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Deák Ferencz. 
Folyó évi október hó 17-én éppen 

száz esztendeje inalt annak, hogy Ma-
gyarország egyik legnagyobb, legbiggat-
labb én legvilágosabb politikai lángelméje 
a zalainegyei Süjtürön megszületett. Deák 
Ferencz születése igy összeesik azon idő-
vel midőn a nagy éa magasztos eszmék 
Frnncziaországból kiindulva elárasztották 
egész Kuropát és ott lebegtek az uj szü-
lőtt bölcsője felett  is. 

Ifjúságát  a szabadság, egyenlőség és 
testvériség magasztos eszméitől izzó lég-
körében élte át s neves kortársaival együtt 
egész életén keresztül ezeknek a n«gy 
eszméknek szolgálatában állott. 

Üriási különbség van hazánknak a 
Deák Ferencz születése idejebeli és mos-
tani összes állapotai között. Az akkori és 
a mostani állapotok között minden téren 
óriási haladás észlelhető éa ezt a haladást 
azon férfiak  önzetlen és fáradhatatlan 
munkássága idézte elő és hozta létre, 
kik hazánk közéletének élén állottak, kik 
kö/.ött az első helyet Deúk Ferencz fog-
lalta el. 

Nagy volt ő nngyok között is. A 
polgári és társadalmi kötelességek ritka 
pontosságú teljesítője, a magyar politikai 
józanság, a türvénytudás, az alkotmá-
nyos érzés és a nemzet jogaihoz való 
ragaszkodáa legkiválóbb megtestesítője s 
két társával Széchenyivel és Kossuthtal 
együtt az uj Magyarország megteremtője. 
A három kiváló férfiú  együttesen végezte 
a nngy munkát. Széchenyi az országot 
gazdaságilag regenerálta, Kossuth a par-
lamenti alkotmányt teremtette meg, Deák 
Ferencz pedig az. ezeréves magyar állam 
és Ausztria között fenálló  jogviszonyokat 
tisztázta és szabályozta. A három nagy 
szellem igy egészítette ki egymást 8 igy 
tette érdemessé mindenik magát a nem-
zet hálájára, az által, hogy hazánkat a 
müveit, szabad, öntudatosan haladó és 
hivatásukat érző államok közé emelték. 

"Most midőn a nevezetes év fordulón 
Deák Ferencz emlékezetének az egész 
országban mindenütt ünnepet szenteltek, 
illő és igazságos, hogy mi is lerójuk a 
liála és tisztelet adóját s ezt leginkább 
és legméltóbban azáltal tehetjük, ha visz-
szaidézzük emlékezetünkbe, azon munká-
ságot, melyet ez óriás elme. Magyarország 
ujjá teremtéseitek érdekében végzett. 

Munkássága tulajdonképpen kél részre 
osztható. A harminezns és negyvenes 
években kiváló tudásával, törvény isme-
retével, humánus gondolkozásával és a 
jó Isten által reá ruházott összes talen-
tumokkal a jogegyenlőség megteremté-
sén, a rendi kiváltságok megszüntetésén, a 
jobbágyi sorsban levő hét millió ma-
gyarságnak felemelésén,  az uj magán és 
közjogi intézmények megalkotásán fára-
dozik, a hatvanas években pedig vezeti 
és eredményre juttatja a kiegyezési küz-
delmeket. 

Munkásságának ugy első, mint má-
sodik részében n legelsők és legnagyob-
bak egyike. A közéletnek alig volt olyan 
férfi»,  akiben a magánember cs a magán-
érdek ugy eltűnt volna a haza szolgála-
tának élethivatása mellett, mint ő nála. 
Félszázadon keresztül munkált minden-
kor a hazáért és soltn maga.magáért s 
közpályájának hosszú ideje alatt csak a ha-
záért élt. a hazáért volt minden gondo-
lata, minden érverése. Hatalomra, dicső-
ségre, gazdagságra sohasem vágyott s 
mégis lelki nagysága által hatalmasai/.., 
dicsőbb és gazdagabb volt mindeneknél. 
Ritka ember játszott a világ históriában 
olyan szerepet, mint Deák Ferenc./.. Ivjy 
ország hűségét és egy nemzet szeretetét ad ja 
vissza királyának és egy országnak és 
nemzetnek adja vissza királyát. S e köz-
ben két nagy feladatot  kellett meg-
oldania. 

Az első feladat  az volt, hogy meg-
nyerje az uralkodó személyes hajlandó-
ságát az iránt, hogy Magyarország önálló 

állam, a melyet nem lehet ugy kor-
mányozni, mint a másikai, hogy a két 
áJUtm egymástól teljesen különálló és csak 
IMÖZÖS védelemben ós külügyi képvise-
Bt»en vannak szövetséges államokhoz illő 
érintkezési pontjai 

Ilogy milyen óriási imiuka volt ez, 
arról csak azoknak vau fogalma,  akik 
tudják, hogy az uralkodó egész nevelése, 
átöröklött fellogása,  liulása és a reá befo-
lyással bitó környezete mindezeknek el-
lene mondott és u túloldalon minden jog-
tudós és politikus ezen alkotás ellen 
siki.t szállt. 

lis Deák Ferenc/, hatalmas egyéni-
ségének sikerült megnyerni az uralkodót 
a sikerült elháritani a/, útból minden el-
lenkező törekvést. 

A másik nagy feladat  az volt, hogy 
ugy konstruálja incg a két állam belső 
szervezetét és érintkezési módját, hogy az 
összeütközéseknek még a lehetősége is ki 
legyen zárva és hogy a két állam kö-
zölt a közös uralkodó által fenálló  kap-
csolatot egyik se -zsákmányolhassa ki tt 
másik rovására s hogy a két állapi a kö-
zös védelem alatt nyugodtan fejlődhessék 
Ennek a feladatnak  megoldása is fénye-
sen sikerült. 

E két feladat  megoldása eredmé-
nyezte a kiegyezési törvényt, amely Deák 
Ferencz egyik legnagyobb alkotása, s 
melynek alapján n magyar nemzeti állam 
teljes kifejlődése  is biztosítva van. 

Ezért hálás iránta királya és nem-
zete egyaránt s most midőn emlékezeté-
nek ünnepet szenteltünk, ezen Ünneplés 
ben részt vett ugy a király, mint a nem-
zet összesége. 

Legyen áldott emlékezete, melyből 
mindnyájunkra a hazaszeretet megújho-
dása fakad 

Az ő emléke, melyet híven őriz és 
ápol minden magyar, lelkesítsen és buz-
dítson a további nngy munkában. Ha 
reá tekintünk, nem vehet erőt rajtunk a 
csüggedés és a hazáért való küzdelmünk 

nem leszen meddő és eredménytelen, ha 
az ü erős lelkéből merítünk erőt a to-
vábbi liarc.zra. 

Nagy szelleme lebegjen felettünk 
örökkön-örökké. 

Deák Ferencz emlékezete. 
IVák Ferencz B.-.iilotéa napjának századik 

évfordulója  alkalmából nagy ünnepségeket ren-
deztek országszerte. mindenütt n Haza Bölcse 
emlékéhez méltó fénynyel  és pompával. A lein-
plomokbun mindenütt felhangzottak  a zsolozsmák, 
az ísko'áMian, közgyűlési termekben hazafias 
heszéilek tartattak és felcsendültek  a himnusz 
és szózat macasztos hangjai. Az ország főváro-
sában a szebbnél szebb ünnepségek egész hosszú 
r-ora folyt  le, dc a hála és kegyelet méltó ki-
fejezésében  hazánk egyik legnagyobb üáuak 
emléke iránt a vidék s -in maradt el s az ünnep 
ségfkbnl  szorény tehetsésiink szerint kivette a 
mau:t részét a mi vármegyénk is. 

Az ünnepségekről a kővetkező tudósításokat 
kapluk : 

Csibssered ában. 
Deák Ferencz születés napja századik év-

fiirilulójának  előestéjén az összes köz- és inagáu-
épületeket frllotiogózták  és fényesen  kivilágítot-
ták. Az tilczákat lampionos melleiben zeneszóval 
járták b - a tnozsárilórgések hirdették a nagy 
tuip előestéjét. Sajnálattal konstatáljuk, hogy az 
ünnepség komolyságát nagyban koczkáztatla és 
zavarta a lámpiouokat vivó iparos iunsok éklolen 
ordítozása, kik a menetben levő néhány kot-
njeleslirdó biztatása és ösztönözése folytán  a 
nagy férfin  emlékéhez nem mclió és a kegyele-
tet is határozottan sérló jelszavakat kiabáltak. 
A kii/'iiiség jóizlésii része megbotránkozva húzó-
dott vissza s felháhorodva  ítélte el azokat, a kik 
elég meggondolatlanul azt a megvetésre érdemes 
botrányt rögtönözték. 

Igazán jobb lett volna, ha elmarad as 
egész kómédia, a mely miatt városunk tisztessé-
gén is csorba esett. Máskor az intézők' meg-
választásában tapintatosabban és óvatosabban kell 
oljárni B a bolránycsinúlókat nem koll ilyen he-
lyekre közel engedni. 

A nevezetes évfordulón  a róm. katli. tem-
plomban rekviem tarlatot!, melyen legiukább a 
helybeli iskolák növendékei és lauitóí vettek részt. 

Az isteni tisztelet után a növendékek az 
iskolákba vouultak vissza és lleák Ferencz em-
lékezetéhez méltó lelkes ünnepélyeket rendeztek. 

