványvíz kiállítást rendez-
tünk a budapesti Magyar Kereskedelmi Muzeumbsn. 
Mindként kiállításunkat Haokó Vilmos dr. bal-
neologiei osztályunk busgó titkára állította fel, 
kinek öuzetlen és sok évi szakadatlan munkás-
sága csak hálát éa elismerést érdemel. 

Külön zsebkönyv alakú ismertető könyvet 
adtunk ki as erdélyi fürdőkről  ssintén Hsnkó 
Vilmos dr. tollából. E könyvnek több ezer pél-
dányát dljtslanul osztottuk síét. 

A fürdők  vendégforgalmának  emelése vé-

get t Budapesten és Kolozsvárt fiirdóirodát  tar-
tunk fent.  a honuét az erdélyi fürdők  prospek-
tusait küldöttük Bzét és a kérdezósködi'kttek 
fiirdóiigyekben  r- ndolkezésre ál lottunk. Körülbelül 
fiOOO  prospektust kiildöiiünk szét e két iroda 
Utján Általában örüminel tapaszta l juk, hogy 12 
éves működésűnknek a fürdók  szemmel látható-
lag hBsznát lá t ják . A fürdók  vendégforgalmának 
évről évre történő fokozatos  emelkedése ezt 
é léuken bizonyitju-

Egyesiiletüuk körén kíviil Krdély lürdóiról 
2 balueologiai muuka je lent meg. Egyet a l'öld-
mivelésiiuyi miniszter támogatásával kizárólag a 
Székelyföldről  Hankó Vilmos dr. adott ki, egyel 
pedig a Közegészségügyi Kgyesület kolozsvári 
liTikja több orvor szerkesz téséhen, melyet anyagi-
lag szintén a földmivelésügyi  miniszter ur tá-
mogatott . 

Az első munka azon a csapáson halad, 
melyet az erdélyi fürdők  i smer te tése terén egye-
Bületüak különböző kiadásaiban meghonosí tot t , a 
inásiic munka szigorú krit ika és őszintén fel tár ja 
a ba joka t , melyeke t a tudós szerzők az egyes 
fiirdóköu  tapaszta l tak. Tisztán fürdófogalmi  azein-
poutból az utóbbi m u n k á n a k sok kárá t tapasz-
taljuk é s részünkről az a vélemény iiuk, hogy az 
észlelt h iányokat tuláu társadalmi ériutkezéB ut-
j áu kellett volna a fiirdőtulajdonosokkal  közölni 
és nem külön k iadványban. 

Ujabban tapasztalván azt, hogy a romániai 
fürdővendégek  miud csökkennek éa ásványviz-
kivitelünk ia Romániában mind nehezebb lesz, 
megbíztuk Poliány Zoltán dr. osztálytitkárunkat, 
aki Romániában telepedett le, hogy társadalmi 
érintkeiéasel igyekezzék az erdélyi fürdőknek 
Romániában híveket szerezni. E őzéiből díjtalan 
kiosztásra rendelkezésére bocsátottuk oláh nyelvű 
kiadványunkat, mely „Unde se Petrecem vara ?" 
ciimmel jelent meg. 

Végül ssjnálattal jelentem, hogy a földmi-
velésügyi miniszter ur ama segélyt, melyet éven-
ként balueologiai czélokra engedélyezett, megvonta 

tőlünk és igy inüködéBÜuk ez ága jövőben csök-
kenni fog.  Szólnom kel még ama mozgalomról, mely 
székely akczió nevén egyesüle tüuk körében meg-
indult és melyről szóló részleteB j eu t é süuke t 
mul l évi közgyűlésünk azzal fogadta  el , hogy a 
szükséghez képest e mozgalmat a jövőben ÍB 
folytassuk.  Méltóztatnak tudni, hogy a székely 
inozgulomban annak idején egyesüle tünk külön 
ál láspontra helyezkedet t és nem vett réBZt a tus-
nádi Széke ly kongresszuson. Azonban érdeklódé-
Bét ÓB támogatásá t a székely ügyektől Bolta sem 
vonla meg. Minthogy azonban a székely ügyek 
vezetése már a kongresszua előtt, intencziőink 
szerint , melyet külöu kiadott röpiratban is kife-
jez tünk, a leghivatot tabb kezekbe került , nem 
láttuk szükségesnek, hogy külöuösen gazdasági 
kérdésekben rendszeresen tovább munká lkod junk . 
Maga a székely társadalom is e rős é s intenzív 
munkára tömörüli és igy H tni feladatuuk  CBak 
az lehetet t , hogy a menuyiben ami közremű-
ködésünket kérik, készséggel rende lkezésre á l l junk . 

Mindamellett, hogy a felölelt  anyag rend-
szeresen feldolgozható  és értékesíthető legyen, 
egyesülotüuk Bzékely tagjaiból külön Székely 
Társaságot alakítottunk, igy is slkslmazkodni 
óhsjtván a székelytársadaloin mozgalmához, mely 
szintén mindenütt Székely Társaságokat szervezett. 

Ei a Székely Társaság Orbók Mór képző-
intézeti igazgató vezetésével megkezdete a székely 
kérdésben gyűjtött snyag feldolgozását  és mond-
hatjuk, hogy ha nein is gyors tempóbsn, de 
minden felmerülő  kérdést slapos és beható tanul-
mánytárgyává tett. Külöuösen kiemelem a hozott 
határozatokból a Bzékely-CBelédkérdés rendesé-
sót, melyre nézve Pál Istváu kanonok terjesz-
tett be javaslatot, a hitelszövetkezetek ügyét, 
melyről Gidófslvy  István dr. irt nsgyobb tsnul-
mányt, a [székely háziipar fejlesztését,  melyre 
nézve a kereskedelemügyi miniszter úrral történt 
kedvező tárgyalás, a székely ásványvíz Ipar fel-
lendítését, melyről Hankó Vilmoa dr, irt előadói 
tanulmányt. 
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sereget s esen a téreo a magyarság joaának 
határoson hanyatlását lehet tapasztalni. Ezután 
Andrássy  Gyula a siabadelvápárt nevében be 
terjesstette aion határaiali javaslatot, melyet 
lapunk mull •lámában már kölöttönk. a mely 
Blériot a chlopyi hadiparsucs miatt nem Bliikaóges 
intézkednie • képviselőháznak. Hock  János • 
dinásztia politikájának bírálatával keidte beszé 
dél. Felemlítette, hogy a mohácsi csata után 
Bécsből jelentették Spanyolorsiágba a hababirgi 
család fejének,  hogy Magyarorsiág megvásárol 
háti — és Podmaniciky nyitrai püspök jó pén-
zért megkoronáita I. Ferdinándot, holott azelőtt 
egy ivvel Zapolya Jánost koronázta meg. Ma 
gyaroraság királyának- Ezután rátért Kfirber  be 
szédére • felaiélitotta  a miniaiterelnököt. hogy 
aionnal nyilatkozzék erről ai ügyről Végül aján 
lotta, hogy a magyar vezényszót kapcsoljuk ki 
nemieti követelések kőiül és érjük be e pont 
bau egyelőre a jogfeolartáBsal,  ha a többi kö-
veteléseket teljesítik. Hoek János után Héder-
váry Károly miniszterelnök nyilatkozott a Kcirber 
ositrák miuisiterelnök beszédéről. Kiirber. ugy 
mond, a hadsereg ügyében csak aról a befolyás-
ról beszélhetett. a mely ét a törvény értelmében 
megilleti, arról a befolyásról,  melyet én is min-
denesetre követelnék a magam számára minden 
oly esetben, midóu mondjuk Ausztria részéről 
követelésekkel állsnánk ssemben. a melyek ma-
gának a közös intéiraéoyne; vagy Magyaror-
szágnak kárára vagv sérelmére lehetnének. Kör-
ber nyilatkozatát csak igy lehet és kell értel-
mezni -, e nyilatkozatnak oly magyarázatát, mely 
a magyar aikotmány rendelkezéseivel elleukezik, 
nem fogadhatja  el, mert a magyar törvények 
értelmezésére egyedül a magyar törvényhozás, 
az országgyűlés és a király hivatott. Kijelenti, 
hogy az ositrák miniszterelnökkel katonai kér-
désben nem érintkezett és nem tárgyalt. Picbler 
Győző kötelességének tartja, hogy mindazt, a 
mit a miniszterelnök mondott a legerélyesebben 
visszautasítsa, mert az osztrák miniszterelnök 
egyenesen utalt arra, hogy ő nem csak bele 
avatkosik, de tényleg részt vesz a most Magyar 
ország és királya között folyó  vitában. Ezt tiirni 
nem lehet s ba a miniszterelnök háta mögött 
ilyen befulyások  érvényesülnek, akkor egy per-
czig sete szabad a mioiszterelnöki székben üluie. 
Kossuth  Ferencz az ország, a király és a béke 
érdekébeo azt iudilványozza, hogy a ház a kö-
vetkező napon is tartson ülést, melyen a minisz-
te'elnök nyilatkozatát tárgyalni lehessen, egynesen 
rosszalja, hogy a miniszterelnök a legerélyeseb 
ben nem utasította vissza Körber dr. illetékleleu 
nyilatkozatát. Apponyi elnök felteszi  a kérdést, 
hogy elfogadják  e Kossuth Ferenci inditváuyát, 
mire mindenfelől  kiáltották elfogadjuk,  elfogad-
juk, mikor azonban az elnök kimondta a hatá-
rozatot, uj szavazást kértek. S mivel ezt egy-
haugulag kívánták, eluök elrendelte a szavazást 
s nagy többséggel elfogadták  Kossuth indítvá-
nyát s így elnök kijelentette, hogy mâauap ülés 
fog  tartatni, melyen a miniszterelnök nyilatko-
zatát veszik tárgyaláa alá. A szeptember hó 30 án 
tartott Gléjben Apponyi Albert gróf  elnök több 
jelentés után bemutatja Szatmár-Xémeti város 
föliratát  a harmadik évet kiszolgált katonúk haza-
bocsájtása ügyében, Holló  Lajos indítványozza, 
hogy utasítsák a kézvéuyi bizottságot, hogy ezt 
a föliratot  sürgősen tárgyalja a 48 óra alatt te-
gyen róla jelentést. Ezt az iuditványt 03 szava-
zattal 88 ellenében elvetik : ellenben elfogadják 
Kossuth  Ferencz Indítványát, hogy a bizottság 
e feliratról  sürgősen döutsön. Marothy  László 
bemutatja a mentelmi bizottság határozatát Len-
gyel Zoltán ügyében, mely szerint Lengyel Zol-
tánnak a házat meg kell követni. Lengyel Zoltán 
az Ítéletnek eleget tesz. Biró Lajos bemutatja a 
gazdasági bizottság jelentését a képviselőház 
házi költségvetésének módosításáról, Szivak 
Imre pedig a parlamenti bizottság jelentését a 
kisebbségi véleménynyel együtt. A jelentéseket 
kinyomatják és napirendre tűzik. Jlédervnry 
Károly gróf  miniszterelnök bejelenti, hogy a kép-
viselőháznak tegnap hozott határozata következ-
tében ő felségének  beadia lemondását Azu-
tán arra kérte a házal, hogy addig, a míg ú fel-
sége ministterelnököt, illetőleg kormányt ki nem 
neves, üléseit felfügge9Sleui  méltóztassék. Erre 
a miniszterelnök és a kormány többi tagjai el-
távoztak. Ez eleinte meglepetést szült, némelyek 
azt tartották, hogy korroánynélkül a tanácskozást 
nem folytathatják,  de Apponyi elnök kijelen 
tette, hogy folytatni  fogják  a tanácskozást. Kos-
suth Ferencz kijelentette, hogy helytelen a kormány 
azon eljárása, hogya mint lemoudását bejelenti, 
azonnal elhagyja a házat, különben is a miniszterek 
távolléte, a míg lemondásuk el fogadva  nincs, nem 
csökkenti felelősségüket.  Beszéde végén nagy erély 
lyel utasította vissza Körber dr. jogtalan, törvény-
telen és alkotmáoyellenes beavatkozását. Uláua az 
egyes pártok nevében Szederkényi  Nándor, Jta-
t o r s z iy lstvás, Hock  János tiltakoztak az osztrák 
miniszterelnök eljárása ellen, sót a szabadelvű 
párti Kubinyi  Uéza is kijelentette, hogy olyan 
kormányt, mely Körber nyilatkozatait kellő ér-
tékükre leszállítani uem képes, támogatni nem 
fog.  Többen azt kívánták, hogy a ház ne füg-
gesasze föl  gyűléseit a a legközelebbi ülés októ-
ber 3-án legyen, de a tObbség Héderráry  in-
dítványát fogadta  el, hogy a kormány kinevezé-
séig ülést nem tart. Október hó 3-án még is 
csak volt a képviselőháznak ülése, ezt a képvi 
selóház pártonkívüli tagjainak kérelmére hívtak 
egybe, de egyetlen miniszter aem vett benne résit 
Ai ülés elején Apponyi elnök bemutatta Hérfer-
váry gróf  átiratát a ennek kapcsán a királyi 
kéziratai, mely ót ismét kinevezi miniszterelnökké. 
Ilivel Héderváry már meg is bukott, némelyek 

