
XV. évfolyam. Csíkszereda, 1903. November 1. 4 . szám 

CSIKI LÁPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

S / . e r k e M / t ( ' i s ú ( ; é s k i a d ó i ki v a t n l : 
Savoboda Testvérek kí>nvvkereskedése, hová a Inp 
szellemi részét illető minden közlemény, valamint 

hirdetések a elniiKctósi dijak la ktUdendók 

Az uj kormányelnök. 
Alig mnlt egy hete, liogy T i s z a 

Tstvín gról, inint ő felsége  által kineve-
zett nj miniszterelnök magára vette a 
kormányzás gondjait és a politikai hely-
zetben már is sok változás történt, még 
pedig előnyös változás. 

Sikerlllt neki megóvni a szabadelvü-
párt egységét, sikerlllt megoldani mimlen 
nagyobb ellenállás nélkül a ház uj elnö-
kének megválasztatását s ezek mellett 
sikerlllt eliifondaui  programbeszédjét elő-
szűr a főrendi-  azután pedig a képviselő-
házban. 

Ennek a programbeszédnek a leg-
kiválóbb és ugy a politikusok, mint a 
nagy közönség által legkiváncsiabban 
várt része az, a mi a katonai kérdésekre 
vonatkozik, melyek gnram-ziát szolgáltat-
nak arra nézve, liogy idők folytán  a had-
seregre vonatkozó összes nemzeti követe-
léseinket elérhetjük s még a magyar ve-
zénynyelvet is. lm türelemmel leszilnk és 
;t magyar vezénynyelv iiit-gvalósiilhatására 
a tulajt kellően előkészítjük. Erre n czélra 
szolgálnak azok az igen becses és előnyös 
vívmányok, melyeket az uj miniszterel-
nöknek sikerlllt ő felségétől  kieszközölni 
a melyeknek már a kö/.el jövőben való 
életbe léptetése iránt az egész kormány 
nevében határozott Ígéretet tett s melyek 
feltétleuUl  ulkalinasok arra is, hogy n 
felzaklatott  közvclei-tényt lecsilupitüák, az 
obstruáló kedvet alább szállítsák, illetőleg 
véglegesen elenyésztessék s utat nyissa-
nak a békés niiiiikálkodás.iak, melynek 
egyik czélja az engedélyezett vívmányok-
nak rövid időn való életbe léptetése, a 
másik pedig — és ez jelenleg életbe vágó 
— az ország erősen megingott közgazda-
sági egyensúlyának helyre állilásn. 

Az ide s tova egy éves exlex álla-
pot különben sem egészen szilárd alapo-
kon álló közgazdaságunkon szerfelett  so-
kat rontot', nem csuk azért hogy igen 
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sok égető kérdésflnk  megoldására nem 
engedett módot és alkalmat, hanem azért 
is, mert a külfölddel  szemben hitelünket 
erősen megingatta és a magyal állam 
szilárdságában vetett bizalmat a mini-
mumra szállította le. 

Érzik ezt igen jól azok is, kik a 
nemzeti követelések kieszközlése czéljából 
megindították és hónapokon keresztül 
fenntartották  az obstrnkrziótés lehetetlenné 
téve az nlkolmányos kormányzást és nz 
alkotó munkálkodást, okozói lettek a be-
következeit anyagi romlásnak, a mely lin 
tovább fokozódik,  belátliatlun következ-
ményekkel járna az országra nézve. 

A-zok a katonai vívmányok, melyek 
létesítése iránt az uj kormány igéretét 
bírjuk, ha nem is tartalmazzák mindazt, 
amit nz obstruáló ellenzék zászlójára irt, 
min,inzonáltal oly sok becses és előnyös 
újítást foglalnak  magukban, aminőket pár 
hónappal ezelőtt még n legvérmesebbek 
sem reménylettek s melyek alkalmat és 
alapot szolgáltatunk arra. liogy tölibi 
óhajtásaink és vágyaink is idők lolytáu 
teljesüljenek. 