Az állnmi  elemi  népiskolában  a növeu-
dékek hazuliaa dalokat énekeltek, Székely  KA-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Egy Qtmíuj  meg egy gébé. 

lrtii: Péterffy  Tamás. 
Góbé ! góbé ! most az egyszer le húzod a 

«kurtát, mert az örinéuy reúszedett. — Azonban, 
hogy viss/a lizeted-é a rovást ? azt majd meg-
kérdeni ha Agyhába megyek, de a te kacskarin-
gós góbé eszedben bizva-bizom 1 

Marczi Estáu bának nem volt párja az öreg 
Firtoa hegy környékéu, mort olyan jé szén nem 
nyomta a szekere tengelyét, ha árulni indultak 
senkinek, mint agy hai Marczi Estánuak. Gyorsan 
cvult, jobban égett, tovább tartott. Ennyi jósága 
mellett nem Cáoda, ha hamarabb eladta vala-
mennyi czimborájánál. — Ismerték Agyhától le 
Segesvárig, — Fehérvárig, — Vásárhelyig a gó-
bét, s már-már elhitték réls, hogy valami bo-
szorkányság működik közre a dologban, hiszen 
egy társaságban égetik a szeuet ?! 

Pedig igen egyszerű az egész. Marci lstán 
bá miuden zsáktól visszaadott a vásárló cseléd-
uek egypár fillért  s a*okoak igen jól fogott,  ugy 
annyira, hogy elnézték a zsák kisebbségét érette 
szívesen. Khez meg ész kell, nem boszorkányság. 

Kgy ilyen izerenoaés, jé vásár után Vásár 
helyről hazafelé  tartott Marczi Están bá s meg 
állott Vajába az öreg örménynél. Még korán járt 
az idő. Kilenc* óra alig mult el délelúu. mikor 
betilt inni virágos kedvébea. A kabalák (lovak) 
ott kinn as utczán, a gazda itl benn as asstal 
mellett kurjongatva lopták a drága időt majdnem 
napnyugtáig, 

Veodég-vendég 1 de a vajai öreg örmény 
kezdte sokalni a dolgot, a megszólitá as atyafit. 

— Jé volna hasa látogatoi Están bál 
— Ej haj! rég nem volt ilyen virágos 

kedvem! 
.Nem megyek én reggelig! 
Jél kél a szén kitelik!" 

Még egy deozi masinát tens ur ! (Pálinkát.) | 

Az örmény igaz kiadta, de mormogta ment 
övéihez n belső szobába. 

— Nein tudóin mi lesz a góbéval, meg a 
lovaival, mert inkább az állatokat sajnálom — 
kezdé panaszolni kiitouaságból hazakorült fiának. 
Haza kell induljon, mert különben rövid lesz 
neki a holdvilág. En hiába küldöm ! 

— Hát ha én próbálóin meg, papa ? 
— No. hiszen akkor még úgysem fog  menui. 
— Fogadok, hogy elküldöm. 
— Ha kikergeted ? ! 
— Dehogy ! a legszebben. 
— Ismerni kell éket fiain  ! 
— Csak az eszén kell túljárni. 
— No lásd, es a baj. Kételkedek. 
— Meglátjuk I Engemet nem ismer. 
— Az még rosszabb. 
— Még jubb, csak értsünk egyei. Ha be-

kerülök az ulcza felél,  — kérdezze mec, mint 
egy idegentől, hogy mi járatban vagyok ? 

— Mit akarsz / 
— Csak nea moudom meg előre! A siker 

bizonyos. Tessék kisétálni, mert jövök. 
— No, no! inajd meglátjuk! — monrio* 

gatá magában aa öreg örmény, derék szál fián 
végig tekintve, s kilépdelt a székely atyafihoz 
aa ivóba. Az ifjú  örméuy nagy kabátot öltött, eső 
ernyőt fogott  a kezébe, B egy csomó írást be-
szorítva a hóna alá; as udvurfelé  kijött az ut-
csára. Kopogtatott, mint idegen, csak azután lé 
pett be a fogi.dó  ajtóján. 

— Jé estét kívánok I 
— Adjoo Isten ! 
— Ugyan kaphatok egy kis enni innivalót ? 

kérdé a papától, — igen fáradt  és éhes 
vagyok. 

— Ssolgálhatok. Friss disznó aprólék, bor, 
vagy elébb egy pohárka papramorgót? 

— össze vagyok törődve egészen. Elébb 
abbéi a morgóból iszom. 

— Tessék helyet foglalni,  parancsoljon! 
— kínálgatá a papa, ruig előhozta as üveget a 

kis pohárra), 'IVsuék, tölt<ön, ha johban esik. 
l 'gyan, ha szabad kérdenem. mijirutbuti méltóz-
tat erre felé  utazni'! 

— Hjii, ne is kérdezzt\ ur;im. Szomorúság ! 
— No, az nem jó. Talán valami haláleset ? 

— kérdezi u p:ipit, h-letsilulva muaát u szerepébe. 
— Hiszeu, hacsnk a/ volna ! ito tiibli ! 
— Szent József! 
— Én biztosító ii^ynök vueyok. s most 

vettem fel  egy nngy éiíósi káit, mely tübb száz 
ezerre rug. Itt vannak az írások. Üe oini még 
sajiM-sahli, a fele  sem volt biztosítva. 

— Szörnyűség ! éa hol történt V — ször-
nyülkiiilék az örug ilrmétiy, hipozttatni kezdve az 
íratok között, s majd elmosolyodott, mert a kon-
tón jegyzetei voltuk. 

- - Nein tneaszo innen, eey nagy hegy te-
tején fekszik  a falu,  liopy is hívják usak í . . 
No, nem jut eszembe, de iunz porrá égett. 

Siklód y Nem. Ott vun a hegytetőn. 
— Borzasztó lehetett. 
— Ha még mind otthon lettek volua, >\y. 

Iiadján, de az atyafiak  nagyobbára széunel kó-
borolnak szerte a vidéken. 

— Nem Aityha 'i  — kérdezi a pupa. 
— De igen ! az, az. Leégett az egész falu. 
— Hol volt eustalloin ? — szólt odu-

figyelve  Marczi Kstáu bá. 
— Sajnálni valók szegények, — folytatá  a 

góbéra sem figyelve,  az álbiztosi'.ó ur, — ugy 
mamdtak, mint az ujjoui. 

— Hol volt eustáilom ? — kérdésé fölállva 
másodszor is a góbé, hogy vájjon jól hallotta-e ? 

— Ott azon a nagy hegyen fekvő  faluban, 
Agyhábati. = Nem tréfálkozik  as ur eustáilom V 

— Itt vanuak az Írások, Máskülüubeu 
kendhes semmi közöm! — és a vendéglőshöz 
fordult,  — kapok egy szobát az éjszakára, ven-
déglős ur ? Ezeket az Írásokat jól el kell zárjam. 

— Teoa uram, hát igazán Agyhába volt 
az égés ? — fordult  az öreg Örményhez a meg-
szeppeut góbé. 

— Itt az írások azt beszélik. 
A cobe végig nézett a két uri embereu 

vas.v háromszor, de azok a legkomolyabban ad-
ták szerepüket, aztáu a kalapját kapva kisietett 
az 2ijtón. 

— Adjon Isteu jóczakál! — kiáltott vissza 
az urakhoz, de ekkor már szaladt a szekere felé, 
hol n kabalákat gyorsan fúlliámozva  vágtatva 
indult Agylia felé. 

Messze vau Vaja Agyhától! ezt megérezték a 
uyargaláshoz ueui szokott kabalák, mert Etéduél, 
a pataknál kidűltek a hámból, s nem mozdultak 
tovább egy lépést sem. Marczi Kstáu bá szomo-
rttan nézte a kabalák szolgálati felmondását.  — 
Azok ott maradtak. Ekkor a góbé gyalog szerrel 
iramodott Agylia felé,  a háromuogyed óra múlva 
beérkezett, vagy inkább fölérkezeit  a faluba. 

Szépen sütött a holdvilág, s erőltetés uél-
kiil ÍH megl át lmtá, hogy nincs Agyhának még 
egy szilvafa  sem liijja. De azért az esetét nem 
merte mondani még az élete párjának aem. 

— Kend hol jár hallá-e ? — kérdi a 
felesége. 

— Abiza egyik kabalámuak baja e«ett 
ehejt a patakba, de a másik sem jöhetett el u 
táraa nélkül, azért hát egy kiis orvossággal rög-
vest vissza iramodok. 

Csakugyan ott találta kabaláit, mikor vissza-
érkezett az etédi petákhoz, s egyéb baj uem tör-
téül semmi, csupáu az egyik meg vala dögölve. 

Két hét múlva újra eljött Vajába Marczi 
Están bá. 

— Jó napot tens uram! köszöntött be as 
öreg örményhez, ki igen komolyan fogadta. 

— Hozta Isteu atyafi. 
— Ugyan nem találkozhatuék-e aszal a 

biztosító úrra:. 
— Miért ? 
— Szeretnék ueki mondani valamit I. . . 
De, hogy mit akart mondani a góbé as ör-

mény Dek ? ast uem tudom, mert a fia  nem volt 
otthon, s nem találkozhatott vele. 
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ralj Igaagató tanító pedig emlékbsszédet mondott, 
vázolván a növendékek előli Deák Fsrenoi éle 
tál éa működését. 

• A gazdasági  iránya felső  népiskolában 
MM flnepélyt  rövid, lelkes bestéddel Nagy  Imre 
igazgató veaette be, aiután a növendékek a him-
•asst énekelték el, mire Lakatos  Mihály tanár 
tartott ünnepi beszédet. Röviden körvooaloita 
Magyarország állapotát as elmúlt asásad elad év-
tizedeiben, aiután vásolta a reform  pártnak Deák 
Ferencz vezetése alatt folytatott  küzdelmét a job-
bágyság helyzetének javítása a a nemseti nyelvnek 
mioden téren való érvényesülése, a lelkiismereti 
szabadság kiterjesstése. a kiváltságok eltörlése 
a uj magán- és közjogi intézmények létesítése 
érdekében. A negyvennyolcasa és negyvenkilen-
czss események  és Deák Ferencz azokban valé 
szereplésének ismertetése után a hatvanas évek-
alkotmányos moigalmail sorolta föl  a egyben fel-
tüntette Deák Ferenci emberfeletti  munkásságát 
a kiegyezés létrehoiása körül, melynek megvaló-
sításával ugy a nemzet, mint a király háláját 
örök idékre kiérdemelte. 