nem tudták, mi történjék a legfelsőbb  kézirattal, 
de az elnök indítványára és Eötvös Károly hozzá-
szólása után azt hodolattal tudomásul vették. Az 
ülés összehívását Holló  Lajos okolta meg s indítvá-
nyozta, hogy utasítsa a ház a hadügyi kormányt a 
3-dik évüket kisiolgált katonák szabadon bocsátá-
sára. Tóth János a három éves katonák vissatartását 
alkotmány ellenesnek és a törvénybe ütközőnek 
mondja. Azután azt a kérdést veti föl.  hogy 
a pénzügyminiszter a kvóta szerint való negyed-
évi rátát átszolgáltatta e hadügyminiszternek, 
meri ha ezt tette vád, ali kell ;hely )zni. Ez a 
kérdés nagy háborgást kellett az ellenzéken és 
zárt Ülést kértek. A zárt ülés előtt még Zichy 
Jenó szólalt föl  és minden baj okát abban látja, 
hogy a kiegyezést nem fejlesztették.  Hozzájárult 
Holló javaslatához e arra intett, hogy a nemzet 
a törvényekhói egy betűt se engedjen. A zárt 
ülésben Polonyi  Qiia,  Nagy  Ferencz, Eötvös 
Károly, Szentirényi  Árpád u mások szólultak 
fel  s kimoodták. hogy a zárt ülésre uem volt 
ok. Mikor a nyilt ülést ismét meguyitották Nagy 
Ferencz szólalt föl  s a szabadelvű párt uevébtMi 
határozati javaslatot nyújtott be, hogy a ház a linr 
inad éves katonák dolgát most nem tárgyalja s 
addig ülést uem tart, míg az uj kormány meg 
nem alakul. A ház többsége ezt a határozati 
javaslatot elfogadta.  Még többen is fel  akartak 
szólaluí, de mivel az ülés ideje lejárt, ezeknek 
az elnök nem adta meg a szót. 

= A Székelyföld  gyümölostermése. 
A földmivelési  minisztérium — székelyföldi  mi-
niszteri megbizotljától azt a jelentést kapta, hogy 
Székelyföldöo  és különösen M.-torda és Udvarhely 
megyékben az idén rendkívül nagy és Bzép alma, 
körte és szilvstermés van. Ez annál naicyobb 
jelentőségű, mert köztudomású, hogy külföldön, 
különösen Francziaországbao a gyümölcstermés 
gyönge volt s igy kilátás van arra, hogy a mi 
gyümölcsfölöslegünk  külföldön  könnyen és jóárbati 
elhelyezhető lesz. A székelyföldi  miniszteri ki-
rendeltség tett intézkedéseket a gyümölcsnek 
szövetkezetek és egyes vállalkozók utján friss 
és aszalt állspotban való értékesítése érdekében. 
Minthogy azooban a földmives  nép sőt a birto 
kosok is még nem igen járatosok a kivitelre 
alkalmas csomagolásban és szívesebben adják el 
termésükei a fáról,  a gyümöloseladással foglal-
kozó nagykereskedők ezt a kínálkozó alkuimat 
Kihasználhatnák. 

— A. Székelyföld  segítése. Darányi 
földmivelésügyi  miniszter tiz vasúti koosi ÖBZÍ 
buza, lletve rozsvetőmagot engedélyezett kedvez-
ményes áron a székelyföldi  kisgazdáknak. A szút 
osztást Sándor János kormánybiztos végzi. Kert 
vezményes vetőmagol csak kisgazda kap, a ki 
kötelezi magát hogy a vetőmagot megfelelólvg 
elkészíteti talajba veti. Egy mázsánál kevesebb 
és három mázsánál több vetőmagot egy egy kis-
gazda nem kaphat. A vetőmagot kiváló körül-
tekintéssel választották ki és azt a fogarasi 
állami ménesbtrtokrél, az algyógyi és kolozsvári 
tanintézeti igazgatóságoktól szállítják. A vetőmag 
árából 30 százalékot Darányi földmivelésügyi 
miniszter tárczája terhére elvállalt, ezenkívül a 
vetőmagot ingyenesen szállítják a kisgazdáknak. 

- Halasztás a virilis törvényható-
sági tagok névsora összeállításában. 
Közelebbről adtuuk liirl arról, hogy a törvény-
hatósági bizotlBág legtöbbadót tizető ta ĵsii 1904. 
évi névjegyzékének összeállítása folyamaiban  van 
B az adóhivatali kimutatások közszemlére is ki 
tételtek a vármegyei kiadóhivatalban. A mint 
már koztudomásu dolog, a belügyminiszter köze-
lebbről egy körrendeletben ugy iutézkedvéo, 
hogy az idei adókivetés előhaladása folytán  m o B t 
már a névjegyzék az ez évre előirt adók alapján 
lesz összeállítandó, ennek folytán  az adóhivata 
lok állal ujabban összeállítandó kimutatások fog-
ják alapját képezni a névjegyzék megállapítási-
nak, mihez képest a megyei igazoló választmány 
is csak ezen kimutatások beérkeziével jut azon 
helyzetbe, hogy a névjegyzéket újból összeállít 
harsa s az az elleni észrevételek és felszólalások 
beadhntását ujabb határidőhöz köthesse. 

— Útmester! iskolák felállítása.  A 
kereskedelmi miniszter a kisebb jelentőségű mű-
szaki teendőkben való jártasság megszerzése 
végett utmesterek kiképzésére szerzett iskolák 
számát tizben állapította meg. még pedig: Ba-
lassagyarmaton. Szombathelyen. Kyiirán. KassAu. 
Uármarosszigeten, Nagyváradon, Kolozavárt, Bras-
sóban. Lúgoson és Pécsen, mindenhol az állam 
építészeti hivatalok keretében. Az iskolák hall-
gatóit a berendelt állami és törvényhatósági nt-
mesterek hivatal tisztek mellett a viczinália uti 
bizottság jelentkező utmesterei s egvéb az elő-
irt képzettséggel biró és a kereskedelmi minisz-
ter által felvett  jelentkezők fogják  képezni. A 
kérvények benyújtására a határidő október 31-ike, 
melyek az utmesteri székhelyeken lévő állam 
építészeti hivatalokuál nyújtandók be. 

Tüzveszedelem. 
Pasztán maradt telkpk a azokon kever» 

barna és kormos üszkök maradványai matatják 
ismét néhány szegény székely család boldogta-
lanságát, kiket bajlék- és élelemnélkfilivé  telt 
a közelgő télre az a veszedelmes elem, mely 
mostanában csaknem mindennap legtöbbnyire a 
gondatlanság miatt egyik vagy másik községben 
jelentkezik. 

Hitfőre  viradólag '/, 2 órakor Várdot-
falva  község lakosságát rémes .tűz' lárma 
riasztotta fel  álmából. Magasan fellokogó  láng-
nyelvek jelezték a veszedelem színhelyét, mely 
a községnek a Szent Péter templom alatti fel-
szeg tízesében volt s a melyhez ijesztően szép 

panorámai képet nynjtott a háttérben lévő Kis-
somlyóhegy fényesen  megvilágított lomberdője 
és a magaslaton álló Szent Péter templom ődon 
sárga fala. 

Eddig ismeretlen okhól Petre* Ignácz 
csőréből ütött ki a tíz, melytől r8vH idő alatt 
foglak  tüzet a szomszédos gazdasági épületek 
ágy. hogy a lábas jöszágot is csak életveszede 
lem között lehetett a bennégéstöl megmenteni. 
Rövid idő alatt népes lelt a tüz színhelye, 
gimnáziumi és képezdei tanulók egész raja állta 
körül az égő épületeket; a szomszéd községek-
ből sokan siettek a mentéshez s - különösen 
Pálfalvából  érkezett meg először a vizfecskendő, 
melylyel derekason hozzálátott a Csiszár Milton 
községi biró által dirigált {pAltalvi nép az ol-
táshoz. 

Majd a várdolfalvi  vizfecskendő  állíttatott 
az előbbinek segélyére s igy együtt a két tűz-
oltó eszközzel sikerült a veszedelmei annyira 
helyhez kötni, hogy négy gazdán kívül mások 
kárt nem szenvedlek, de ezekközül Petres Ig-
nácznak csűre istállója, sütője és minden ter-
ménye, Petres Lajosnak, Petres Jánosnak há-
zaik és minden gazdasági épületeik s az utób-
binak nevezetesen a liázpadlására feltoltait 
6—6 száz véka gabonája további Bakó József-
nek a háza a tüz martalékává vált, kik közill 
csak a Petres János épületei voltak tüz ellen 
biztosítva. 

A veszedelem közben megjelent csendőr-
ség később a laploczai vizfecskendöt  is felren-
delte, mely nagy előnynyel használtatott fel  az 
égő zsarálnak eloltásához, mely még a hajnal-
kan felkerekedett  szél miatt mindig veszélylyel 
fenyegetett. 