Ugy vagyunk meggyőződve és re-
méljük is, hog\ ezeknek fejében  azon 
kis töredéke a képviselőknek, kik a mult 
liéteu még harczias hangulatban voltak, 
letesznek a további obstruáiásról s utal 
engednek arra nézve, hogy az uj kor-
mányelnök és társai hozzá lóghassanak 
tartalmas progranimjtik megvalósításához. 

" Az n j miniszterelnök a törvény-
hatóságokhoz. (Jrrfif  Tisza István ujon kineve-
zett miniszterelnök e hó 4-ról kelt leiratában 
tudatta a törvéuyhalóságokkal as ujiniiiiszleriiun 
kinevezéBét, azon várakozásának adván kifejezést, 
liojţy ugy ót, mint minisztertársait a törvényha-
tóságok kitűzött feladataik  megoldásában törvé-
nyes hatáskörükhöz képest hazalias buzgalommal 
és erélylyel fogják  támogat ni. A különböző re-
szort miniszterek czenkiviil külön külön ia tudatták 
kinevezésüket és kérték támogatásukat. 

— A képviselőház Ülései. Hosszas 
szünetelés után folyó  hó 4-én tartotta a képvi 

suióluiz eled illését, melynek nspirendjére az el-
nök, grof  Apponyi Albort lemondása s az uj 
kormány bemutatkozása volt kitűzve. Az Apponyi 
leinun tása felett  egy kisebb fajta  obatrukc2Í?it 
je í̂ii'..'. iii.'ü a Szed?rkényi csoport éa a párlnn-
kivüliek s ezzel annyira kihúzták Bok azónokuk-
knl az időt, liogy a korináoy bemutatkozására 
nlig került sor. Hozzászóltak a lemondáshoz 
minden pártból: névaaeriut: Kossuth,  Hellen-
brotli  (iéza, a szabadelvüpártb4I Dániel  Ernő 
báró Zichy  Jenő,  Darányi  Perenoz, Rakovszky 
István. i'gron  tiábor, ÍIoek  János, kik mind-
annyian Apponyit dicsőítették a az ellenzék BZÓ-
nukiii u<la konkludáltuk, hogy uein kell elfogadni 
a lenioinlást, inig végre belépett a házba Ap-
ponyi, ki maga kérte, liogy lemondását fogad-
ják el a az alfelelti  vitát zárják be. Sziiuet kő 
vetkezett erre, mely uláu belépett az üleaterembe 
Tisza  grof  minisztériumával a átadia az elnöklő 
Dániel  tíáboruak a kinevezésekről BZÓIÓ királyi 
kéziratokat s a/ ellenzék legnagyobb zajongása 
kőze|>elte felolvastatta  s az erről a részről szóin 
jeuyzóküu) vet hitelesítvén, átküldte a főrendi 
házhoz. Isszonyu kavarodás lámudt erro a ház-
ban. repkedlek a legszenvedelyesebb kifejezések 
az illést vezető Dániel (jábor alelnök ellen s 
mitrali Tisza István gróf  miiiiŝ terülnük a prog-
ram elmondásától ozen alkalommal vissza lépeti 
az ülés nzon napirend megállapításával ért véget, 
liogy az elnök lemondásáról BZÓIÓ vilát másnap 
fol)iatuifogják.  — A uovember ú-iki ülésben kikor-
rigüliák az előző iilés jegyzőkönyvét, azaz elnök a 
tegnapi zajban nein mindunki által hallott kérdéseit 
újra föltévén,  a ház a királyi kéziratot tudomásul 
vette, valamiül utólagosan tudomásul vette azt is. 
liogy a kézirat a tegoapi ülésből jegyzőkönyvi 
kivonat kísérőiében a főrendiháznak  átküldetett, 
t'zután Szatinár város kérvenyét vették slú, A 
harmadéves katouák dolgában, mely hoszu vi:ára 
adott alkalmat, melyben resztvettek : Daróczy 
elúudn, Ugrón  Oábor, Tisza  István gróf. 
Kovács  Pál. Várudy  Károly, /io//ó, Darányi 
Pereucz, liukoin  i Samu, liarta  Ödön éa Len-
gyei  Zoltán, míg végre is elfogadta  a többség 
a kérvéuyi bizottság javaslatát, liogy a kérvéuyt 
rendes időben napirendre tűzzék. Folytatták ezu-
tán az Apponyi lenioudása fölötti  vitát, amely-
hez az ülós végéig csak ketten beszéltek: Ko-
vács Pál és Zboray  Miklós. A november 6-án 
tartolt iilésbeu hirtelen befejezést  nyert a lemon 
dás felett  megindult obsirukc/.in, mert a nép és 
Szederkényi-párt nem kért névszeriuti szavazást 
benyújtott indítványaira, s igy a ház elfogad 
ván Dániel  báró iuditványát, a többit elvetette 
s ezzel a vita befejezést  nyert s Apponyi le 
mondása sajnálattal tudomásul vétetett. Kzután 
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Tisza István gróf  miniszterelnök adta eló prog-
ranijál, melyet egónit részletesen, as ellensék 
közbekiáltásai s a többség lelkes éljenzése mel-
lett elmondott s az ülés, miután a ház a prog-
ramot tárgyalásra tűzte ki, bezáratott. A novem-
ber 7 iki ülésen eldőlt az elnökválság sorsa is. 
Lukács pénzügyminiszter visszavonván a régi 
ndeuiniti törvényjavaslatot, egy ujabbat nynjtott 