A szép és lelkes beszédet íncze  Bertalan 
második osztályos tanuló alkalmi szavalata ki-
vette, melynek végsstével a lélekemelő ünnepélyt 
a „Sióiat" magasztos hangjai tárták be. 

A polgári  leányiskolában  szintén na-
gyobb szabású ünnepélyt rendestek. A növeudé-
kek hsiatias dalokat és alkalmi szavalatokat ad-
tak eld. Riszner  Jjissfné  igazgató megnyitó, 
Élthes  Jskabné pedig alkalmi bestédet mondott. 

Csiksomlyón. 
Az országos Uunepélyek sorozatában kegye 

lettel adózott a csiksomlyúi tanintézetük tantestülete 
és tanuló ifjúsága  is Deák Ferencinek, a nemzet 
történelmi nagy alakja születésének 100 ik év-
fordulója  alkalmából e bé I" én. A tanítás as 
égési napon szünetelt: as ifjúság  nemzeti szioü 
szalagokat hordott. 

iBteni tisztelet után a tanító képesdsi nö-
vendékek és a gyakorlóiskolai gyermekek adóz-
tak a nemiét bölcse emlékének. A tsnitóképezdén 
ai ünnepély a Himnusz eléneklésévol vette kel 
delét, majd Ludó János tauár tartott szép emlék-
beszédet az ünnepeltről, mely utáu szavalat kö-
vetkezett és Adorján András képeidei növeudék 
olvasta fel  Deák Ferenci életéről és működésé-
ről irt értekezését, végül a Szózatot énekelte az 
ifjúság  A gyakorlóiskolában Karácsony József 
képeidei igazgató magyarázta meg a kis fiuknak 
a nap jelentőségét, egyik Hu l'etófi  „Talpra 
Magyar'-ját szavalta el ügyesen, 

Á gimnáziumi ifjúság  ünnepélye délután 8 
érakor kesdtleg folyt  le a tauinléiet egyik tá-
gasabb termében, mely Deák Ferencz arczképé-
vel volt diszitve fenyógalyak  között. Bevezeté-
sül a vegyeskar a ,,-Uonfidalt"  éuekelte nagy-
sikerrel. — Ünnepi beszédet tiróss József  tauár 
tartott; hú vonásokban méltatva a nagy hazafi 
aiereplését és hazafias  érdemeit. A szép beszéd 
zajns tapssal jutalmaztatott. Ezután Kölönte Qéza 
VIII-od osztályos tanuló siavalta el nagy tetszés 
között „Deák emlékezetét" Szemlér Ferencitől; 
majd a ,.Fóti dalt" énekelte a vegyes kar, végül 
Dénes Imre VUl-ad osstályoa tanuló olvasta fel 
Deák Feienczról irt és társai közölt legjobban 
sikerüli dolgozatát, mely a forrásmunkák  gondos 
tanulmányozására és ügyes feldolgozására  vallott 
a megérdemeli elismerésben is résiesült. A síép 
ünnepély a Szózatnak uniszooó éneklésével éri 
véget. — 

Becze Antal alispán jelentése 
a tarv4aytu1éaá|boz. 

Méltóságos Főispán Ur! 
Tek. Törvényhatóság! 

Az 1886. évi XXI. t.-cz. 88. § a s pontja 
alapján a törvényhatóság állapotáról van sze-
rencsém előterjeszteni s következő jelentést: 

Az idei janoár 1-én életbelépett ügyviteli 
szabályzat rendelkezéséhez képest az eddigi 8 
beadványi iktatójegyzökönyv 5-re apasztatván 
le, azok szerint az ügyforgalom  folyó  hó 10-ig 
a következS volt: 

Az 6 rendbeli iktatóra beadatott 17577 
Ügydarab, melyek közül elláttatott 1G636, hát-
ralékban volt 838. 

Külön lajstromos jegyzetek szerint kiada-
tott 4104 egy éves Ollevél, 664 drli 15 napus 
útlevél. 60 fegyverszabadalom  és 92800 ba-
rom otlevél. 

Ezek az adatok azt mutatnák, hogy az 
egyszerűsítési eljárással a közigazgatási teendők 
is megkevesbedtek, mert csakugyan a mnlt év 
hasonszakában pl. az alispáni iktatókönyv száma 
12383 volt, de es csak tévedésbe ejtő látszat, 
mert az iktató és azokhoz tartozó mntsiókőny-
vek vezetésénél Tan agyan mnnkakevesbedés. 
de ezzel mindenesetre legalább is arányban áll 
az irattári kezelésnél felmerülő  munka szaporu-
lat. mig az érdemi intézkedésnél változás egy-
általában nincs. Ez a látszat onnan ered, bogy 
a rövid uton visszavárással kiadott Igydaraboz 
agy, mint az ugyanazonos tárgyakban a föszolgs 
bírókhoz intézett felszólításokra  adott válaszok 
nem vétetnek iktatókönyvre é* csak a vissza-
érkezés jeleztetik bélyegzővel, de nekem agy 
tetszik, hogy ez az eljárás aligha megfelel  a 
ezélnak, mert a tévedésnek s esetleg a tévesz-
tésnek igen tág tere van. s a gyorsnak képzelt 
eljárásból könnyen bonyodalmak fejlődhetnek  ki. 
Ilyenek továbbá az anyakönyvi bejegyzési ese-
tek. Ezek az év elejétől egy gyűjtő Mám alatt 

kezeltetnek s jó, bogy az eddig bejött 1366 
eset bevezettetett, de a tévedések nincsenek 
kizárva s felmerülő  esetben mutatókönyvi nta-
sitás nélkül ki néz annak utánna. 

E tekintetben az eddigi gyakorlatot én 
részemről helyesebbnek tartom, mert ha a be 
küldött ügydarabok rendesen iktatóra jönnek, 
ki van zárva a tévedés és tévesztés egyaránt. 
Ez a kétség az egyszerűsítésnek már csak a 
kezdőpontjánál Is felmerül  s lánczolatosan vé-
gig húzódik az egész munkálaton; azonban 
most az idők nem alkalmasok azok felsorolá-
sára, mert orvoslást nem várhatunk, az alka-
lomszerűségig pedig feledésbe  mennek. 

Különben a közigazgatás menete mind a 
központban, mind a járásokban akadálytalan 
volt, s leszámítva az nj rendszerrel felmerült 
súrlódásokat, semmi olyan eset nem adta elé 
magát, minek önálló felemlítése  indokolt volna. 

Egészségügyünk, tanügyünk, közlekedési 
viszonyaink, ipsrnuk, kereskedelmünk utolsó 
jelentésem óta miben sem változott. Erre bizo-
nyára befolyással  volt az országban kifejlett  az 
az állapot, mely az összhangzó szerves műkö-
dést megbénította, a jobb jövő reményében tjj 
helyzetet tarthatatlanná tette és az önbizalmat 
talán nem mindenben elég alapossággal idöelőit 
tul izmosította. 

Az ex-lrz alkalmazását és eredményét 
megítélni a jövő feladata  lesz ; nekünk köteles-
ségünk csak regisztrálni következéseit és hatá-
sát a gyakorlati életre. E tekintetben várme-
gyénk a szerencsésebbek közzé tartozik, meny-
nyiben az alatt a 9 havi idő alatt, mióta ez a 
kérdés az ország figyelmét  elfoglalta,  nyugal-
mát, higgadtságát nem veszítette el. Lehet, 
bogy erre a szűkös anyagi viszonyok is befo-
lyással voltak, de az tény, bogy polgári köte-
lességének a vármegye összes lakossága meg-
felelui  igyekezett. 

És ez j ó z a n f e l f o g á s s a l  más-
kép nem is l e h e t s é g e s ; mert akár tel-
jesülnek egészben vagy részben a folyton  emel-
kedő feltételek,  akár nem, azok egyelőre nem 
b e f o l y á s o l h a t j á k  a m a g y a r á l l a m 
á l t a l e l v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k 
t e l j e s í t é s é t , mikor sztán a polgárok pasz-
sziv magatartása nemcsak czéltalan, hanem ká-
ros ia, mennyiben az elmaradó szolgált at ások 
egyszerre történő felvétele  agyon sújtaná az 
auiugy Is túlterhelt egyéneket. 

Bzt az elmaradhatlan következményt vár-
megyénk józan felfogású  lakossága előre ismerve, 
hazaflságának  abban adott kifejezést,  hogy ön 
magát nem akarta képtelenné tenni a jövő kí-
vánalmakkal szemben. 

A teendők sorrendjét ugy állapitolta meg 
józan ész a jövő eshetőségekkel szemben és 

lehet, hogy a vármegyénknek ez a magatartása 
a vérmes remények között egy kissé konzerva-
tív természetű, s lehet, bogy nem mindenben 
passzol össze az 1867 XII. t.-cz intézkedései-
vel. mert a ki nem elfogultsággal  s nem is az 
azt megalkotó személyek iránti piétással kezdi 
bonezolui, hanem hideg tárgyilagossággal, az 
akkori idők és körülmények figyelembe  vételével 
bele éli magát a helyzetbe: lehetetlen, hogy 
meg ne találja azt az igazságot, a mi abban 
letéve van s a minek felismerése  Magyarorszá-
got azóta állandóan emészti. 