Borszéket bérbe adták. 
A világhírű kies fürdőhelyet  vármegyénk 

egyik ékességét a fttrdőlulaidonos  két község 
hosszas tanakodás és fontolgatás  után bérbe 
adta s ezzel hosszas időre megszüntette a házi 
kezelési, mely a mint a végeredmény bizonyí-
totta sehogyan sem válott be. — Hogy a/, nj 
rendszer meghozza-e Borszéknek sunyira és 
mindnyájunk álul óhajtott felvirágzását  azt előre 
tndni nem lehet, de arra mód és alkalom nyi 
lik, bogy a nem nagyon magas, de még is szá-
mottevő bérösszegből a tulajdonosok anyagi 
ügyeiket rendezhessék. 

A bérbeadásról a „Gyergyó" után a kő-
vetkezőket közöljük. 

Huzamosabb ideje már, hogy Gyergyó 
gyöngye — a természeti szépségekben oly gaz-
dag Borszék — a deficzitlel  küzd, adósságot 
adósságra kénytelen felhalmozni  s válságos hely-
zetén sem a szorosabb felügyelettel,  sem az el-
rendelt gondnoksággal nem tadott segíteni. 

Nem keressük ez alkalommal ennek okait 
bizonyos azonban, hogy egy ilyen világfürdő 
vezetése nagy körültekintést és kereskedelmi 
jártasságot kíván. 

Elismert tény, hogy a borszéki sava.iyu-
víznek az ásványvizek között párja nincs. — 
Kellemes, üdilő ital, a tengeri otat kibírja, — 
szénsav tartalmát hosszasan megtartja s mind-
ennek daczára, már megyénk határain tol alig 
ismerik s ha bármely nagyobb város étterme 
ben az utas ásványvizet kér, minden egyebet 
kínálnak, csak épen a borszéki hiányzik. 

Hallóitok, hogy a borszéki viz forgalomba 
hozatala s a raktárak felállítása  a bajon neiu 
segitelt, sőt többnyire kárral járt s egyetlen 
nagyobb vállalkozó is csak a fflrdőüzlet  be-
hajthatatlan követeléseit gyarapította. 

Mindezeket figyelembe  véve elhatározta a 
birtokos kő/.önség a fürdő  bérbeadását a a ver-
senytárgyalás folyó  hó 99-ére volt kitűzve. 

Két komoly ajánlat érkezett be s hossza-
sabb tárgyalás atán a bérletet Fekete Mór 
vállalkozó kapta meg. 

Borszéket a birtokosság haszonbérbe adla 
e szerint az első 15 évben fizetendő  70,000, a 
további 90 évben lizetendő 80,000 s az utolsó 
15 évben fizetendő  évi 90,000 koronáért. 

Köteles bérlő az első öt évben félmillió 
korona értékű beruházást tenni, a mi a bérlet 
lejártával ingyen a birtokosságnak marad ; a 
további szükséges beruházást pedig féláron 
váltja vissza a tulajdonos. 

A szerződés alá lett írva, bérlő azonban 
kikötötte magának azon jogot, bogy folyó  évi 
deczember l-ig a bérlettől minden további in-
dokolás nélkül elállhat. 

E szerint tehát a birtokosság ré«zéről 
már befejezett  lénynyel állnnk szemben s igy 
50 éven át a Székelytöld legdrágább kincse 
bérlő kezébe került. 

Ha tekintjük, hogy ezelőtt 30 évvel Bor-
székért 104,000 korona haszonbért fl/.eitek  s> 
mindamellett a liérlő jó üzletet csinált, midőn 
még vasútra kilátásunk sa volt, a bérösszeget 
valóban szerénynek találjuk; másrészről azon-
ban a tulajdonosok most már pontos számvetést 
tehetnek, adósságaikat törleszthetik s ha las-
san bár — de biztosan megmenthetik saját ré-
szükre azon tőkét, mely fényes  jövőt igér mind-
nyájuknak. A tehermentes Borszék kellőleg for-
galomba hozva képes lesz az egész vidék jó-
létét biztosítani, ba a közlekedési viszonyok 
javnltával a nagyvilág részére hozzáférhető  lesz. 

ötven év egy emberéletet jelent s a kik 
a szerződést megkötötték, — alig ba érik meg 
mindnyájan annak lejártát, azonban minden-
esetre megtették kötelességüket az utódokkal 
szemben, midőn nem engedték, hogy a mate-
matikai pontossággal növekvő adósság az egész 
fürdőt  elnyelje. 

A trónörökös miniszterelnöke. 
Hogy kicsoda az ai ember? — kérdezik 

tőlem öuök álmélkodva. ímhol már esztendők 
óta exponált tényezője az osztrák politikának 
dr. Körber ur, a ki beszédeket tartott a Beichs-
rat.ban, leutazott Budapestre, ahol az Angol 
királynőben lakott, viaskodott Széli Kálmánnal 
a kiegyezés harczi mezején, — és még tudja 
Isten mit csinált, mindig elöltünk, sokssor 
velünk, sokszor ellenünk — és most kisül, hogy 
nem vélték észre. 

Szürke ember volt előttünk magyarok 
előtt, akárcsak itt Bécsben is, egy bizonyára 
létező ur, a kinek a körvonalait azonban nem 
az egyéni sajátságai rajzolták meg, hanem a 
kalapja, a pakkettje, a lakczipője. 

Esztendők óta érintkeznek ezzel az úrral 
és most először néznek a szeme közé. 

Két nagy fekete  Basedow-szemet látnak 
egy buldog fejen,  a mely vazelinen mandarin-
mosolyba van bevallázva 

Ez hát az az ur, akit esztendők óta is-
mertünk, még nem is Ősmertünk, de a kire 
tagadhatatlanul kíváncsiak lettünk, a mióta a 
napokban az osztrák császár nevében dementálta 
a magyar király miniszterelnökét. Már nagyon, 
nagyon régen nem esett meg, bogy az osztrák 
miniszterelnök lefőzhette  magyar kollégáját, 
illetőleg Magyarországot. Ki az az ember? 
honnét jő? mit eszik? mi a lélektana? mik a 
szenvedélyei, — egyszóval micsoda, kicsoda az 
osztrák császár miniszterelnöke? 

Attól függ,  bogy kinek kell e kérdésre 
felelnie.  Éu példánl és velem együtt sokan, a 
kik szenvedélytelen madártávlatból nézik a dol-
gokat és az embereket, a melyekhez és akik-
hez tán egyéni köze is van, — azt feleinők: 
hogy ez az | r tulajdonképpen nem az osztrák 
császár miniszterelnöke, hanem a trónörökösé. 

Mások egyebet mondanánk. Például Bac-
quehetn márki, a bajdani kereskedelmi minisz-
ter, aki embert faragolt  Körberből, illetőleg 
osztály-főnököt  a segéd-fogalmazóból.  — Az 
oaztriga-nyelü kedves öreg nr. aki illúziók nél-
kül nézi a világul és az embereket, megérte-
hogy kreatúrája az ö főuöke  lelt, miniszter-
elnök, — mig ő jómaga, a derék márki a 
közigazgatási biróságuál van, mint tanácselnök, 
behűtve, akárcsak egy üveg Pommery Sacher-
nél. Ha őn föntebbi  kérdéseivel leikeresné a 
szarkasztikus urat szalonjában, a Stadion-utcza 
5. sz. alatt, a márki talán ekként sopánkodnék: 

— Ebből az emberből, aki rám segítette 
a kabátomat, — hallatlan, kérem, — az én mi-
niszlereluftköm  lett I — Él hallotta már, hogy 
visszavonulása esetén minő állást biztusitoll 
magának ? Ő lesz a közigazgatási bíróság el-
nöke, egyszóval ez az ember holtanapjáig pi.u-
czipálisom marad 1 

A tanács elnök ur esetleg ugy találná, 
bogy Körber neki miniszterelnöke. Most pedig 
meg akarom magyarázni, mint értem azt, bogy 
Körber a trónörökös miniszterelnöke. 

Az utóbbi idők eseményei fölöttébb  elő-
térbe léptették Fereucz Ferdinánd főberczeg 
személyiségét. — Olyan mértékben, amint azt 
Magyarországon nem is sejtik. 

Mondják, hogy a király, aki annakélőlle 
csodálatra méltó buzgalommal egymaga végezte 
a kormányzás nehéz ntnnkáját, amelynél még 
a trónörökösnek sem engedett részt, mostanság 
rossz kedvű, gyakran hivatkozik agg korára és 
kerüli az alkalmat, hogy egymaga határozzon. 
Mikor a hadsereg kérdésében beállott a magyar 
krízis, először történt meg, hogy a király igy 
szólt: _— Hát szóljon hozzá Ferenc» is, elvégre 
róla vsn szó, a jövőről. 

Ugyancsak először esett meg. hogy Ferencz 
Ferdinánd trónörökösi minősége idegen szuverén 
látogatása alkalmából önállóan kidomborodott. 
Itt Bécsben szenzácziós eseménynek tekintetlék. 
hogy a lainzí vadaskertben vadászat űrügye 
alatt egy egész napot töltött a trónörökös Vil-
mos császár társaságában, anélkül, bogy ki-
rályunk, a szenvedélyes vadász, szintén meg-
jelent volna. Alkalmat adtak a császárnak és 
a leendő császárnak, hogy teljes intimitásban 
egymáshoz közel léphessenek. 

És Vilmos császár, a nagy emberismerő, 
mindent megtett, bogy Ferencz Ferdinánd haj-
landóságát megnyerje, érintvén szivét azon a 
ponton, a hol a trónörökös a legérzékenyebb. 
Ismeretes, bogy a trónörökös, a ki rajongva 
szereti feleségét,  mennyire örvend minden ki-
tüntetésnek. amely Hobenberg herczegnőt az 
udvar részéről éri, hiszen alig engedi meg az 
etikett. Már most Vilmos császár határozott 
óhajára intim ebéd volt az Angarlenben, ame-
lyen Hobenberg berczegnó is megjelent, akit 
a német császár agyszólván elhalmozott kitün-
teló figyelmességeivel.  Mikor pedig a Belvedere-
palotáhan látogatást tett, nagyon finom  emléket 
nyújtott át a ház úrnőjének egy nagy arczké-
pet, amely a német császárnét gyermekeivel áb-
rázolja és amelyre a német császárné hosszabb, 
túláradó melegségü ajánlást irt. A császár pe-
dig a császárné számára elkérte a trónörökös-
pár és gyermekeinek arczképét, ugyancsak 
ajánlással. 

Mondják, bogy a német xsászár azért ke-
reste oly feltűnő  melegséggel Ferencz Ferdinánd 
főberczeg  bizalmát, mert a trónörökös roppant 
nagy hatással van az orosz czárra, akivel a 
legmelegebb barátság, úgyszólván lelki testvéri-
ség fűzi  össze. A trónörökös éa az orosz czár 
1902. lebruár hónapjában kötött különös barát-
ságot, amikor Ferencz Ferdinánd főberczeg 
csaknem egy hetet töltött Pétervátott. 
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A exirt 4a a trónörököst a vallásosság 

hozta Ossza. Noha elválasztja Aket a római ás 
keleti egyház között tántongó ür, a Krisztus 
istenségében való hit és a Mária-kultusz szoros 
kapcsolatot létesített köztük. Átszellemült val-
lásosságok világnézletüket közössé teszi és 
modern korunk ezer nyavalyáját az istentelen-
ségnek tulajdonítják. Állandó levelezésben van-
nak egymással és imádkoznak egymásért. Hal-
lottam, bogy a trónörOkós. aki néhány hónap 
előtt nejevei Mári-Zellbe zarándokolt távirati-
lag tudatta az alrkor gyöngélkedő czárrral, 
hogy imádkozott érte. 