be, mely az év végéig kér indemnitást. Esotán 
elnök elrendelte a szavazást ac elnök választásra, 
melynek eredménye az. bogy Perczel  Desaó 
lett nz elnök. Kívüle kaptak még ssavasatot, 
G abâny i Miklós, Apponyi, Thaly  Kálmán és 
Hallagi  Géza. Perczel  elnök elfoglalván  as el* 
uöki széket, elmoudotta programbeszédét, mely-
ben kifejtette,  hogy minden elnöki teendőjében, 
még a legkisebbekben is, a legszigorabb pártat-
lanságot fogja  követni. Ezután megválasztották 
az alelnököt, Jakabfy  Imre volt belügyi állam* 
titkár személyében. A miniszterelnök program-
jához szólott ezután Kossuth  Ferenci, ki be-
széd ób eu a program több poutjára nézve felvi-
liiüositást kért a miniszterelnöktől, ki azokat as 
idő elóhiiladottsága miatt nem adhatta meg. 
Kzutrtii Tisza  gróf  az államszámszék két jelen-
lését terjesztette be. Ugrón  pedig a munkabisott-
ágok kiegészítését sürgette, melyre nézve elnök 
L hétfői  ülésen tett javaslatot s ezzel as ülés 
véget ért. 

Deák-ünnepély. 
Azon ünnepélyek számát, melyeket Deák 

Ferencz születésének századik évfordulója  al-
kalmából országszerte rendeztek, Csikvár-
fw»#yo  törvényhatósága is szaporította egy gyei, 
elhatározván, hogy a nevezetes évfordulot  a 
társadalom bevonásával szintén megüli. 

Kz az üunepély folyó  hó 8-án délelőtt 
folyt  le nagy és diszes közönség jelenlétében 
a róm. kath. és református  templomokban, 
azután pedig a vármegyeház nagy termében. 
Az ünnepély ugy fényben,  mint tartalomban a 
legsikerültebbek közé tartozott s valóban méltó 
volt a Haza Bölcse emlékezetéhez; a magvas 
és lendületes beszédek, a kiválóan magas 
szinvonalon álló énekek, a gyönyörű szavalat 
valósággal elragadták a közönséget, mely 
ugy a rendező bizottságnak, mint a közre-
működőknek csak hálával és elismeréssel tar-
tozik a minden tekintetben élvezetes óráért, 
melynek ugyszólva minden pillanatát lelki 
gyönyörűséggel élvezte át. 

Különösen kiemeljük a csíksomlyói fő-
gimnázium és tanitóképzóintézet ifjúságának 

_A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
DEÁK 

Jrtii és Csikvárliie::ve llcák ílimepélvéii felolvasta: 
Dr. Nagy Béni. 