Arról van szó, hogy a hadügy közösséget 
hogy értelmezi az a törvény. Ugy-e, mint az 
jelenleg van, bogy egy részről Magyarország, 
máa részről a Lajtán tnli tartományok közös 
küldöttsége jogosult azt inlézni minden itányban. 
az egységes vezérlet és belszervezet kivételével ? 
vagy ugy értelmezi az a törvény, hogy az áll-
lam alkotó két fél  közölt ez a közösség csak 
kaptics, tényleg rzonban mindkettő a hozzájá-
rulást saját törvényei alapján teljes önállóság-
gal csak a nagyhatalmi állás kidomborilásáért 
állítja egymás mellé? azaz arról van szó, hogy 

hadügyi dolgokat köteles-e minkét léi egy-
másra való tekintettel parallel intézni? vagy 
pedig csak annyiban ismeri közö-nek. a mennyi-
ben a védelem kö/ö«ség« azt- megkívánja ? 

Az a törvény niindkétlél önálló alkotmá-
nyos jogát az egész 69 § ou ál (ellűnően han-
goztatja és a bevezetésben csak a k ö z ö s 
é rdekű v i s z o n y o k megjelölése mellett a 
közös érintkezés módját kívánja megállapítani, 
korántsem közös viszonyt tárgyal, tehát a had-
ügyet nem tekinti a mostani alakjára fejlesztett 
közös v i s z o n y n a k , hanem csak k ö z ö s 
é r d e k ű v i s z o n y n a k , minek érielme és 
lényege egészen mis s következőleg eredménye 
is másnak kellene hogy legyen. Ha nem igy 
volna, az a törvény netn beszélne m a g y a r 
h a d s e r e g r ő l s klllfinösen  a 12-ik § 
nem mutatna annyi önállóságra, pedig ez is 
csak ngy meg van erüsiive, mint az utóbbi 
időkben annyit hangoztatott 11. 

Sajnos, hogy sem a kezdő végrehajtásnál 
azóta mostanig az országgyűlésnek és a 

magyar államférfiaknak  nem jutott eszébe e kér-
désről gondolkozni, s e miatt a gyakorlat egy 
oly viszonyt teremtett, minek megváltoztatása 

lost már óriási akadályokba ütközik; de a 
bölcs uralkodó tflrhetlen  alkotmányos felfogása 
és a magyar nemzetnek a korona iránti loyali-
tása bizonyára előbb utóbb megfogja  találni azt 
M utat, melyen e kérdés ia megoldható lesz. 

Lehet — mondom — hogy a vármegye 
magatartása e törvényes állapottal nem minden-
ben egyeztethető össze, sőt azt is nyíltan elis-

hogy törvényesen meg nem szavazott 
•dót Mm kivetni, sem (elhajtani nem lehet, te-
hát bevenni sem szabad, de a mely vidék az 

kedvezményekből oly ksvesst kapott, s 

következőleg annyi várni vslója van, annak 
kétszer is meg kell gondolnia lépéseinek követ-
kezéseit, mert ha nem csak a jng folytonosság-
gal marad. 

Elnézését kell kérnem méltóságos főispán 
nrnsk és a tek. törvényhatóságnak e kis kité 
résért, mert habár a jelentés keretébe alig volt 
beilleszthető, vármegyénk magatartásának jel-
lerazéseért nem mellőzhettem. 

(Folyt köv.) 

A törvényhatósági közgyűlésről. 
Csíkszereda, oki.. Iö. 

Törvényhatóságunk őszi rendes közgyűlé-
sét mai napon tartott-) meg. melyen főispán  nr 
távolléte miatt Hecze Antal alispán elnökölt. 
A tagok közepes számban vettek részt ajnn, 
mely, bár elég anyaga volt, mint liogy egyet-
len lelszólslás sem történt két óra alatt véget 
ért s igy a legsimább lefolyása  volt. 

A gyűlés első tárgyát az alispánnak a 
közigazgatás állapotáról szóló jelentése képezte, 
melyet Mihály Ferencz főjegyző  olvasott fel,  * 
a mely általánosságban élénk éljenzéssel véte-
tett tudomásul. 

A gyűlésen előadott egyéb ügyek közül 
fölemlítjük  a következőket: 

A belügyminiszternek az a körrendelete, 
melylyel a törvényhatóságok figyelmeztél  tek oly 
határozatok hozatalától való tartózkodásra, 
melylyel az önkéntesen fizetett  adók elfogadása 
tilalmaztatnék, a legnagyobb érdeklődés tárgyát 
képezte, s miilön az állandó választmány az a 
javaslata felolvas)atoll,  bogy a körrendelet mint 
törvénybe ülkoző tudomásai ne vétessék és 
visszauiasittassék, a gyűlés lagjai azt egyhangú 
éljenzéssel fogadták  s emelték határozattá. Az 
indokolásban kimondatott, hngy a törvényhatósá-
gok autonom jogát, mely őket évszázados tör 
ténelmi alapon megilleti s melyet a törvényho-
zás a nemzet számára minden időkben fenntar-
tott, miniszteri rendeletlel megnyirbálni, meg 
bénituni, sőt éppen elkobozui nem szabad; már 
pedig a kérdéses körreud'elrt akkor, midőn mint-
egy fenyegetöleg  figyelmezteti  a törvényhatósá-
gokat arra, hogy bizonyos irányú liilározaloi 
— mely teljesen a lörvényen alapszik — meg 
fogná  semmisíteni, nem csak jogtalan és tör-
vénybe ütköző praejudikálást, hanem egyúttal 
az anionom jogok elknbnzását is jeleuti, ilyent 
pedig a törvényhatóság tudomásul netn vehet, 
süt inint jogaiba ütközőt visszautasítani kény-
telen. — 

Sajnálattal vétetett tudomásul a belügy-
miniszter azon leirata, melylyel s járási tisztvi-
selőknek a megkötendő és befásitandó  vizmo 
sásos és kopárterületek kijelölésével felmerülő 
utazási költségeire kért 1000 korona pótjava-
daluiazást megtagadta, s utasíttatott az alispán, 
h<>gy a járási tisztviselők számláinak kiegyen-
lítésére az érdekelt birtokosokat kötelezze. 

A megyei kórházbizottság azon javaslata, 
hogy a korbázszemélyzet létszáma egy ápoló-
nővel és egy szolgával emeltessék, elfogad-
tatott. — 

Minthogy az árvapénzek nagyrés/e kama-
tozatlan hever, az árvaszéki elnök javaslatára 
a közgyűlés névszerinti szavazással s egyhan-
gúlag elhatározta, bogy az árvapénztárban je-
lenleg kamatozás nélkül felszaporodott  pénz-
összeget s a jövőben is magán adóslevelekre 
kinetu kölcsönözhető összeget az árvaszék el-
nöke gyOmölcsdzés végett helyezze el a belügy-
miniszter által is ajánlott országos központi 
hitelszövetkezetnél. 

A gyergyói kórházbizottság azon határo-
znia, bogy a gyergyószentmiklósi kórház az 
uttan felállított  teleppel összekötetést nyerjen 
s villany világítással láttassák el, nem hagya-
tott jová. 

A Csíkszeredában épülő igazságügyi palola 
elhelyezésénél felmerüli  azon akadály miatt, 
hogy a tervezett épületet a rendelkezésre álló 
telekre uem lehet teljesen behelyezni, az alis-
pán javaslata bogy a Sáska Krisztina féle  szom-
széd telekből egy 0 60 méter szélességű rész 
szereztessék meg B egy kis területtel Sáska 
Krisztina kárpótuliassék. Az alispán javaslata, 
minthogy abba a szomszéd terület tulajdonos 
is beleegyezett, ellogadlatott. 

Elfogadtatott  ugyancsak az alispánnak 
azon javaslata, hogy Csíkszeredában a Szentlé-
lekről jövő nteza folytólag  vezettessék ál a 
„Vizellö" nevezetű réten, miáltal aztán a volt 
gyalog századosi telek, mely a vármegye tulaj-
donát képezi, egy második homlokzatot nyer-
vén, értékesebbé tétetik. Az uj ntcza a város 
álul a jelzett réten tervelt piaczlérre fog  vezetni, 
s az áítal a városunk terjeszkedése ez itton is 
elómozdittatik. 

Az uj kezelési rendszerrel felszaporodott 
levéltárnoki teendők elvégezhetése okán egy 
segéd levéltárnoki állás szervezése 1400 korona 
fizetés  és 300 korona lakbér illetménnyel rend-
szereeittetni a annak engedélyezésre a belügy-
miniszter leikéretni határoztatott. 

Torontál vármegyének a községi törvények 
a községi közgyámokra vonatkozó része módo-
sítása iránt a képviselőházhoz intézett felirata 
hasonló felirattal  támogattatni kimondatott. 

Kiss Ernő 1846—49 évi honvéd tábornok 
emlékére Nagybecskereken állítandó szoborra 
a rnháiati alapból 50 korona megszavaztatott. 

Sopron vármegyének a községi közigaz-
gatás javítása érdekében a képviselőház éa 

kormányhoz intézett felirata  azonos szellemű 
felirat  küldésével pártoltatott. 

Szegedváros l örvény hatóságának a ma-
gyar nemzeti követelmények megvalósítása ér-
dekében az országgyűlés mindkét házához in-
tézett felirata  hason értelmű felirattal  határoz-
tatolt pártoltatni. 

Árvamegye kezdeményezése folyiin,  a 
közegészségügy állvmositása iránt törvényhozási 
intézkedés kezdeményezése végett a belügymi-
niszterhez felirat  küldése határoztatott. 

Ugyancsak fölírat  küldése mondaton ki a 
3-ikévűket kiszolgált katonák hazabocsátása 
érdekében is. 

A mai osvásárhelyi ajsékelytársaságnnk a 
marosi tnlajnzás rendezése, a Maros folyó  sza-
bályozáss, a fskereskedök  és tulaj munkások 
közötti jogviszony szabályozása tárgyában a 
fölmlvelési  miniszterhez intézett föliratára  hason 
szellemű pártoló lölirat küldése határozatott el. 