Ilyen viszonyban van Ferencz Ferdinánd 
főberczeg  Európa két leghatalmasabb uralkodó-
jával, akinek — emberi számitás szerint — 
valamikor kortársa lesz. Hogy már ez a körül-
mény is rendkívüli tekintélyt biztosit a trón-
úrftkösnek,  az világos, de ehhez még hozzájárni 
az, hogy a király a magyar válság kitörése óta 
kiváló befolyást  engedett az ő várományo-
sának. 

Körbert tudvalevőleg mindenki kegyvesz-
tett cm térnek tekintette, amikor közvetlenül 
az ischli nyaralás előtt krízist okozott, magára 
vonván a király haragját. 

Hogy azóta minden megváltozott, azt a 
legfelsőbb  katonai köröknek, első sorbsn a 
trónörökösnek köszönheti. Ugy is rendezte ke 
a politikáját, hogy ezen a fórumon  kedvtelve 
tekintsenek reá. 

— Végre egy erélyes létflu!  — mond-
ják, — aki a magyar túlkapások ellen föl 
mer lépni. 

És Körber már most megépíti a hidat a 
jövendő idők leié, amikor Isten akarata szerint 
nj ember 01 a magyar és az osztrák trónusukon. 
A trónörökös már régebben szereti a jelenlegi 
osztrák miniszterelnököt, aki neki annak idején 
nagy szolgálatokat tett házassági Ügyében. Mi-
kor Széli Kálmán a magyar pai Umeotben kissé 
lanyhán védelmezte meg a trónörökös szemé-
lyét a támadások ellen, akkor Ferencz Ferdi 
uánd megjegyezte: 

— Körber egészen más hangot talált ol-
talmamra. 

Akkor történt ugyanis, hogy Pernerstoi fer 
kegyetlenül megtámadta a trónörököst hires 
beszéde miatt, amelylyel a Katholischer Heliul-
verein elnökségét elfogadta. 

Körber mindig értette a módját, hogy 
fölebbvaiói  az ő buzgalmát dicsérjék. Egy is-
kolatársa meséli, akivel egyfltt  volt a Tereziá-
Durnban, bogy a kis Körber az ötödik padsor-
ból elsőnek ugrott fel  a katedrára, ha a tanár 
nr leejtette zsebkendőjét. 

Árva gyermek volt, apja — gondolom 
katonatiszt volt — korán elhalt, gyámként pe 
dig Lucám, az Osztrák-Magyar Bank híres 
vezértilkára, aki az első kiegyezés pénzügyi 
részéi csinálta, örködölt felette. 

Édes anyja egy nyoiczvan éves agg mat-
róna még él és látja fia  dicsőségét. És itt van 
az egyetlen poélikus pont e rideg hivatalnok 
lelkében : együtt él édes anyjával a Batbaus-
Strasse 17. száma házának harmadik emeletén, 
otthon étkezik és minden alkonyatkor lekíséri 
a matronát a szomszédos parkba, amely a Bat-
bans elölt ellet-űl. Háromszoros miniszler: mi 
niszlereluök, belügy- és igazságttgymiuiszter — 
és két hivatalos lakás állna rendelkezésére: a 
miniszterelnökségi palota a Herrengasseban, az 
a pompás barokk-épület, amely Mária-Teré-
zia idejében a cseh ndvari kanezellária volt és 
a Judenplatzon a belügyminiszteri lakás. 

— Babonás vagyok, — -londá, mikor ki 
nevezték miniszternek, — nem költözködöm 
ide be, mert elődeim majd nem mind tizennégy 
nap mnlva kiköltőzködtek innét. 

Most pedig egy-két vonással hamarosan 
odavetem a jellemzését 

Nálunk a parlamentből származik a mi-
niszter. Kőrber az előszobából került a minisz-
teri ̂ terembe. Bacquebem alatt mint segédfogal-
mazó került a kereskedelmi minisztériumba, 
ahol rögtön az elnöki osztályba jutott és ez 
volt a szerencséje. Már akkor is munkás em 
ber volt és nemcsak a maga mnnkáját végezte 
el, hanem minden egyébbel törődött Már reg-
gel hétkor bejött a hivatalba, átnézett minden 
aktát, azt is, amihez semmi köze se volt és 
igy megismerkedett az emberekkel, érdekkörök-
kel és mindenkinek ismerte a gyöngéjét. Na-
gyon tehetséges ember, vass/orgalmu munkás, 
végtelen becsvágy, beteges hinság, hihetetlen 
emlékező tehetség, páratlan lélekjelenlét és in 
tenziv emberismeret, amely rögtön tisztában 
van az emberek hibáival és spekulál is rájuk, 
ezekkel a tehetségekkel csinált karriért Körber. 

Most, bogy miniszterelnök, minden mun-
kát maga végez és nem ismeri a munka beosz-
tás elvét. Beleavatkozik minden ügykörbe min-
den minisztériumban. 

Mondják, hogy — Bismarck módjára — 
nem tllri bogy az ő tudta nélkül minisztertársai 
a felségnél  audercziára jelentkezzenek. És a 
miniszterek fogcsikorgatva  tűrik a gyámkodást, 
amely annyira megy, hogy Kőrber beleegyezése 
nélkül nem szabad az elnöki osztályban sze-
mélyi változásokat eszközölniük. És az elnöki 
hivatalnokok (Prisidialisteu) az osztrák minisz-
tériumokban igen fontos  személyiségek és jelen-
leg mind Körber személyes bizalmi emberei. 

(Fo ly t köv.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Ferenc» napja. A lojális tisztelet 

és szeretet szokásos nyilvánulása mull vasár-
nsp, vagyis Ferencz napján ezúttal is ország-
szerte isibéllődött. Minden templomban felhang-
zóit az ünnepélyes Tedeum a koronás fő  név-
napja alkalmából az ó jóllétéért, — kinek 
uralkodói tapintatától és bőlcseségélől függ 
egyúttal az alattvalók jólléte és nyugalma is. 

— Gyászrovat. Csikszentimre község 
egy jóravaló és a közügyekben jártasságával 
a községi életben előkelő helyet foglalt  polgá-
rát vesztette el e hó 2 án C H a t ó József 
anyakönyvvezető személyében, kit a halál 43 
éves korában tagadotl ki családja köréből, 
hagyván maga után egy bánatos nőt és 4 árva 
gyermeket. A megboldogult földi  maradványai 
általános részvét melleit vasárnap délután 
helyeztettek örök nyngvó helyére. 

Ugyancsak folyó  hó 3-án halálozott el 
Csikszépvizen Kein Adolf  Szépviz és Szent-
niihály községek körjegyzője hosszas beteges-
kedés után, ki egyideig szolgabíró segéd, ké-
sőbb a jelzett minőségben 3 évtizedei meg-
haladó hosszú idők alall kitartó ügybuzgslonimal 
szolgálta a vármegyét. 

— Az egeszségtan tanítása a képez-
dén Gról Mailátb a Károly püspök az egész-
ségtan rendszeres tanilását a csík somlyói 
tanitóképezdén is elrendelte s annak előadására 
itt is, — miként a gimnáziumban dr. Kolunics 
Dénes körorvost, mint eme Bzakra képesített 
tanárt nevezte ki a rendszeres illetmény élve-
zete mellett. 

— A osiksomlyói főgymn.  Önképző' 
köre f.  bó 11-én d. n. 3 órakor az aradi vér-
tanok emlékére disxgyülést  tart a következő 
műsorral: 1. Szózat: Énekli a férfikar.  2. Ün-
nepi beszéd: Tartja Albert Vilmos VIII. oszt. 
önk. elnök. 3. Hegedű-daelt, játszák Zftldy 
Béla VIII. és Gábor László VII oszt. lanulók. 
4. .Az aradi tizenhárom", Ábrányi Emiltől: 
Szavalja Bálint Vilmos VI. oszt. 5. „Nemzeti 
zászló*, Hnber Károlytól: Énekli a férfikar. 

„Egy gondolat bánt engemet', Petőfitől 
melodráma, zenéje Kapi Gyulától, szavalja Kö-
lönte G'-za VIII. oszt., harmóniámon kiséri 
Friedrich Alajos VII. oszt., hegedűn Domanyánc/. 
András VI. oszl. 7. „A múllak emléke" Palo-
tássylól, hegedűre alkalmazta Dománlty, szóló 
jálaza Dományáncz Audrás VI. oszt. Az érdek-
lődőket ezulon hívja meg az ifjúság. 

— Falb Rudolf  meghalt . A világ-
hírű német meleorologus, ki kritikus napjaival 
sokat ijesztgette az embereket és a kinek igen 
sok időjárási jóslata csakugyan bevált, Berlin-
ben a napokban meghalt. A híres tudós a leg 
utóbbi években nagy nyomorral és snlyos be-
tegséggel küzködölt és szenvedéseinek most a 
halál vetett végeit 66 éves korában. 

— Iskolai segély. Az E. M. K. E. a 
vármegye közigazgatási bizottsága megkeresése 
folytán  az államilag segélyezett verebesi köz-
ségi i> kólának jelen tanévi szükségletei fedezé-
sére 130 korona segélyt adományozott. Ez az 
egyesület, a mint halljuk, egy elvi határozatot 
hozott, hogy évi járadék segélyt iskoláknak löbbé 
nem ad, sőt saját iskoláit és óvódáit is az ál-
lamnak átadni szándékozott. 

— Méhészeti előadások. Nagy János 
méhészeti vándortanító e hó 9-én Rákoson (d. 
e. 10 Arakor), 10 én Baláubányán, ll-én Gy.< 
szenlmiklóson, 12-én Gyergyóaltalnban a gaz-
dasági felsőnépiskolánál,  13 án Szárhegyen, 
14 én Dilróbau, 16-án Karczlalván és 17-én 
Csiksomlyón a tanítóképző intézet méhlelepén 
— mindenütt d. e. 9 órakor előadásokat log 
tartani, melyeken az érdeklődő közönség részi 
vehet. 

— Ügyvédi i roda áthelyezése. Dr 
Szántó Samu ügyvéd irodáját folyó  bó október 
1-én Jskab Oynla házának emeleli lakásába 
Szvoboda Testvérek könyvkereskedésével s s 
Huller szállodával szembe helyezte át. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A 
vármegye törvényhatósági bizottsága a már 
jelzett őszi rendes közgyűléséi jelen október hó 
lA-éu fogja  megtartani, melyre a meghívók mái-
ki is bocsáttattak. 