Az évezredes honfoglalás  történetének eae-
ményekben i'-a i-redinényekben leggazdagabb azá 
zada, a most elmúlt azáz esztendő. Azért mon-
dom évezredes honfuglslás.  mert mióta a magyar 
uemzet vérea munkaval átvette az „Isten osto-
rának" órökaégér. azóta hol kivülról, hol belül-
ről gouibamóiijára szaporodó ellenségeivel szem-
ben újra meg ujra hont foglal,  a nélkül, bogy 
a honfoglalás  teljes befejezését  valaha elérte vulna. 

Szent Isten ! Ha a magyar történet lapjait 
forgatom,  a nemzeti katasztrófak  mily rettentő 
tömege tárni elém. 

Ki tuduá tlóaiámlálni, bogy a uemzeli ön 
védelem legtöbbnyire borzalmasan véres munká-
jában mennyi hii ungyar BIÍV vérzett el. mennyi 
könny áztatta minden talpalatnyi földnek  történeti 
nevezeiesaégre verg ilött göröngyét; mennvi el-
fojtott  óa latén káromlásban kitöró keBerv. fájda-
lom, zokogás, csalódás verte fel  falvaink  és vá-
rosaink lángjától vérvörös éjjeleink oaeodjét. 

És ki tudná megmondani, liogy a be uem 
fejezeti,  aolia véget uem érő honfoglalásnak  rni-
utáuuuk történő tiláui mtnkájában. mily keser 
ves megpróbáltatások várnak utódainkraI 

Es a kérdés — a magyar nemsetnek a 
világliiatóriában jutott kivételes helyzete folytán  — 
valuban egy olyan per, melynek vége nem volt 
éa nem leás. 

Súlyos és kétségbeejtó helyzetbe azonban 
sem nem a Sajó pnsitáDál, aem uem Mohács 
niezején kerültünk, barem akkor éa azóta, mióta 
Auazlriátal, as állam alakulás minden természe-
tes alapját nélkülözd szomszéd állammal, közös-
ségbe kerültünk. 

Kttól a pillanattól, inelyuek maholnap 400 
esztendeje — óal alkotmányuuk. nemzeti ónálló-
ságuuk, függetlenségünk,  szóval állami életünk — 
a beolvasztó törekvések miatt álland-jiu végve 
szélyben forgott. 

Nem akarok igen t. Ü. K. hazánk történe 
tének utolsó 400 évéu még csak futó  pillantást 
setu vetni, mert akkor messze térnék ezélomtől 
és e mellett felesleges  is. inert öuök előtt ia a 
dolog tisstáu áll. 

Csak egy történeti tényt ujitok fel.  A nem 
zeli önvédelmi liarcz közepén 1849. jau. 4-én 
Mailálh Antal országbíró vezetése alatt békés 
kiegyenlítési ezélukt'il vezéreltetve, megjelent 
egy országgyűlési küldöttség az akkor mindeii-
liaió Winginchgriitz berezeg elótt. Mailálh j'Tur-
mán bele sem kezdett beszédjébe Windischgriitz 
berezeg közbevágott: .Nem ismorek semmi ma-
cyar országgyűlést. Unbedincte Unttrwerfung. 
Feltétlen alavetéa, teljes lefegyverzés," 

Ugy látszik, hogy a történet bizonyos idő 
közökben abszolút következetességgel ismétlődik. 

Ugyanezen Windischgriitz féle  hangot hall-
juk Ausztria részéről ai lG8l-iki országgyűlés 
elótt; 1780 ban. mikor Ilik József  „A kalapos 
király4 teljesen félretette  a inagyar alkotmányt, 
1823-ban, mikor ennek egyik aarkalatoB alap-
törvénye támadtatott meg a hatalom parancs-
szava és fegyvere  által. 

Éa ez az állandó beolvasztó törekvés, amily 
jogtalan.  törvénytelen volt hazánkkal szemben 
— hiatóriailag annyira indokoltnak  tekintendő. 