A helybeli kir, törvényszékhez az 1897. 
évi XXXIII, t.-cz. 14. és 16. §§ ai értelmében 
a felszólalások  elbírálása és az esküdtek alsp-
lajstromának elkészítésére hivatott bizottságba 
a türvénvlratóság részéről: Pál Gábor, Balázs 
Dénes, Gál József,  Albert Balázs, Szopos Elek, 
Kovács János, Gö/.sy Árpád, Jakab Gyula. Nagy 
Gjula, Dávid Lajos, Demény Lajos küldetnek ki 

A vallás és közoktatási miniszter megke-
resése tolytán a kir, tanfelügyelő  részére a vár-
megyeházban eddig birt és elégtelennek bizo-
nyult egy irodahelyiségbe! még egy másik szoba 
áleiigedtelelt. 

Az erdélyi róni. kalit, státus igazgatóság 
azon értesítését, hngy a vallás- és közoktatási 
miniszter a csiksomlyói gimnáziumnak Szeredába 
való ál helyezésére megkívántató 780000 koro-
nából fedezetlen  maradt 635000 korona költség, 
nek az állampénztár terhére való átvállalására 
nem hajlandó, kénytelen volt a jelenlegi helyén 
hagyott intézet hiányaiuak tüzetes vizsgálat 
alá vételét és az azok pótlására szüks'ges terv 
és költségvetés elkészíttetését és felterjesztését 
elrendelni, a bizottság azon reá nézve meg-
nyugtató tudatban, liogy a csiksomlyói róm. 
kalli. főgimnáziumnak  Csíkszeredába tervezett 
áthelyezését minden jog letilartás nélkül rend-
kívüli vagyoni áldozattal is kész volt támogatni 
és hogy ezen nngyfontosságu  kérdés elodázásá-
ban seiumi része nincs, sz átiratot sajnálattal 
fogadta  s miután e szerint az áthelyezést ha 
végleg elejtettnek nem is, de mindenesetre bi-
zonytalan időre elodázotlnak tekinti, a tárgya-
lást maga részéről befejezettnek  nyilvánította. 

Tárgyalás alá vétettek ezek után a vár-
megyei közigazgatási, a megyei magánjavak és 
kölönböző alapok, valamint a községek 1904. 
évi költségvetései s uémely községek mull évi 
számadásai, melyek a számvevőségi kirendelt-
ség javaslatai értelmében észrevétel nélkül fo-
gadtattak el. 

Végül több községnek köz- és magánérdekű 
határozatai nyertek az állandó választmány 
javaslatai értelmében elintézést s azzal a köz-
gyűlés az elnöklő alispán zajos éltetése mellett 
véget ért. 

A székely iparkamara teljes ülése. 
Mnrosvásárselyl, 1903. október t.Wii. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara Tauszik B. Hugó kir. tanácsos, kamarai 
elnök vezetése mellett tegnap népes ülést tar-
tott melyről adjuk a következő rövid tudósítást. 

A közszeretetben álló elnök üdvözölvén a 
nyári szünet után ezeu első ülésben a kamara 
tagjait, a napirend előtt fájdalmasan  emlékezett 
meg Pótsa József  v. b. t. t. háromszékvárme-
gyei főispánnak  elhunytáról s ez által a Székely-
földet  ért nagy veszteségről, jelezvén, hogy 
anuak idején a kamara nevében táviraljlag fe-
jezte ki részvétét a bánatos család elölt. 

A teljes ülés a maga részéről mély saj-
nálaltsl veti tudomást a nagyéidemű férfin 
elhuny Iáról s részvétének jegyzőkönyvileg is 
kifejezést  adotl. 

Az elnöki közlések során bejelentetett, 
hogy a kereskedelemügyi m. kir. miuiszter 
Deák Imre székelyudva: helyi kőlaragónak 1600 
korona, Lántazky  Sándor szentkeresztbányai 
vasgyárosnak 6000 korona, Dániel  József 
gyergyószárhegyi kováesmeslernek gépek be-
szerzésére 430 korona és Zuliána  Péter mál-
nást kőlaragónak székely tanonezok képzésére 
1200 knrona segélyt, engedélyezett, melyekről 
a kamara bálás köszönettel vett tudomást. 

A tárgysorozat rendjén tudomásul vette a 
tefjea  ülés az elnöknek ama jelentését, bogy a 
munkás jutalmakra beérkezett összesen 20 
pályázat, melyek közül a kamara kerületét ké-
pező négy székely vármegye mindegyikéből egy-
egy érdemes ipari munkáa ajánltatotl a köz-
ponti bizottság által a kereskedelemügyi minisz-
ter urnák jutalmázásra. 

A kereskedelemügyi miniszter leiratára 
véleményt mondott a kamara, hogy ott, a hol 
cserépedény készítő iparos mesterek nincsenek, 
az ily nemfi  edények elárusitása a vegyea ke-
reskedőknek megengedtessék. 

Ö ömmel vette tudomásul a teljes filé*, 
bogy a kereskedelemügyi minisiter ur üoth 
Sándor marosvásárhelyi lakatosnak és Tóth 
Istváu liarótbi szabónak egyenként 600—600 
korona küllöldi utazási OsztBudijat adományozott; 
valamint, hogy a honvédelmi miniszter nr a 
kamara kerületében lévő kis iparosoknak az 
1904. évi honvédségi lábbeli szükségletből 2800 
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pár bakancs és 2300 pár könnyű czipő axálli-
tását engedélyezte. 

Megállapittatott a kamara 1904. éri költ-
ségvetése 25221 kor. 88 fillér  bevétellel. 23920 
korona kiadással és 1301 kor 88 fillér  fölös-
leggel. 

Javaslatot tett az elnökség a nyakkendő 
és a dobozkészitésuek a Székelyföldön  báziipa-
rilsg leendő meghonosítására nézve, mihez a 
kereskedelemügyi miniszter nr támogatását kéri 
a kamara. 

A székely fink  ipari kiképzéséről szóié 
jelentésből őrömmel vett tudomást a teljes fllés 
arról, hogy ezen akeziónak 8 év óta tartó 
lulyaaja alat' elhelyezett a kamara iparos 
tanoncznak az ország 56 városában összesen 
1318 fint,  ezek közül felszabadul  714 és tanoncz-
sorban van még 604 székely fin. 

Jele ez annak, hogy a kamarának a ren-
delkezésbe álló csekély anyagi eszközökkel 
jelentékeny eredményi sikerfiit  elérni. A Siker-
ben oroszlán része van az akczió vezetésével 
megbizott László Gynla kamarai másodtilkárnak, 
a kinek ezért a teljes ülés elismerését nyilvá-
nította. 

A teljes ülés örömmel vett tudomást a 
folyamaiban  lévő szalmakalap és géphimzö tan-
folyamról. 

Figyelemre méltó jelentések és javaslatok 
történtek a Székelyföld  báziiparának fejlesztése 
érdekében. 

Több iparos állal gépek adományozása 
végett benyújtott kérelmeknek a kereskedelem-
ügyi miniszterhez való felterjesztése  határoz-
tatott 

Pártolását határozla a teljes ülés a sze-
gedi lárskamara bárom rendbeli fölterjesztésé-
nek, nevezetesen, hogy a vasárnapi ninnkaszü-
nelröl szóló rendeletnek a pékekre vonatkozó 
része a közérdeknek megfelelőbben  módosiltas-
sék. bogy kisbirtokosoknál a mezőgazdasági 
gépekre gyűjtött megrendelések hitelesítési dija 
és költsége töröltessék, hogy a katonai ellátási 
raktárak árlejtései nyilvánossá tétessenek. 

Örömmel vett végül a teljes ülés tudomást 
annak bejelentéséről, hogy Solyom Gyula czípő-
talpszeg gyára Barólhon folyó  évi augusztus 
elején üzemét megkezdette; valamint, hogy a 
marosvásárhelyi Agrár takarékpénztár részvény-
társaság Marosludason Erdély legjobb gabona 
termő vidékének központján mezőgazdasági 
termény- és áruraktár részvénytársaságot alapit, 
melylyel a tárgysorozat kimeritletvén, elnök 
éljenzések közben az ülést bezárta. 

A v á l s á g . 
A mult hét egész folyamán  nap nap mellett 

vártuk a válság megoldását, de az, daczára an-
nak. hogy mindegyre birlelték, még máig sem 
következelt be. 

Legújabb hírként közölhetjük, hogy a ki-
lenctes bizottság már megegyezésre jutot t s meg-
állapította a szabadelviipárt katonai programmját . 
A megállapodásokat azonban még ezideig titok 
ban tar t ják . 

Mint leeudó miniszterelnököt Lukács László 
pénzügyminisztert emlegetik, ha azonban neki 
nem sikerül a békés kibontakozás, akkor T i s z a 
István miniszterelnökségét tar t ják valószínűnek. 

A I.ukács minisztériumát a következő ta-
gokból állónak képzelik. 