— Aggodalom keltő szép ősz. - A 
rendkívüli száraz és meleg nyárutó leteltével 
már kél bete mult, hogy a természetes őszben 
is benne vagyunk, minek jelei csak a hűvösebb 
éjszakákban,- a falevelek  sárgulásában és bal 
lásában, valamint a növényzet elhervadásábsn 
mutatkoztak ez ideig. A túlságos nedvbőséget 
julius második felében  felváltott  száraz meleg-
idő az augusztus havában két éjszaka előfordult 

csekély csapadék után még mindig tart, s ha-
bár ezúttal nem lehet panaszunk a kellemes 
őszi napok hiánya miatl, de ez a rendkívüli 
tartós szárazság annál nagyobb aggodalmat 
okozott a gazdaközönségnek, a mely az idő-
járási tényezők miatt maga idején forgatni 
nem tudván, az őszi vetéssel ugyszólva egészen 
hátra van. Az aggodalmat immár még egy kö-
zelebb beállható elégséges esőzés sem oszlat-
hatja e|, mert már az idő annyira előhaladt, 
hogy ha a vetés lehetségessé is válik, a vár-
hnló erőiebb fagyok  az elvetendő míg kikelé-
sét és a töveknek kellő megerősödését alig en-
gedik meg s igy őszi gabona termésre a jövő 
évben alig lehel kilátás. Más oldalon is mutat-
kozik a tartós szárazság hátrányos következ-
ménye. — Még a bővebb vizű kutakban is alig 
lehet már a szükséges ivóvizet megkapni; s 
kisebb palak-malmakon az őrlés megszűnt; a 
kiszáradt legelőköu az állatok már alig kapnak 
valami sovány eleséget, s ma holnap istálAra 
kell velük szorítkozni, minek következménye a 
lakai mányszükség és a magas ár lesz, mely a 
szegénység fokozódását  fogja  maga után vonni. 

— Eladó sertések. A csíkszeredai gaz-
dasági iskolánál kisorsolt 7 drb. sertés és pe-
dig : 1 di X nagy kan, 2 drb. öreg kocza és 4 
drb. idei siililü malacz folyó  október bú ll-én 
reggel b Arakor tartandó nyilvános szóbeli ár-
verésen a legtíihbet igérökuek készpénz lefize-
tése mellett eladatnak. Csíkszereda, 1903. ok-
tóber ii-én. Az igazgatóság. 

A tisztviselők panasza. Az Állami 
és törvényhatósági tisztviselők között a szegé 
nyebb sorsnak éri belő aggodalommal néznek a 
jövő elé, bit az önkéntes aJóllietések megszün-
tetésére irányuló veszedelmes mozgalom nagyobb 
tért hódit az országban, uiert az állainpéuzlári 
készletek elfogyását  megelőzendő, a pénzügyi 
kormány nemsokára kénytelen lesz akkép in-
tézkedni, hogy a tisztviselők járandóságainak 
csak bizonyos részét szolgáltassa ki. A várva-
várt fizetéslöbblet  helyett tehát könnyen meg-
lehet, bogy már január elsején 30—40 száza-
lékkal kevesebb fizetést  lógnak kapni az állami 
és törvényhatósági tisztviselők, a mi a nehéz 
életviszonyokkal küzdő tisztviselőkre igazán 
végzetes csapás lenne. Egyelőre még, talán az 
eszlendő végéig, nem tog  zavarba jönni az ál-
lampénztár, mert a készletek rendelkezésre ál-
lanak ; de a/.ontu', ha az adók be nem folynak, 
alig képzelhető egyéb intézkedés, mint a sze-
mélyi járandóságok egy részének ideiglenes 
visszatartása, nehogy az államháztartás fönn 
akadást szenvedjen. Pénzügyi körökben már 
rebesgetik ezt az ultima rácziót, melynek emle-
getése méltán okoz elkeseredést az amúgy is 
keservesen élő tisztviselők körében. 

— A piaeztér közelében bútorozva és 
bútorozatlan szobák kiadók. Hol és kinél Meg-
mondja a kiadóhivatal: 

— Jó minőségű borsó és lencse 
bármily mennyiségben vásároltatik. Hol ? meg 
mondja a kiadóhivatal. 

— Keresek 2 vagy 3 szobás lakást 
konyhával azonnali bérletre. Cziin a kiadóhiva-
talba. — 

-- Elmarad az őszi esküdtszéki 
tárgyaláB. Biztos kutfoir.tsból  veit értesülé-
seink alapján közöljük, hogy az idei november 
hó 19-ik és következő napjaira kitűzni terve-
-elt eskfldlszéki  tárgyalások az ügyek befeje-
zel lensége miatt a jövő évi februári  czikklus-
ban lat latnak meg. 

— A trónörökös miniszterelnöke -
A helyezet igazi lényeges mnm-.'iitnmai olt ját-
szódnak le a bécsi titkos műhelyben, a amelyet 
mi csak találgatással tudunk megközelíteni. A 
„.lövendő" legújabb számában hosszú, szenzá-
eziós c.-.ik beszél e rejtelmekről egy érdekfeszítő, 
intim jellemrajz kapcsán, amely az osztrák mi-
niszterelnöki ől szól. Ezt az igen érdekes czik-
kei jelen számunkká matatjuk be olvasóinknak. 
Dr. Vázsonyi Vilmos történelmi pikantériával 
szolgál, olyannal, a melynek aktualitása, sajna, 
nagyon szembeöltó must. Azt az epi/odol be 
széli el, amikor I. Ferencz József  1872-ben 
királyi adolt szavát hat bét alatt megmásított* 
a csehekkel szemben. — Politikai rovatához 
méltóan friss  és gazdag a „Jövendő" szépiro-
dalmi része is. Bródy Sándor e számban (oly 
latja „Pesti dekameron"-ját egy, a modern fő 
városi éleibe mélyen belevágó novellával. Szé 
pirodalmi közlemények vaunak azonkívül Amb 
rus Zoltántól, Molnár Ferencztől, Erdős Benée-
től, Szabó Endrétől stb. A vaskos tűzet tartal 
mát még a változatos rovatok egészilik ki. íme 
a legujaab „Jövendő" teljes tartalmának jegyzéke. 
B.: Három zergevadász. — N. N.: A trónörö-
kös miniszterelnöke. — Dr. Vázsonyi Vilmos: 
Osztrák és msgyar czenlralizáczió. — Phaedrus: 
Junó, Vénus és a Jércze. — Ambrus Zoltán: 
Tnrgenyev emléke. — Bródy Sándor: Pesti 

dekameron. —.Regina özvegy lesz. — Erdős 
Renée: Volb egy leány . . . . — Dr. Simonyi 
Zsittuoud: Helyes magyarság. — Molnár Fe-
recz: Apró lejezetek a bekövetkezendő forra-
dalom lőrténetőból. — Lalin költők. Szabó 
Endre uj fordításai.  — Molnár Ferencz: Éjjel. 
— Erdős Renée: Egy leány élete. — Tolstoj 
Leó: Háború és béke. — A forradalom.  — Dr. 
Wulfuer  Pál: Bernstein. — Természettudomány. 
— A levegő kiaknázása. — A rendes növésű 
ember, az óriás és a törpe. — Eötvös-esték. 
Liuek Lajos karrikatnrájával. — (s.): Ujbáz. 
— Hirdetések. 

— Napoleon utolsó napjai. Napoleon 
lemondása után Észak-Amerikába szereteti volna 
jutni, de az angol bajók ezt megakadályozták. 
Rocbefortban  hát ezek kezébe adta magát és 
a Dellerofon  fugol  hajóra szállott. Ez azt az 
utasítást vette az angol kormánytól, hogy az 
allanli-oczeán közepén Szent Ilona szigetére 
szállítsa Napoleont. Itt nem gondolhatott mene-
külésre. Nem gondollak arra, hogy ilyen eltű-
nése még életében legendás hőssé avatja őt. 
Napoleon hat eszteudeig élt a kialudt vulkánon. 
Leginkább emlékiratainak szerkesztésével el-
foglalva  a Longwood majorságban lakott. A 
forró  égalj és az angol kormányzók boszantásai 
aláásták egészségéi. 1821. májas 5-én balt meg, 
hamvait kívánatéhoz képest álvitték Párisba, 
ahol az Invalidusok palotájában alussza örök 
álmái. Kukásának oka az volt, hogy nemcsak 
a királyok, hanem a népek is ellene fordultak, 
mert a forradalom  uem volt többé legyőzhető. 
Napoleon utolsó napjainak leírását adja a Nagy 
Képes Világtörténet most megjelent 196. füzete. 
A 12 köteles nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes félbör  kötésben 10 korona; füzelenként 
is kapható 60 fillérjével.  Megjelen minden héten 
egy IQzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvé-
rek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Buda-
pest, VIII., Üllői ul 18. sz.) s minden hazai 
könyvkereskedés ntján, havi részletfizetésre  is. 

C S A R BT O K . 

Két szál virág. 
— ltegéoy. — 

Irta : Bálás Bála . 

Szép Székelyfőidnek  legszebb falujában 
Isten segítségével már 20 esztendőt töltött egy 
jóravaló, igazi néptanító, Cserey István s megáldá 
az nr őneki nemcsak a hazának szolgálatában 
végzeit becsületes munkáját, hanem megáldá 
családját is lelki és testi termékenységgel, lelki 
és anyagi javakkal. 

Ki nem látott volna soha igazi boldog 
családot s elniegyen vala Cserey István házá-
hoz, ott megláthatja vala azl. Pedig, ngy-e 
mindnyájan tudjuk, hogy lelkünknek nagy bol-
dogságát más soha ugy fel  nem foghatja,  a ho-
gyan mi magunk érezzük ? Az övéket sem le-
het vala azonképpen, a hogyan ők érezték, 
de némely dolgoknak csak egy kis része is 
igen nagy. 

Nem jártak Párisból hozatott ruhákban, 
nem szolgálta fel  étküket szobalány, a párisi 
szabónő a tanitóné volt, a szobalány az ö szép-
séges két leánya Ágnes és Mariska. De, tisztább 
s egyszei üségében szebb ruhában egy világ 
dáma sem járt, mit a mint az anyja varrt, 
kedvesebb, szebb szobalánya egy herczegnőnek 
sem volt, mint az a két gyönyörű virágszál. 

Volt Cserey Istvánnak a faluban  saját 
háza, mit apjától örökölt s volt e ház mögött 
egy nagy kiterjedésű, gyönyörű gyümölcsös. 
S annak a gyümölcsösnek legelső részében, 
vagyis az egész ház körül voltak a virágos 
táblák. A legutolsó (észében pedig ékeskedett 
a villaszerű, diszes méhes. A virágos táblákon 
ezer, meg ezer virág díszlett, a méhesben száz 
egynehány küptt sorakozott, kitudja hány száz-
ezer, vagy millió kis méhikével. A mi pedig a 
keltő közölt gyümölcsös volt, annak fái  soka-
ságát talán igen, de gyümölcsei sokaságál senki 
sem tadta volna megszámlálni. A gyümölcsös 
közepén pedig az nt két oldalán volt a 
konyhakert. 

Méhes az apáé, konyhakert az anyáé, 
virágoskert a két szép leányuké. A gyümölcsöt 
uieg gondozta az apa, nyesegetvén, oltogatván; 
almák pirosodását figyelték,  vizsgálták a lányok, 
szilva zomáuezosodását, baraczk pirulását, cse-
resznye érését lesték a lányok, amikor minden-
féle  kosarakba került, akkor meg az anya 
vette át azokat, ő rendezte, rakta szalma közzé 
télre, ő főzött  belőle izem és inyingerlő sok jó 
mindenfélét. 