As AuBitriával való összeköttetés alapját 
képezd fejedelmi  ház német származású, német 
gondolkozású ; erejét, hatalmát, vagyonát, tekin-
télyét nyugatról meriţi, jóllehet as elaó segítés 
magyar késtói származik. Ausztriát éa a boiiá-
tartosó örököa tartományokat feudális  url jogon 
kezeli és minden résiébeu kezdettől fogva  német 
bürokratikus kormányzás alatt él. Magvaror-

sziíg pedig épen ellonkező politikai és alkot-
ináuyjngi intézményekkel volt — körülbáa 
tyázva éa a politikai függetlenségnek  és önkor-
mányzatnak klasszikua hazája. Kz ellentétekből 
előre lehetett látni, hogy a két államterület 
között az idők folyamán  BZ összeütközések bo-
láthallau sorozsta fog  bekövetkezni. 

A kérdéa csak ott csomoBodik ki. hogy me-
lyik fél  lesz erŐBebb ? 

Kbben a lekiutetlieu is Auaztria javára 
kellelt a mérleg Berjienyőjének billenjen, mert 
inig Magyarországunk solii sincs egr' perczuyi 
nyugta az állandó kii! és belhsrczok miatt és 
igy vagyonban éB kuliurában ugyszólváu elzüllik, 
addig Auaztria állaudó békében él. kulturában vu-
gyoiiban a többi nyugati államok módjára ál-
landóan erősbödik. 

A Habsburg dinasztia kápráztató fényében 
pedig Itéca IOBZ a politikai és udvari élet 
központjává. Az osztiák császár túlsúlya minden-
ben előtérbe lép és AuBZtria népe s különŐBen 
értelmisége abban a tuduibau uevelódik, hogy 
iHécs  egy hatalmas birodalom közpoutja, lelke, 
szive, inig a többi területek éa államok — köz-
tük Magyaroiszág is — egy alárendelt, provin-
cziális  jelleggel biro tartomány. Elősegili ast a 
felfogást  és tudatot, aót eürópai kösvéleménynyé 
emeli ama körülmény, hogy a külügyi  képvi-
selet,  a legfőbb  kormányzati aktusok,  a had-
erő  vezénylete, valamiül ez utóbbi feletti  abszo-
lút rendelkezés — miud Bécsből intéztetik el. 

Magyarország érzi. aejti, ludja — mert a 
tények kézzel foghatóan  beBzéltek, hogy mahol-
nap állami, önállósága és függetleuBége  ennyi 
hatalommal és erővel asemben, különöaen, mikor 
a magyar király köijogi hatalma ia beleveszett 
az osztrák császári méltóságba — Lengyelor-
szág példájára teljesen veaiendóben van. 

Végaó kétségbeesésében és elkeseredésében 
-- ss életösEtöntől megkapatva — 1848 ban 

forradalomban  tOr ki, fegyvert  vess kesébe éa meg-
vívta a világhiatória legszebb önvédelmi haroiát, 

Ausztriának Bem kellett több, mint az elad 
fegyvordörrenés.  — Már a harci kezdetén ki-
mondta, hogy Magyarország, mint önálló állam, 
teljesen eljátszotta jogát. 

Ezen felfogásnak  és végleges elhatározás-
nak csak kifejezője  volt 1849. jan. 4-én Win-
diBchgratz berezegnek elóbb ismertetett ama kije-
lentése : .Nem ismerek többé semmi magyar 
országgyűlést. Feltétlen alávetés." 

Folytatása pedig volt ugyanazon év már-
czius 4-én, az 1848. deci. 2-iki manifesztum  ha-
tásosabb éa eréaebb ismétléseként megjelent 
olmützi manifesztum,  melyben a osászár (mert 
magyar király többé nem volt) reményit fejezi 
ki, hogy latén segedelmével és egyesült erókkel, 
valamint a népek beleegyezésével elkerülend a 
Monarkia minden tartományalt éa nemzeteit egy 
nagy álladalmi testté (mint a manifesztum  kife-
jezi : Oesammt Moaarcbie) egyesíteni, annál la 
inkább, mert ezen ssavak örvendetes viaaahangra 
találtak mindenütt saéles birodalmunkban és  rég-
óta érzett  s most általános  öntudatra  éb-
redt  szükséget fejeinek  ki. 