Miniszterelnök és pénzügy: Lukács László. 
Belügy : Apponyi Albert gróf. 
Közoktatásügy : Berzeviczy  Albert vagy 

Apponyi Albert gróf. 
Igazságügy: Nagy  F e r e n c i vagy Hódossy. 
Kereskedelem. : Hieronymi  Károly. 
Pii ldmivelés: Tisza  István, vagy Szé-

chenyi Imre, vagy Zselénszky  Róbert . 
Honvédelem : Kolozsváry. 
Hírlik, hogy már a legközelebbi órák meg-

hozzák a megoldást. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Beküldetett. Városunkban f.  bó 16 án 

ünnepelték a haza bölcse Deák Ferenez szü-
letésének 100 éves évfordulóját.  Ezen alkalomra 
a város lakossága szépen kivilágított és taraczk 
durrogások jelezték a nap nagy jelentőségét. 
A mi azonban azen kivül történt az már nem 
hazafias  ténykedés volt, hanem a legközönsége-
sebb utánzata a nagyvárosias „tüntetéseknek." 
ugyan is az a néhány, intelligens számba jövő 
embert körül vevő csőcselék, a mely akkor „a 
helyzet magaslatára" kerüli a várost körül 
járta s több uri ember ablaka alatt valóságos 
macska zenét röktönőzött. Ordított, al'czngsll 
és gúnyos megjegyzéseket kiabált, Tehát a min 
den magyar ember lelkében féltékenyen  őrzött 
„szent emlék" mintegy kiguuyollalolt és az a 
szép ünnepély mely czélozva vala, alaposan 
tönkre silányiltstott. Okulhatna ebből a min 
den szépre és nemesre rátermett intelligens 
iljnsága városunknak, s jó lenne ha magáról 
már egyszer életjelt adna s ne engedné ki 
kezéből a hazafias  mozgalmak rendezését. A 
természet nagy templomában való „szónok-
latok" sokkal inkább díszítenék a hazafias  ifjú-
ságot, mint a vendéglők és kávéházak dísz-
termében röktönözőlt .heves megnyilatkozások"! 
É« inost kérjünk bocsánatot hazánkfia  emlékétől 
s a városunkat ért szégyenért vezekeljünk. Ks. 

— Status gyfilés.  Gróf  Majlálb Gusztáv 
Károly erdélyi püspük a róm. kalb. status gyű-
lést november bó 18-ra bivla egybe Kolozsvárra, 
melynek tárgyát képezi: 1. Az igazgatótanács 
évi jelenlése; 2. A kilépő igazgatótanácsok 
helyeinek szabályszerű betöliése. 

— UJ postamester. A csikvárdotfalván 
özv. Szász Károlyné lemondása folytán  meg-
ürült s az utóbbi időben helyettes által betöltve 
volt postamesteri álláara értesülésünk szerint 
a kolozsvári posta- és távirdaigazgatóság a köz-
sajnálatra oly korán szemevilágát vesztett s e 
miatt állásáról lemondott, Szász Domokos volt 
szolgabíró nejéi nevezte ki, aki állását köze-
lebbről el is foglalja. 

— Honvéd lóvásár. A m. kir. 9-ik 
huszár ezred lóállományainak kiegészítése czél-
jából a honvédség kiküldöttjei a lóvásárt Csík-
szeredában mnlt vasárnap délután tartották meg. 
még pedig elég silány eredménynyel, a mennyi-
ben az előállított több ló- és kancza közül 
csupán kettőt tartottak alkalmasnak a meg 
vételre ; ezek pedig a Szacsvay Imre kir. járás 
biró istálójáliól kerültek ki, melyek egyike 600, 
a másika 660 koronával lett megvásárolva. 

— Meghívás. A „Maros-Torda megyei 
Általános Tanítótestület" alakulásának 25 éves 
fordulója  alkalmából 1903. évi november bó 
4-én Marosvásárhelyt, a vármegyeház díszter-
mében ünnepi közgyűlést tart, melyre a tantes-
tületi tagokat és a tanügy iránt érdeklődőket 
tisztelettel meghívja a választmány nevében 
Marosvásárhelyi, 1903. október hó 12-én. Málbé 
Józsel elnök, Gönczi János főjegyző.  Tárgyso 
rozst: Délelőtt. Az űnoepi közgyűlés kezdete 
léi 10 órakor.) 1. Hymnns, énekli a marosvá-
sárhelyi ev. ref.  polgári leányiskola énekkara 
2 Elnöki megnyitó, lartja L'nárl Józsel tisz 
teletbeli elnök. 3. Óda, irta Nagy Lajos tn.-ré-
geni tanító, szavalja egy tamtóteslületi tag. 4. On 
nepi beszéd, lartja Máthé József  a tanítótestület 
e. i. elnöke. 6. Megyei tanító internátus alapí-
tására előterjesztést tesz Harlly János lanitútes-
tületi pénztárnok. 6. Elnöki zárszó. 7. Szózat, 
énekli a marosvásárhelyi községi polgári fiúis-
kola énekkara. Déli 1 órakor társas-ebéd László 
György vendéglőjében. Egy terilék ára 3 kor. 
Akik ezen részi venni óhajtanak, a közgyűlés 
napján reggel 8 óráig jelentkezzenek Máikus 
János tanitótestflleti  aljegyzőnél. (Elszámoló köz-
gyűlés kezdete 4 órakor.) 1. Elnöki előterjesz-
tések. 2. Főjegyzői jeleu tés a tanító test. évi mű-
ködéséről, Gönczi János főjegyző  által. 3. Pénz-
tárnok és pénztárvizsgáló bizottság jelentése a 
pénztár állapotáról, felmenlvény  megadása, a 
jövő évi költségvetés megállapítása. 4. Könyv-
tárnok és könyvtárvizsgáló bizottság jelentése 
a könyvtár állapotáról, a. Indítványok. Közgyű-
lés nlán este 8 órakor, a megyei tanítói inter-
nátus alap-javára jubileumi  hangverseny lesz 
a tagok egyhaugu óhajtására. Kéretnek a t. ta-
gok, hogy azon teljes számban megjelenni szí-
veskedjenek. 

— Lövölde átvétel. A helybeli kir. 
honvédség részére az Olt folyón  Iul a zsögödi 
haláron ez évben épített lövöldének rendeltetési 
czéljára való átvétele a honvédelmi miniszter 
rendelkezése folytán  kirendelt vegyes bizoltaásr 
által Szerdán, vagyis a mai nap megtörtént. 

— Az eső. Mit a szántó-vető gazda két 
hónap óta epedve várt, de mind hiába: az eső 
végre valahára jelentkezett. Langyos és kelle-
mes őszi nap nlán szombaton este délnyugat-
ról jött borulással csendes esőzés váltotta fel 
az évek óta ritka, száraz és poros őszinapokut. 
amelyek a szép őszt sovátgókal most már 
csakugyan kielégíthették, de uem a gazdálkodó 
kösönséget, amelyet a csonttá keményedett löld 
az őszi vetésben hátráltatott annyira, hogy 
mo»t már ha elégségesen megázik és szántba-
lóvá is válik a löld, a küszöbön álló lagyok 
miatt- a vetés teljes koczkázstlal fog  járui. |ie 
dig a nagyobb rész rá van utalva a kísérletre 
bármily későre ia történik a vetés, mert a léc-
főbb  élelmi czikknek — a kenyérnek — bizto-
sítása mindenek fölött  áll, mi ha nem sikerül, 
magának az állami gépezetnek kerekei is meg 
lógnak állani. Az esőre egyébként égelő szük-
ség volt már a forrás  vizek kiapadása miatt is, 
minthogy a szükséges ivóvíz a legtöbb kntban 
már teljesen fogytán  volt, a patak inalmak pe-
dig nagyobb részt szárazon állottak s a vizerö-
vel írsló őrlés ma-bolnap lehetetlenné válsndol! 
volna. Szóval a természet — ha későn is — oly 
bézsgot pótol az esővel, ami még kiszámilliat-
lan nyomornak veheti elejét. 

— Tehenek és borjuk eladása, A 
székelyföldi  kirendeltség által ez év tavaszán 
kiosztott teuyésiteltenekből és borjukból ftiima 
radt és egyesektől visszavett hat darab mező-
hegyesi tehén és két darub borjú folyó  hó 24 én 
reggel 8 órakor a gazdasági iskolánál tartandó 
nyilvános árverezésen elsdatik. Vevők kötelesek 
a vételárt készpénzben azonnal luflzeti'.i,  vagy 
két elfogadható  kezessel ellátott kölelezvéiiynyel 
biztosítani. Azon vevőnek, ki e feltételek  vala 
melyikének eleget nom tesz, a ráütött állatok 
át nem adatnak. Csíkszereda, 1903. október 20 án. 
A gazdasági egyesület igazgatósága. 

— AB építő ipari téli tanfolyam 
a budapesti m. kir. állami felső  építő iparisko-
lában (Budapest, VII. ker., Csömöri-nt 74. sz.) 
november 3 án nyílik meg, a beiralás október 
20-tól 28-ig tart. A tsnfolyam  négy téli lélévre 
terjed, a végbizonyítvány három évi utólagos 
gyakorlat melleit jogot ad a kőmives, a kőfa-
ragó vagy az ácsmesterség önálló üzésére. Szűk 
séges iratok : 1. Keresztlevél. 2. A végzett isko-
lai osztályokról szóló bizonyítványok. 3. lpar-
hatóságilag hitelesített bizonyítvány legalább 
egy évi gyakorlatról. 4. Másodszori himlőoltás-
ról szóló s 5. erkölcsi bizonyitváoy. Egy-egy 
tanfolyamon  összesen 28 koronát kell fizetni 
Az igazgatóság. 

— Biztosítási Évkönyv. Alig van 
intelligens ember, a ki ne biztositana, s alig 
van ember a ki törődnék a biztosító társasá 
gokkal. Pedig a most megjelent Magyar Bizto-
sítási Évkönyv sokat elmond a biztositókról, 
melyekre százmilliókat biznnk. A nagyon el-
terjedetl könyvből tanulhat a laikus is, tanulha-
a szakember is, a tisztviselő és a vidéki ügy-
nökök is. A társaságok ismertelésén kivül nagyi 
érdekű czikkek vannak benne, a „Biztositási 
mstkemalikárél" (Bogyó Samutél), a tenger 
biztosításról. A könyv leghasznosabb része a 
,Kárbecsléstsn", melyből sokat lehet tanulni 
A könyv ára 4 korona. Kapható a Biztositási 
és Közgazdasági Lapoknál Budapesten, VII., 
Vörösmarty ntcza 14. szám alall. 