A ház körűi nyiló mindenféle  virágok kö-
zött egy sem vala oly szép, mint kétszál rózsa, 
egy tőről nyiló, a tornáczos ház előcsarnokával 
szemben, a filagoria  bejártánál. Ezt a két ró-
zsát minden ulonjáró megbámulta. Ennek szirmai 
vastagabbak, színesebbek, illatosabbak valának 
valamennyinél, ugy, bogy két tulajdonos nőjük 
a két leány, minden reggel, a mint felkelt* 
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sietett rózsájához, vizet merilvén a legszebb 
pohirban a legtisztább forrásból  a szépen meg-
bintegetrén szinuaikat, gyünyBrB kis ajjacskáik 
kSzQI a csillagé, kristály gyfingyszemekkel. 

Ggyik rózsa piros volt, a másik meg fe 
hér, leveleik leggyönyörűbb árnyalatából a zöld-
szinnek. Soha ember még ilyen gyfinyfi  nemzeti-
szint nem látott, mint két szál rózsa, dű« 
levelei közt. 

A két leány gyBnyfirflsége  igen nagy vala. 
Csak akkor szomorodtak el ép igen nagyon, 
valamikor arra gondoltsk, hogy egyszer csak 
elkezdenek ezek hervadni, s aztán addig-addig 
hervadoznak, funyadoznak,  a míg egy érintésre 
lehull minden szirmuk s belekeveredvén porbs, 
sárba, oda lesz a két rózsa, végük lesz sze-
gényeknek. 

S erre gondolván a kél leány, ugy fájt 
álUllan kis szivfik.  Ugy fájt,  mintha beszélni 
akait volna ez a fájdalom  s romiba azt beszélte 
volna, nincs boldogság végtelen, nincs boldog 
ság teljes. 

És gondolta a két leány, van e vájjon na-
gyobb fájdalom  a világon, miul nézni a legszebb 
virág pusztulását és nem állítatni ellen annak a 
szörnjfl  ismeretlennek, amelynek enyészetaneve ? 

Egyébként, ezen csak Mariska töprengett 
olyan nagyon. Ü idfisebb  volt, okosabb volt s 
egy kicsit szárazabb is. Ellenben Ágnes maga 
a vidámság, elevenség, jóság. De anyjuk jóne-
velésének ténye, mint glóraifény  ragyogta be 
Diódákét töt, ugy. hogy a ki először látta őket, 
egyformán  angyalnak látta mindakettö, a kik 
kőzött leheletszerű külömbség vala. 

Külsőre is egyformák  valának. „Se nem 
szőkék, se nem barnák, tehát igaz magyarlajták." 
Termetük is közepes, mint általában a magyar 
lányoké Arczuk szép, szelíd, [iros. Finom kis 
orral. Élettől duzzadó csinos kis szájjal. Beár-
nyékolva a fejét,  mint virágos rétet a misztikus 
brlsejd erdő, a dus gesztenyebarna haj, me-
lyeknek egy egy leomlott lürtje folyton  ott hul-
lámzott sima, lehér homlokukon. Szoborszerű 
szép vállukon, mellükön puhán simult tu?g a 
sziues ruha, ksrcsu derekukon összeszorult, 
széles czipőjükön megfeszült  s mint tündéri 
habfodor  onnét végig hullámzott a földig  s 
összefolyt  a virágokkal. Ugy hogy a ki ott látta 
a virágok között őket, azt kellett hinnie, hogy 
a mit Isten erdő, mező, rét, fák,  virágokszép-
ségében, madarak dalában, palakok kristály 
tisztaságábbau, távoli hegyek és az ég kéksé-
gében, a nap fényes  sngsrsiban, hajnal hasa-
dásában széthintett, hogy azt ill, e két leány 
mindenikében összepontositotts. 

Halljuk vala, miként a karcsú, izmos, 
büszke fenyőszálé,  szépségük az Összes virágok 
szépségéé, szemük tekinttte a napé mosolyuk 
a hajnalé, lelkük szelid enyhe a fenyő  enyhe 
illatáé, lelkük tisztasága a kristály forrás  vizéé, 
kedélyük, vidámságuk isten jókedvű dalos ma-
daraié. — 

Mariska most végezte a negyedik polgá-
rit, Ágnes a harmadikat. De már kész felnőtt 
leányok voltak. Ugy hogy ha arczuk Itamvaa-
sága el nem árulja vala 16—10 évüket, bát-
ran idősebbeknek lehetett volns őket tartani. 

Szülőik is már nagy lányoknak tekintet-
ték. Mert tudja isten, mikor egy leányka 6 
éves korában már önállóan aszlalt térit, ott 
mindent szépen elrendez, a mikor vasárnap rá-
leltél bizni, hogy őrizze a csendesen lövögető 
husievest, mig anya misére megy, a ki a füle-
ményt szépen felvagdalja,  a tálra Ízlésesen rá-
rakja s leszolgálja, a ki 10 éves korában kenye-
ret süt, azt már 11 éves korában az anya már 
szinte öreg leánynak látja. 

Igy eshetett hál aztán meg, hogy mikor 
a jegyiőék serdftlü  bajusza képezdész fia  egy s/er 
olyan ügyetlenül találta meg csókolni Ágnest, hogy 
enya betoppanván a valóságos szőlővel beint-
tátott homályos belsejü lilagóriába, azt meglátta. 

(Folyt köv.) 

LaptolajdoDoa: 

G Y Ö R G Y J A X A B Ö R Ö K Ö S E . 

N V I L T T É K . 

Mellékfoglalkozás. 
Egy tekintélyes é a S F ^ S a o k * 
feiatesité  i i t c u l Csíkszereda és 
vidékére nagy ismeretségit, belolyásos, 
szorgalmas éa erélyes hivatalnok, tanító, 
kereskedő, iparos v. gazdálkodónak átadná 

helyi képviselőségét 
és ennek munkásságát — melyet a saját 
foglalkozása  mellett mellékesen eszközöl-
hetne — az intézet igen jól honorálná 

Olyanok, kik teljesen reászánhatnák 
magukat az intézetnek való munkálko-
dásra, kedvező feltételekkel  alkalmaztat-
nának utazó hivatalnokokol, Üzletszerzés 
és szervezésre, és ezek már öt évi műkö-
dés után nyugdijképesek is volnának. 
— Ajánlkozások mindkét ügyben: 
Kolozsvár 13. szám, postafiók  czimre 
intézendők. . 

Sz. 8614—908. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy s Bttk-
szádi takarékpénztár végrehajtónak Beke Te 
rézia és Kovács György végrehajtást szenvedők 
elleni 31 korona, tőke s jár. elleni végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék a esik 
szentmártoni kir. járásbíróság területén lévő 
Csikszentsimon község halárán lekvö I. a o-ik-
szentsimoni 1776. számú tljkvben 941 , 943. 
Iirsz. ingatlanra 35 korona, 1169. hrsz. ingat-
lanra 26 korona, 1434/1. hisz. ingatlanra 30 
korona, 2Ö59 hisz. ingatlanra 17 korona, 5217 2. 
hrsz. ingatlanra 3 korona, 6232. hrsz. ingatlanra 
ti korona, 6395/2. hrsz. ingatlanra 22 kormia, 
<•503. hrsz. ingatlanra 3 korona. 6543. hrsz 
ingatlanra 7 korona, 8845. hrsz. ingatlanra 12 
kurons, 9324/3., »335/1. hrsz. ingatlanra 4 ko 
roua. 9421. hrsz. ingatlanra 10 korona, 9t4l. 
hrsz. ingatlais ü korona, II. a csikszensimnni 
l'J9. számn tljkvben 946. hrBZ. ingatlanra 320. 
korona, 1252. hrsz. ingatlanra 2ö korona, 2127. 
hisz. ingatlanra 56 korona, 2906. hrsz. íngat-
lanra 21 korona, 3213. hisz. ingatlanra 8 ko-
rona, 4311. hrsz. ingatlanra 89 korona, ti 17fi. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 6170. hrsz. ingatlanra 
8 korona, 6709. hrsz. ingatlanra 14 korona, 
6949., 6950. hrsz. ingatlanra 14 korona, 7138. 
hrsz. ingatlanra 11 korona, 7254. hrsz. ingat-
lanra 55 korona, 7575., 7576. hrsz. ingatlanra 
8 korona, SIB1. hrsz. ingatlanra 15 korona, 
8444 hrsz. ingatlanra 9 korona, ezennel megál-
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy ezen 
ingatlanok az 1004. évi j anuár hó 15-én 
d. e. 9 órakor Csikszentmárton községhazá-
nál megtartandó nyilvános árveréseu a megál-
lapított kikiáltási áron alul is eladatni fnguak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsáráuak 10°/o-át, együtt 83 korona 
80 tillér bánatpénzt készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
leui, vagy az 1881. évi LX. t. cz. 170. § a 
éneimében a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi. halóság. 
Csikszentmárton, 1903. évi szept. hó 5 én. 

Dr. Szabó. 
kir. uljbirú. 

Sz. 8551—903. 
llkvii 

Árverési hirdetmány és feltételet  kivonata. 
Özv. Bírta Lajosné szül. Virág Klátának 

Birta Lajos hagyatéka elleni végrekajlásos ügyé-
ben a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 752 korona, töke és jár. erejéig a 
csíkszeredai kir. törvéuyszék a csikszentmár-
toni kir járásbíróság területén lévő a Csiks/ent-
sintou község határán fekvő  a I csikszentsi-
moni 18 sz. tljkvben 10)9. hrsz. ingatlanra 
320 korona, 1315. hrsz. ingatlania 33 korona, 
2962. hrsz. ingatlanra 3 korona, 34ü2 hrsz. 
ingatlanra 142 korona, 4613. hrsz. ingatlanra 
5 korona, 4880. hrsz. iugatlanra 28 korona, 
4954. hrsz. ingatlanra 19 korona, 5167. hrsz. 
ingatlanra 12 korona, 5368 2., 5359., 5360 I., 
6385/2., 6386., 5387/1. hrsz. ingatlanra 16 
korona, 5368., 5395. hrsz. ingatlanra 5 korona, 
5686/1. hrsz. ingatlaura 3 korona, 6049/2., 
6050/1' hrsz. ingatlanra 3 korona, 6653 2. hrsz. 
ingatlanra 4 korona, 7118/2. hrsz. ingatlanra 
2 korona, II. az 570 sz. tljkvben 4UI4—4629. 
hrsz. ingatlanokra 226 korona, III. a 697. sz. 
tljkvben 65^3., 6524. hisz. ingatlanokra ö 
korbna, IV. a 699. sz. tljkvben 6555., 6556. 
hrsz. ingatlanokra 21 korona, ezennel megál 
lapított élellogytiglaui haszonélvezeti jogok sé-
relme nélkül. 

1. Az árverésre határnapul 1904. évi 
január hó 8-lk napjának d. e. 9 órája 
Csikszensimon községházához tűzetik ki. 

2. Árverezni szándékozok tartoznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának IO«/t-tl, 
együtt 84 korona, bánatpénzt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapii bau a kiküldött ke 
liez letenni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság. 
Csikszentmárton, 1903. szept. 3-án. 

Dr. Szabó, 
kir. iilöiró. 

Szám 744-1903. kj. 