— Vasúti szerencsétlenség Három-
széken. Nagy vasúti szerencsétlenség történi 
az erdélyi erdőipar részvénytársaság gyulafalvi 
faipar  telepe róinániai részén : polyáui Bartók 
Ferencz monkavezelö 10 székely és 2 hovát 
munkással a musai részről a Zeuloga nevű er-
dőrészre indullak gyalog. A gyártelepből kiérve 
több üres tönkszállitó kocsit találtak az ipar-
vasut vágányain. — Kél kocsit Bartók. Bálint 
Tlajos és két kurvát segítségével összekapcsolt 
és arra lelsübb engedelem nélkül felrakták 
élelmi szereiket, azután magok is felülve,  uluuk 
indullak a lejtős hegyoldalon. A vezető vasulon 
alig máslél kilométernyi távolságra a kocsik 
nagyon sebesen mentek, ugy, hogy Bartók Fe-
rencz, ki a fékezőn  ült, nem volt képes lékezui, 
és midőn mintegy két kilométernyire lehettek, 
mindkét kocsi kiugrott a vágányokból és a 
benne ülök a jobboldali kősziklához vágódtak. 
Bálint Lajos rögtön szörnyet lialt. Bartók munka-
vezetőnek jobb lába ketlé tört, más hét eiuber 
és asszony súlyosan, három pedig könyebben 
megsérült. A súlyosan sérülteket a kézdivásár-
helyi Rudolf  kórházba szállították és a vizs-
gálatot megindítói Iák. 

— Góbéságok. Kaczagtaló székely his-
tóriák és elbeszélések. Irta Péterfy  Tamás (Má 
sodik kisdás). A magyar olvasó közönség: jó 
ízlését mutatja, hogy a .Góbéságok" második 
kiadása féléven  belül halezer példányban jelent 
ineg. A kaczagtató székely bi»tói'iák nem pitu-
laşi kellő pikantériák, sem röhögni való drasz-
tikusak, hanem a keresetlen nép humor igaz 
gyöugyei. Péterfyt  mint írót már tizenkét kö 
tele után ismeri az olvasó közönség, müvei 
mint „Gyász király" a „Petőfi  regék" valamint 
hat eledeli székely regénye figyelemre  méltók 
a magyar irodalomban. A ,Góbéságok" méltán 
sorozható legjobb munkái közé. Sok eredetiség 
zamatos humor és a derűs, de ártatlan góbé 
furfang  kellemesen mulattatja az olvasót. A 
tíz ives könyv ára 1 korona 40 fillér.  Kapható 
miuden nagyobb könyvkereskedésben. Az ár 
beküldésére portómenteseu küldi meg 1 kor. 
40 filléréit:  Péterfy  Tamás Budapest, IX. ker. 
Köztelek. 

— A Lampel-Wodianer ozég ki-
tüntetése. — Az országszerte ismert nevű 
Lani|iel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir 
udvari könyvkereskedés, a tnely évszázados 
múltra tekinthet vissza, pár évvel ezelőtt tan-
szerraktárral bővítette budapesti Andrássy-uti 
fényes  üzletét. Augusztus és szeptember havá-
ban a budapesti városligeti Iparcsarnokban az 
iparostanonezok és segédmunkások nagyszabású 
kiállítást rendezlek, a melyen részt vett 
Lampel-Wodianer czég is az iparoktatás czél-
jait szolgáló tanszereinek kiállításával. Iiz 
tanszerkiállitás ugy a szakértük, tninl a nagy 
közönség mele;; érdeklődését felkeltette.  — A 
megnyitó ünnepen a miniszterelnök, s egy ízben 
Ö Felsége is behatóan megszemlélte a c/ég ki 
állilását, s ugy a miniszterelnök, uiiiil Ö Kel 
sége legmagasabb megelégedéoének adott ki-
fejezést  a czég jelenvolt képviselője Huszár 
Béla elölt, a ki a ntaţas vendégeknek felvilá-
gosítással szolgált. A kiállítást pár uapja re-
kesztették be, s a kereskedelmi miniszter 
elismerő oklevéllé! tüntette ki a czéget áldozat-
kész kiállításáért. 

— Szerk. üzenet. Több kéziratra csak 
lapnnk jövő számában kerül sor. 

KÖZÖNSÉG^ KÖRÉBŐL. 
Leszámolás. 

A „Csíki Lapok" folyó  évi 42 ik számába 
a ..Külöufélék''  rovata közölt a „Beiktatás" 
czimíl czikk h ójának e/. a leszámoló válaszom 
A névtelenség gubájába bujt czikkiró tudósítása 
nem egyéb, mint gnnyolódó, személyeskedő, 
hz egyház szerlai lá>ait pellengérézö lörmedvény 
épen azért nem énlentes nz ilyen cz'kkezövel 
még szóba sem állani. „Sulor I ne ultra crepidaui. 

Csikszeolimrén, 1903. október 17-én. 
Lőr inos Sándor , plébános. 

579—1903. vgrh. szám. 

Árverési hirdetmeny. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a budapesti VII—XI. ker. 
kir. törvényszéknek járásbíróságnak 1908. évi 
S. p. IV. 716/3 sz. végzése folytán  Dr. Scbăfer 
Z«igmond ügyvéd által képviselt Czámetzer 
Károly budapesti czég végrehajtató részére 
Szebeni Alhertné csíkszeredai lakós végrehajtást 
szenvedő ellen 62 kor. 50 fillér  követelés s jár. 
ereiéig elrendelt kielégítési végrehajtást folytán 
alperestől lefoglalt  és 1054 koronára becsült 
ingóságra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1903. 
évi V. 787/3 sz. végzesével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap- és felűlfoglaltatók 
követelése erejéig is, a mennyiben azok kielé-
gítési ;ogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő megtartása határidőül 1903. évi 
november hó 7-iknapján d. n. 3 órája 
kilüzeiik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: házi bntorok a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  melleit, szükség esetén becsáron alul 
is el lógnak adalni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéséhez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki uem lünik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés tnegkezdéseig alulirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, mert különben csak 

vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 
Kelt Csíkszeredán, 1903. évi okt. hó 12-én. 

l e i e e s t e s <*ymi®« 
kir. bírósági végrehajtó. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

i e s t eS rnnakák k é s s i t é « 
sét a legszolidabb árak mel-

lett elvállalok, u. m. : szoba, czég, 
czimer és templomfestéseket,  arcz-
kép nagyítását, templomi szent-
képek olajfestéaét  és oltár aranyo-
zását a legizlésesebben készítek el 

Magamat a m. t. közönség p&rtfogá 
sába ajánlva, maradtam kész szolgálattal 

8 I H O N M I H Á L Y , 
ssobafestö,  Cslktaploosa. 

2154—903. tlkvi. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Leicht 
János Kolozsvári lakós végrehajtónak ismeret-
len lai lozkodásu Lenke Károlyné Bariba Mária 
végrehajtást szenvedő elleni 97 korona tőke-
követelés és jáiulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvéuyszék területén 
lévő Csíkszereda város határán fekvő  a csík-
szeredai 2ü4 sztjkvben foglalt  A •(" 118 hrsz. 
ingatlanra az árverési 2820 kor. ezennel megál-
lapi'ott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelöli az 1003. évi deczember 
hó 14-ik napján d. e. B órakor csíkszeredai 
törvényszék uiint tlkvihatóság hivatalos helyi-
égében megtartandó nyilvános árverésen a 

megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10'/,-ál készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. november bó 
1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügy-
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez leleni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1903. évi szeptember 

hó 19-ik napján. 
Gecző Béla, 
kir. tszékt biró. 

E 
GYESBEN járó HÉT éves SZÜRK 

K A N C Z A 
eladó SCH1ER FERENCZ, kir. 

mérnöknél Helyben. E 
4693—903. sz. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A/. üresedésben levő gyergyó várhegyi 

körjegyzői állásra ezennel pályázatot hir-
detek és felhivom  mindazokat, kik ezen 
800 korona évi fizetéssel  és természetbeni 
lakással javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, liogy eziránti kérésüket hozzám 

I C folyó  évi október hó 31-ig 
annál biztosabban adják be, mivel ké-
sőbb érkező pályázatokat nem fogok 
figyelembe  venni. 

tíyergyószeutmiklós, 1903. okt. hó 6. 
L á z á r J á n e s s. k., 

1 — íí főszolgabíró. 

Sz. 129G—903. mj. 

Pályázati hirdetmény. 
A Csikvármegye magánjavai terhére rend-

szeresített gyergyólölgyesi erdőszolgai állás üre-
sedésben lévén, annak betöltése czéljából pályá-
zatot hirdetek és felhivom  mindazokat, kik ezen 
évi 300 koronával javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, pályázati kérvényüket hozzám folyó 
évi november hó 14-éig adják be, mert a 
később érkezetlek nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Pályázótól fedhetlen  előélet, írni s olvasni 
tudás kívántatik meg. 

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 
Csíkszereda, 1903. évi október bó 18-án. 

Dr. C8IKY JÓZSEF, igazgató 



Október 21. C S I K 

Sz. 744—1903. kj. 

Árverési hirdetmény. 
A csiktusnádi közbirtokosság tulaj 

donát képező „Kntárka" nevll erdőrész-
ben Uzeiutervszerinl esedékes megtakarí-
tott vágás területen megbecsült 1357 nir 

gömbölyű lucz-és jegenyefenyő  haszon fa 
3215 kor. 20 fill.  azaz Háromezerkétszáz-
tizönöt korona 20 fillér  kikiáltási árban 
Csiktusnád községházánál 1003. évi 
október hó 31-én délelőtt 0 óra-
kor megtartandó ujabbi nyilvános árve-
résen szó és zárt Írásbeli ajánlatok mel-
lett a legtöbbet Ígérőnek el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10'o a bánatpénz 
képen az árverezést vezető bizottsághoz 
leteendő. 