Árverési hirdetmény. 
A csiktusnádi közbirtokosság tulajdonát 

képező „Kutárka" nevfi  erdőrészben üzemterv 
szerint esedékes megtakarított vágás területen 
megbecsült 1367 m' gömbölyű Incz- és jegenye 
fenyő  hsszonfa  3215 korona 20 fillér  azaz 
báromezer kettőszáz tizenöt korona 20 fillér  ki-
kiáltási árban Csiktusnád községházánál 1909. 
évi október hó 16-én délelőtt 9 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen szó és zárt-
irásbeli ajánlatok melleit a legtöbbet Ígérőnek 
el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10Vo-a bánat pénzképen az 
árverezést vezető bizottsághoz leteendő. 

Az írásbeli zártsjánlalok szintén 10° o 
bánatpénzzel vagy m e g f e l e l ő óvadékképes érték-
papírral látandók el és abban kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
tételeket ismeri és azoknak magát sláveti. 

UtóajánIstók nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre vo-

natkozó közelebbi adatok a csiktusnádi elöljá-
róságnál megtekinthetők. 

Csiktusnád, 1903. szeptember hé 29-én. 
id. Imets Dénes, Perenozy Béla, 

küzs. bíró. 2 - a körjegyző 

Sz. 3132 903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyo k ászon-a I esi ki járásá-

ban Kásznnnlliz. Féltíz és lmpér közsé-
gekből álló körjegyzői körben Kászonaltíz 
székltelylyel a körjegyzői állás lemondás 
lolylán Üresedésbe jővén, annnk betölése 
czéljából ezennel pályázatot liirdettk. 

Javadalmazása: UOU kor. lörzsfize-
tés, melyen kiviil hivatalos utazásokért 
fuvar  és napidíj nem jár, '20 kor. klll-
(lüncztnrtási általány, megfelelő  szabadln-
kás t's niiigániminkálatokért szaliályrende-
letileg megállapított dijak szedése s vé-
gül az anyakönyvezetői teendők végzé-
séért 160 kor. tiszti-letdij. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni olmjtják, liogy az 1883. évi 
l. 4,-cz. fi.  §-sa iiletve az 1300. évi XX 
t.-cz 3. §-ában előírt ininősitésilket, élet-
korukat felszerelt  kérvényeiket hozzám 
folyó  évi október 28-án d. u. 5 
Órájáig adják be Az ezen batáridő 
után érkező kéréseket figyelembe  nem 
veszem. 

A választás folyó  évi október 31-én 
d. e. 10 órakor (og Kászonultiz község-
házánál megtartatni 

Csikszentmárton, 1903. október 1-én. 
Bartalis Ágost s. k.. 

1 —ít főszolgabíró. 

Az iskolai évad beáltával 
ajánljuk dúsan felszerelt,  jó 
minőségtl iskolai czikkeínket 
felsőnépiskolái,  polgári- és 
* elemi iskolai uj kiadásit * 

T A N K Ö N Y V E I N K E T 
nngy választékot tartunk 
füzetek-,  rajzfUzetek-,  rajz-
táblák-, írónők-, tenták, tás-
kák-, körzők- és tollakbnn. 

Tanító urak figyelmébe  ajáljuk 
jó minőségi! papirron ké-
szlllt iskolai nyomtatvá-
nyainkat, u. tu. : felvételi, 
* előmeneteli naplóinkat. * 

A n. é. közönség szives pártfogását,  kérjllk 
maradtunk kiváló tisztelettel 
Szvoboda Testvérek, 

könyv- é« |>n|>irkercskedők 
* Csíkszeredában. (FOtér.) * 

KIRÁLY LAJOS 
llrassó, Koloslor-ulc/tt 19. s/.úm. 

Angol, tala és hazai rahtóelme, mliadlsz és kellékek 
_ árnbása! _ 

Ajánlja u női toilettek, oosstümÖk és 
fe lö l tök  mérlek utáui elkészítését, pontos 
és szolid kiviu-lben. u legjntánvosabb árbun. 

Xuf;y  és szép válaszlék saónyeg és füg-
göny árúkban, fehér  és BBIDOS aastfelne-
müekben, lenvásraakban és Sohroll-féle 
ohiffonokban. 

Teljesen felszerelt  menyassBonyi ke-
lengyéket* méretek szerint megrendel és 
szakértői figyelemmel  készitve .H/állit ízléses 
tartós kivitelben. 

Férfi  fehérnemüek,  u. m. : ingek, lábra-
valók, zsebkendők, lábtyűk, továbbá e le -
gáns úri nyakkendők és kestyúk elismert 
linóm s tartós kivitelben raklárou kaphatók. 

H T H i t e l t n y ú j t o k 
1— 2—ri évre (kamat nélkül): városok, községek, 
megyék, vizszabályozó társulatok, mérnöki hiva-
talok, szövetkezetek, migyohh uradul inuk s más 

hilelképi'S testületeknek. 1 —9 
A bilelDFUjlás siólóvesssóre és borra Tonatkosik. 

URAK FI6YELEM! 
Az Első Budapesti Mértékutáni Szabóság 

BUDAPESTEN, VII., Csdmöri-ut 11. 

I V 15 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakértelmű ki-
dolgozással divatos féiti  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és mérték utasilâs küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva vsn, 
értesilési-r oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink évi vasúti bérlrt-
jegygyel vannak ellátva. 

•Szivi-s megkeresésüket kér 
sz Elsfi  Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VII., Csömöri ut II. 

K L E I N ADOLF. 
főszabász. 1 6 - 0 

I GYÜMÖLCSFÁK. I 
H Őszi Ültetésre ajánlunk ; | 
gjv miiideii fnjtájti  gyilmölcsfacBcmetér,  J 
; a.legjobb fajtákból  nagy készletek r 

tömeges ültetésre, alnkíiott ! 
fákat,  gyUinüloibokrokat, bogyó-
terinőket, díszcserjéket, r e m e k 
gömbákáczokat, gyümölcs-új- | 
donságokat stb. Csak legjobb minő-
ségi!, jól meggyökeresedett, fajbiz-
tos növények szállíttatnak. 

Elvállalnak gytlmölcsészeti, kerti 
és parkberendezéseket. GyUmölcs-
kertészeti Ügyekben díjtalanul szol-
gálnak felvilágosítással, 

gk Árjegyzékek ingyen s bérmentve, g 

® FISCHER és TABSA, faiskolát  I 
© Nagyenyeden. £ 
© Képviselve: JakabOyulaurál ta l 6 
Q GyergyószentiniklÓBon. fi 

C Z E L L FRIGYES ES FIAI 
boroagykereskedés Medgyessn. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 

Eredet i 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p a l n e z k o l t b a n é s h o r d ó k b a n . 
Erdélyrészi képviselő: 

Jakab Gyula ur 
Gyergyószentmiklóaon. 
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É r t e s í t é s ! 
Visztelettel van azerencaém a mélyen tisztelt 

közönség szives tudomására hozni, miszerint elvál-
lalok m i n d e n n e m ű ® 0 0 ® ® 0 

S£ P A P L A N O K S 
újbóli készítését, r é g i e k j a v í t á s á t , a hozzávaló 
gyapott fésülését  is. 

A paplaftok  készítését mintn után Baját magam 
kézzel eszközlöm, miért is azok tartóssága és jósága 
iránt felelősséget  is vállalok. 

Minél számosabb páltfogást  kér 

1—3 tisztelettel: 
U T A K ICA J Ó Z S E F I V É . 
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T. ez. 
Vnn szerencsénk a mélyen t. közönség szives tudomására 

hozni, miszerint a budapesti MaSCftgni  Record & Comp. 

éneklő, beszélő és nevető gépeinek 
Csikv&rmegyére vonatkozó egyed elárusitását átvettük s azokat 

M - - 4 0 í r t t ó l f e i j e ta lo ,  h a v i 5 , Í O f r t o s  " M a 
r é s z l e t f i z e t é s  m e l l e t t e l á r u s i t u j k 

K ü l ö n ö h 
előnynyel hasz-
nálhatók e z e n 
gépek  isko-
láknál  nehezebb 
tantárgyak ma-
gy árazásán ál, liol 
uz illető tanár 
vagy iatiiti) urak 

által a magyarázat bele moiidutik s azután a gép ahányszor 
csak kívánják, ugyanazt egész érthetően visszaadja, miáltal 
megkíméltetik a leg többször lélekőlő magyarázat ismétlése. 

Kívánatra próba felvételeket  is készséggel teljesitUnk, mert 
a li.Ar egyszer használt hepger benzinnel való lemosás által 
ujnbbí felvételekre  többször is használható. 

Tisztelettel: S B V Q S Q B A ® E S 1 ? v f t E E K . 

Ezen gépek-
kel ujabb felvi-
teleket is lehet 
teljesíteni, ni e-
l y e k r e ü r e s 
hengerek  is ál-
lanak rendelke-
zésre. 
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M á r 

1 koronáért 

50,000 
k o r o n a nyerhető. 

* I 
Már 

1 koronáért 

50,000 
korona nyerhető. 

Orvos Sorsjáték 
Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a. 

F ő n y e r . 5 0 , 0 0 0 k o r . é r t 
Egy sorsjegy ára 1 korona. 

Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sorsjegyek nagy 
kelendőségnek örvendenek, ennélfogva  tisztelettel kórjuk, hogy a sors-
jegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem nagybecsű megrendelését 
szíveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, mert a hn/.ás már 3 — 3 

folyó  év i o k t ó b e r h ó l O - é n le»*-

Orvos-sorsjátek központi irodája. BUDAPEST, IV., Vácétcza 17 a. 
Sorsjegyek kaphatók helyben, minden dohánytőzsdéhen ós vidéki városban. 

É R T E S Í T É S . 
Vnn szerencsém a nagyérdemlt közönségnek becses 

tudomására hozni, hogy a Vár-utcz&bnn, Hutter-SZállO-
dával szemben, a Jakab-házban egy tiszta kezelésnek 
megfelelő  és n közönség igényeit kielégitő ujon berendezett 

• L í é s z á r s z é k e t • 

nyitottam, nliol a nngyérdemil közönségnek naponta tiszta 
és friss  vágásu marha, borjú- ós sertéshúst ntórek ki. 

I'onlos ós lelkiismeretes kiszolgálás tekintetében azon 
igyekszem, hogy a n. ó. közönségnek minden igényeit kielé-
gítsem A n. ó. közönség szives támogatását és pártfo-
gását kórv-e vagyok j SIMÓ GERGELY mészáros. 

I U j czipőiizlet! T Uj czipoiizlet! 
Van szerencsém a r.agyórdeuill közönség 

szives tudomására hozni, miszerint Csíkszeredá-
ban a polgári leányiskola átellenében, 

a KÁNYA JÓZSEF ur házában egy 
UJ CZIPÖ-ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok uri, női ós 
gyerek czipők készítését a leggyor-

sabb és legszolidabb kivitelben. 
Szives pártfogását  a mélyen tisztelt közönségnek kéii'e maradok kósz 

tisztelettel : K I H Ó CíYlTIzA, czipész. 

•XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXKXXX«> 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és leliigyelelein alatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és kiillöldi márványukul  laragtatok és csiszol-

tatok, síremléket.  márvány lapokból fürdöká-
ilnkut.  emlektáhlnknt  lelirattal, kávéházi  be-
rendezéseket, iientes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  kttlőtiléle dísztárgyakat, miu-
deuneniii jnvilás.ikal legrövidebb idő alatt jutányos 
árban elvállalok és h l'eiitemlitelt tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tartok: Márvány-.  Gránit-. Sye-
nit-, Lnbniilor-  és tarlós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktárul) és Márvány  -

|/)UÍor telepet. 
Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

X 11 -
J K BRASSÓ. Nagy József,  köfaragómester. 

Felette fontos 
| minden mezőgazdára, marhatulajdonosra, juh, sertéstenyésztőre és minden kisgazdára nézve. 

„.Vi  krjirn  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  '•'"  .Mi  által  lesz marhám gyor-
san piaezképes  ?" .Mivel  gyorsíthatom  az. ökörhizlalást  .Mi  által  érhetem 
el tehenei ni iwl és keeskéimnél  a tejlioznin javítását  és gyarapítását  „3/i 
által  gyorsítom  növemlekmarháim  felnövését  -J  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gain egészséges  legyen ? 
Rz csak az által érlielij el, ha a takarmány vagy ilal mellé az itt lálüató védjegy-
gyei ellátott, törvényesen védett, sokoldalúan kipróbált s a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi Jt T Y Á 6 Y" takarmányfüszer 
vegyittetik. 

A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérői. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

czégnél: 
M E I S E L A J O S _ 

meEÖgnzdasági kész í tmények gyára Szászsebes. 
Tájékoztató1', füzetek  és utasiUs ingyen szétklildve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve szieveskedjék egyenest a 

la :!<> lenti e.zéghez forilnlni. 

K v̂i-ditl 
vutiíili rsak 

a 
„Prclsslier" 

í.'-.lji-CVKyel. 

;! KK.voJíiI 
j| V-HUWIÍ .-suli 
II ii |í 
li „Preisslier" 
'véiljf̂ v̂ yi-l., 

1 koronajs»̂  sorsjeinr. 1 korona ew torjlety. 

MB» Egy koronáért 
portóinentescn ki'iM uz _ O r v o s s / ü v r t -
sép Horsjútéká''-liüz 1 SOKS.lK(;VKT 

az Országos Sajtóiroda, Budapest, 
Kemény Zsipmond-utezu 11. sznin. 

Húzás m á r október 10-én. 
1H40 nyeremony. 1 főnyeremény  44KJOO korona. 
I>«'í:iiuíryobb nyereméuy legkedvezőbb csel bon 
6tKMN) korona. O O O Szerencse fel! 

1 korona m sorajagy. 1 koma egy sorm 
Ü R A N O S 

17 -20 

ruha-mossához 
a l e g j o b b k é k i t ö s z e r . 

Törvönyrsfii  védve. 
Mosó-iiitr-zctckljcn. bá/.turiHSokbun a 

legkedveltebb mliakékiti'i. 
O l c s ó és f e l ü l m u l h a t l a n ! 

kis üveg 24 fillér,  tixs/'-h mosits-
hoz elefTfiidö.  1 rmpy Uvt-p 100 

kor., V, üveg 1 kor. 
K a p h a t ó mindenütt. 

Utánza tok tó l óvakod junk I 

Kizárólagos 
gyár tói : HOCHSINGER T E S T Y E R E K v e g y é s z e t i g y á r a B U D A P E S T , 

VI., RÓBflft-utOEa  85. | 
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5 : Gyomorbajban szenvedőknek! HZ 
Mindazoknak, kik akár megbillen, akár a gyomor felterhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen billeg él elek élvezése, vagy 
|iedig rendetlen életmód álul magoknak valamely gyomorbajt, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajáoltalik. melynek kiváló hatása már sok év 
óta ki van próbálva. — E/. nem más, mint az 

U l l r i c h R u b e r t - f é l e  F Ü S Z B R E S B O R 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből es a legkitűnőbb jó borból készittetik, erösiti és táplálja 
az ember emésztöszervezetót, elhárítja az emésztési zavarokat os 

az egészséges vér újra képzésere kivalolag hat. 
A fentnevezelt  Fűszeresbőlnak kellő időben való használata állal a gyo-

moibajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy azt kellő időben használja. A krónikus gyomot bajnál lellépő 
jelenségek, milyenek a főfájás,  felböfögések,  mellégés, pulfadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is lel, a 
boinak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

JI irri | |óo és annak kellemetlen következményei, mint a szorulás 
OlcKUUgUlda koiikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vérlolulások a májban, leplen és a velőczér rendszerben (al anyeres 
bánlalmak) a Füszeresbor állal gyakran igen gyorsan elliáritlaliiak. — A 
lüszeresbor megszünteti a nehéz emésztési és könnyű székelés által az alkal-
matlan iiii\agokal a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészbeu a rossz emésztésnek, hiányos vérképzödésnek és a máj beteges 
állapoianak a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimerilik az embert. — A lilszeiesbor az elgyengült életerőnek ilj impui-
szust ad. — A liiszeresbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérképzödést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és hálairal bizonyítja. 

A tQszeresbor palaczkokban I Irt 50 kiért és 2 fiiért  a következő gyógy-
szertárakban kaphaló : Csíkszereda. Csikszépviz, Csikszenlmiklós, Karczfalva, 
Kápolnás-Ohiblalu. Homoiód, Dálya, Ilögöz, Darócz, Zombor, UHIÍII, 'l'elegdi-
baczon, Tu-nád, líánkfalva,  Csikszenlgyöigy, Sósmező, Gyergyószenlmiklós, 
Gyergyóditró, (Jyergyó-Allalu, Oyergyótőlgyes, tíyergyóujlalu, Csikszentmárton. 
Kászou, Parajd, Siklód. Korond, Ktéd, Karkaslaka, Székelykeresztur, Kiked 
Kelek, Szászkeies/tur, Kaeza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, llodok, Miklosvár. 
N.-Ajta, Hölön, Zalán, CVniáton, liereczk, Zabol;), Sepsiszentgyörgy. Kézili-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Ausztria miuden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszerlábúi Küszeresbor eredeti miuöségbeu három és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria- Magyarország va-
lainnenyi helyiségbe. 

B^- Utánzásoktól őrzikedni kell! "^M 
1- Világosiul 

ULLRICHHUBERT-fele  Fűszeresbort kell kérni!!! 

F e l - C á . l r r a . - u . l l a . s - t l s L a a . - v j L l 

kedvez (őát'tidánknnk a szerencse, llövid idő alatt. 12 millió korona nye : 
reménynél többet fizettünk  nagyrabecstllt vevőinknek; csak a legutóbbi 

5 hónapban a 

3 legnagyobb nyeremény és pedig: 
a 605-000 koronás nagy jutalmat az 57080. szániu sorsjegyre, 
n 1 0 0 0 0 0 főnyereményt  a 74366. „ 
a 9 0 . 0 0 0 „ „ « 109780 

és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk eniiéllogvit. lingy a világ legesélydusabb oszlálysorsjátékában 

vegyen részt] A most következő in. kir. szabadulni. 13. osztálysorsjátékban újból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget, 

ÍJ: millió 459.000 koronát vid 5 hónap alatt. 

A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 1,000.000 
Továbhá 1 jutalom GOO.OOO. 1 nycreinr'nv 4 0 0 . 0 0 0 , 1 á 2 0 0 O O O . 

á lOO.OOO, l á 9 0 . 0 0 0 . 'I  á SO OOO, 1 á 7 0 . 0 0 0 2 á 
GO.OOO. 1 á 5 0 . 0 0 0 , 1 á 4 0 OOO. 5 á SO.OOO, 3 á 9 5 . 0 0 0 , 
8 á 2 0 OOO, H á 15.OOO, 3« á lO.OOO korona és még sok egyéb : 
összesen 35.OOO nyeremény és jutalom 14 ,459 .000 korona összegben 

Az I - HŐ osztályú sorsjegyük tervszerű árai : 
1 s eredeti sorsjegy frt—.75  vagy kor. 1.50; 11 eredeti sorsjeo Irt 1.50 vao kor. 3 — 
1 0 fi  1 fi  10 
•1 ,, ,1 J. II II U. , 1 I, II u 

A sorsjegyeket Utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldjük. Hivatalos tervezet ilijtitlanul. Megrendeléseket er. sorsjegyekere kérünk 

gC  folyó  éri  október  hó 10-iy 
liizalomnial hozzánk beküldeni. 

TÖRÖK A. és TÁRSA 
bankháza BUDAFEST. — Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Főái'utláuk osztálysorsjálék-ilzletei : 
Központ: Teréz-körut 46 a I. fink:  Váczi-körut 4 a. II. fiók:  Muzeum-

körut 11a. III fiók:  Erzsébet-körut 54 a. 

T 1 ~ T T 

£SÜ£lSlSlSli5Ü2Siiíí TOROK A. ES TABSA bankháza Budapest. 
Kérek részemre I. osztályú m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti 

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt, küldeni. 

Az összeget 

! < 
I / 

u t á n v é t e l e n ^ ké rem 
kor. összegben • postautalványnyal küldőm 

; y w s w u VDM D U j u j a i a u i u v i u : 

fmellokelern  b a n k j e g y e k b e n (bélyegek bon) V 

1 - 6 

A nem tetsző törlendő. 

i r a 
l ^ f e r z a H e z s ő férfi és női divat-üzlete, CSÍKSZEREDA, Kossuth Lajos-utcza. 

SS 

SZABOTT  ÁJÍAK! SZABOTT  ÁHAK! 
Van szerencsém n niigyérdemil vásárló közönség szíves tudomására adni, hogy Üzletemben megérkeztek az ÓSZÍ é s t é l i 

iih'ny legszebb és legolcsóbb ííjdonsiígai. ugyinínt: Női és leány diszkalapok, őszi-téli kabátok, gallérok, sapkák, muífok, 
ruhaszövetek és díszek, a legoicsóbbtói a legiinnmabbíg, barchettek, vásznak, kész fehérnemüek,  blouzok, függönyök, 
szőnyegek, paplanok, ágy garnitúrák, kézi munkák, selymek, pamutok ernyők stb. sth. 

<& é, é; ± Teljes menyasszonyi kelengye kiállítás! & é> & éj 

Személyesen választott áruk legújabb divat szerint. 
Férfi  kalapok és sapkák, ruhaszövetek, ingek, gallérok és kézelők, vadász kabátok és köpenyek 

készen, czipók, (legjobb gyártmány), keztyúk és harisnyák, pipere czikkek stb. stb. 

Nyakkendők nagyválasztékban a legújabb divat szerint. 
A hires „LILIOM VÁSZON" gyári raktára 1 vég 23 méter 7 forint  20 krajezár. 
A nagyérdemű közönség szíves páltfogását  kérve, vagyok szolgálat kész tisztelettel : 

1—3 

ELŐZÉKENY  KISZOLGÁLÁS  ! 
MERZA REZSŐ. 

ELŐZÉKENY  KISZOLGÁLÁS  ! 
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NOI-, FERFI-, GYERMEK-RUHA ES CZIPŐ NAGY RAKTÁRA 
II II 

Nyomatott Csikueredában, Sjvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 
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