Az Írásbeli zárt ajánlatok szintén 
10° o bánatpénzel vagy megfelelő  ovudék-
képes értélipapiral látandók el és nbbiin 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési teltételekel ismeri éa azok 
nak magát aláveti. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a csiktusnádi 
elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csiktusnád 1903 okt. hó 15-én. 
Éltes Mózes, id. Imets Dénes, 

segédjepyzó. 1 —2 községi tiiró. 

Sz. 421—90.!. rki. 

Pályázati hirdetés. 
Csíkszereda város rendőrhatoságánál 

több rendőri állás Üresedésbe jövé:i, 
azokra pályázhatnak 40 éven aluli kato-
nai oktatásban részesült és kifogástalan 
erkölcsi viseletű egyének. 

Javadalmazásuk : 480 kor. fizetés  és 
megfelelő  ruházat. 

A pályázati kérés — saját kezflleg 
irva — f.  évi n o v e m b e r l-ig alul-
írott rendőrkapitányhoz beadandó. 

Csíkszereda, 1003. okt. 19-én. 
Kovács János, 

1 - á rcmlürkapitúny. 

Sz. 3132-903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásá-

ban Kászonaltiz. Féltíz cs Impér közsé-
gekből álló körjegyzői körben Kászonaltiz 
székhelylyel a körjegyzői állás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén, annak betölése 
czéljából ezennel pályázatot liirdettk. 

Javadalmazása: 120U kor. törzsfize-
tés, melyen kívül hivatalus utazásokért 
fuvar  és napidíj nem jár, 120 kor. kül-
döncztartási általány, megfelelő  szabadla-
kás cs magánmunkálatokért szabályrende-
letileg megállapított dijak szedése s vé-
gül az anyakönyvezetői teendők végzé-
séért 160 kor. tiszteletdíj. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
1 t.-cz. 6. §-sa illetve az 1900. évi XX. 
t.-cz 3. §-ában előirt minősítésüket, élet-
korukat felszerelt  kérvényeiket hozzám 
folyó  évi október 28-án d. u. 5 
Órájáig adják be Az ezen határidő 
után érkező kéréseket figyelembe  nem 
veszem. 

A választás folyó  évi október 31-én 
d. e. 10 órakor fog  Kászonaltiz község-
házánál megtartatni 

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

tnszol̂ iliiró. 

Ér t e s i t é s! 
tisztelettel van szerencsém a 

m. t. közönség szíves tudomására 
hozni, hogy Csikszentmártonon el-
vállalok m i n d e nn e m U 

P A P L A N O K 
újbóli készítést, régiek javítá-
sát , a hozzávaló gyapott fésülé-
sét is. 

A paplanok készítését minta után 
saját magam kézzel eszközlöm, 
miért is azok tartóssága és jósága 
iránt felelősséget  is vállalok. 

Minél számosabb pártfogást  kér 
1—9 tiszteletel: 

STAKICS JÓZSEFNÉ. 

GYÜMÖLCSFÁK. 
Őszi ültetésre ajánlunk : 

minden fajtájú  gyUinölcsfacsemetét, 
a legjobb fajtákból  nagy készletek 
tömeges ültetésre, alakított 
fákat,  gyüniölcsbokrokat, bogyó-
termőket, díszcserjéket, r e m e k 
gömbákáczckat, gyümölcs-uj-
donságokat stb. Csak legjobb minő-
ségű, jól meggyökeresedett, fajbiz-
tos növények szállíttatunk. 

Elvállalunk gyümölcsészeli, kerti 
és parkberendezéseket. GyUmülcs-
kertészeti ügyekben díjtalanul szol-
gálnak felvilágosítással. 

Árjegyzékek ingyen s bérmentve. ( 

FISCHER és TABSA, Molá i < 
Nagyenyeden . I 

Képviselve: Jakab Gyula ur áltnl i 
(íyereyóHzetitiiiiklfison.  | 

Mi n d e n n e m ű ( s z i n a i w i y , 
p l a t i n a e z ü s t - r é z l o n -
csor , z o m á n c / . ) fog tö -
m é s , f o g h ú z á s ,  fogla-

k a r i t á s cs n i ü l o g n k kész í t é se 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  L-s rogti-rlniikiii miitLTIIIL-In-N 

Csíkszeredán, 

Lázár Domokos-féle  ház 
tssemben a „KOSSUTH" ssállóval) 

emeletéi). 

Rendelés d.u.'22—5-ig 

W H i t e l t n y ú j t o k "Wtt 
1 —2—Slívre (kamat né lkü l ) : városok. községek, 
Inefryók.  VÍZSZIIIMIIVOZÓ társul:ILok, mérnöki liivu-
tulok, szövetkezetek. napvohli nrii.nilimik s m,is 

liLli-lkü|»-s testület,-türk. 4 9 
A hílelpyTi)lás 5iQiiiTesszúrE és torra T o n a m . 

CZELL FRIGYES ÉS FIAI 
bornagykereskedés Medgyasen. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 

Eredeti 

I L A P O K 

T T ' T ' T ^ ! 

UJ FÉRFISZABÓ ÜZLET. 
Alulirt mint a HAUPTFOGEL CZCg brassói férfiszabó  üzle-

tének helybeli üzletvezetője tudatni kiváno.n, a »- é közönséggel, Imgy 
fblytf  év n o v e m b e r bó e l v v e l a czéglől megválók és sa,át 
nevem alatt egy a mai kornak megfelelő  uj 

F É R F I S Z A B Ó Ü Z L E T E T 
fogok  nyitani ÖZV. Orbán Jánosné házában a belpmcztércn (Robidnál). 

Becsületes munkásság, jó minőségű anyag és szolid árak mellett 
ürekvésein az i"en tisztelt, nagyérdemű közönség elismerései kegyes 

43. szám. 

Ml, 
% 

É 

lesz tör 
pártolása után kiérdemelni 

Csíkszereda, 19(13. október hó. Tisztelettel : 

7 - 2 0 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p a l a c z k o b b a n é« b o r d ó b b a n . 

Erdélyrészi képviselő : 

Jakab Oyula ur 
Gyergyószentmiklóson. 

T Uj czipőüzlet T T üj czipíiözlet! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség 

s-zives tudomására hozni, miszerint Csiksz.eredá-
bnii a polgári leányiskola átellenében, 

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

sabb és legszolidabb kivitelben. 
Szíves pártfogását  a mélyen tisztelt közönségnek kérve maradok kész 

tisztelettel: B I R Ó « Y I T L . A . czipc'sz. • 

á l l 
^ e l T j L l n o . u L l l a . s . t l s . a n . u L l 

kedvez (őárudáiiknak a szerencse. Kii vid idő alatt 12 millió korona nye-
reménynél többet fizettünk  nagyrabccstllt vevőinknek ; csak a legutóbbi 

5 hónapban tl 

3 legnagyobb nyeremény és pedig: 
;t 605.000 koronás nngy jutalmat a/ 570K0. számtt sorsjegyre, 
a 100.000 „ főnyereményt  n 743<ifi.  ' „ 
a 90.000 „ „ n 10íl7h0 

és ezeken kivill még egyéb sok iingv nyereményt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ Irgesclydtisnhb os/.tálysor.sjátékában 

vegyen részt. A most következőm, kir. szabadulni. 13. osztálysorsjátékbsn újból 

1Í0.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget, 

H millió 459.000 koronát 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

1 , 0 0 0 . 0 0 0 k o r o z i a . 
Továbbá 1 jutalom 6 0 0 . 0 0 0 , 1 nvireinénv 4 0 0 . 0 0 0 , 1 á 2 0 0 OOO. 
2 ii l O O . O O O , I á » 0 . 0 0 1 » . 2 á" 8 G . O O O , I á 7 0 . 0 0 0 2 á 
O O . O O O , 1 á 5 0 . 0 0 0 , 1 á 4 0 O O O . r> á » 0 . 0 0 0 , 3 á 3 5 . O O O , 
H á 2 0 O O O , H á 1 5 . O O O , 3ti á l O . O O O korona < s még sok egyél) : 
összesen 3 5 . O O O nyeremény és jutalom 1 4 , 4 3 0 . 0 0 0 korona összegben 

Az I-ső osztályú sorsjegyek tervszerű árai : 

| s eredeti s o r » Irt—.75 vau kor. 1.50; \ eredeti sorsjegy Irt 1.50 vagy kor. 3,— 
- ii II „ „ 6. , i „ „ 6. „ „ 12. 

A sorsjegyeket Utánvét te l vagy az összeg előzetes b ekü ldése ellenében 
küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket er. sorsjegyekere kérünk 

S f  folyó  évi  november hó 2-ig "ftfl 
bizalommal hozzánk beküldeni. 

Török A. és Társa 
bankháza BUDAPEST. — Hazánk legnagyobb osztálysorsjátók-üzlete. 

Főárudánk osztálysorsjáték-ilzletei : 
Központ: Teréz-körut 46 a I. fiók:  Váczi-körut 4 a. II. fiók:  Muzeum-

körut 11a. III fiók:  Erzsébet-körut 54a. TÖRÖK A. ES TÁRSA bankháza Budapest. 
Kérek részemre I. osztályú m. kir. szab. osztilysorsjáiék eredeti 

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 3 -6 

Az összeget 

Ü í 

a & 

tutánvételenii kérem 
kur. összegben jpostautalványnyal küldöm 

(mel léke lem b a n k j e g y e k b e n tbélyegekben) A nem tetsző lörlenda. 

Nyomatott Csíkszeredában, Sivoboda Testvérek kSnyvnyomdáj&baji.  1903. 