KoBauth ugyan erre — a történeti hamialt-
ványra — ápr. 14-én, az osztrákokon épen ak-
kor nyert diadalmaa csaták hatása alatt — vi-
szonzásai azzal felelt,  hogy a debreoieni nem-
iét gyűléssel kimondatta a habsburg lotaringiai 
báz trónvesitésát és Magyarországnak független 
országgá nyilvánítását, azonban néhány hónap 
múlva — muBika segítséggel — a 800 esztendőig 
vajúdó a Ausztriának állandó kedvenoa eszméje: 
a „Qeaammt Monarohie" végre keserves való-
sággá vált. 

A kataaztrófa  bekövetkezett, reánk ualGHţ 
minden rettenti követkeiméuyévol. llagyaroranf 
sírját BéoBben behantolták; történetének aktált 
leiárták. Auaztria gyósött ia győzelme esetére 
előre megalkotott rémei álmait teljea mértékben 
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valóban művészi dalait — S két intézetben a 
jeles karnagyok, Riszner  Ödön és Domanjéncz 
Péter vezetése alatt az ének művészete szokat-
lan magas színvonalra emelkedett, erről ezen 
az ünepélyen is meggyőződhettünk, mert olyan 
produkeziókat hallottunk, melyek az ilynemli 
előadások sorában minden tekintetben a leg-
első helyen állottak. Ebben nagy érdeme van 
a két intézet jóratörekvő ifjúságának  is, de 
az oroszlán rész az ttgybuzgó és nagytehetségű 
knmagyokatilleti,kiknek fáradhatlan  működését 
a szép eredméuy kiváló mértékben bizonyítja. 

Az ünnepély lefolyásáról  a következő 
tudósítást kaptnk: 

Az ünnepély istentiszteletekkel vette kez 
detét Délelőtt 9 órakor a róm. kath. templom-
ban Fazakas  Gáspár főgimnáziumi  tanár szent-
misét szolgáltatott, az ev. ref.  templomban 
pedig Bitói  Béla ref.  körlelkész szép könyör 
gést és lendületes egyházi beszédet mondott. 
Az isteni tiszteleteken részt vettek: Mikó 
Bálint főispán,  Becze Antal alispán és a hi 
vntal főnökök  vezetése alatt az összes hivata-
lok, Kornbáber  Adolf  alezredes vezetése alatt 
pedig a honvéd tisztikar teljes számban, to 
vnbbá igen nagy számú közönség. 

Isteni tiszteletek után a vármegyeház 
nagytermében gyűltek egybe az isteni tiszte-
letelten részt vevők s még igen nagy és diszes 
közönség, mely ugy a karzatot, mint a nagy 
termet zsúfolásig  megtöltötte. 

Pontban 11 ómkor a gimnázium ének 
karának ajkairól Riszner  Ödön vezetése alatt 
felzendültek  a himnusz magasztos hangjni. az 
egész közönség felállott  és állva hallgatta vé-
gig a nemzeti lohász fennszárnyaló  dnllamát 
az ifjúság  kiválóan sikerült és minden izében 
szabatos előadásában. 

Az ünnepélyt Fejér Antal dr. orsz. kép 
viselő, a reudezö bizottság elnöke a következő 
beszéddel nyitotta meg: 

Deák Ferencz születésének 100 éves év-
fordulója  közeledésére a magyar nemzet, az egész 
ország szive, mint egy varázs ütésre megdob-
bant s a lelkesedés lángja lobogott mindenek 
nek lelkében. 

Az ország egész társadalma rang- és reud-
kfllünbség  nélkül, a koronás királytól kezdve 
az ntolsó polgárig; törvényhozó és kormányzó 
testületek, vármegyék, városok és községek; 
az ország összes tanintézeteinek ifjúsága,  egy-
szóval minden lélek hódolat és hálaérzetének 
adóját rótta és rója le a Haza Bölcse soha el 
nem múló emlékezetének, mely ünnepségek 
Magyarország történet könyvében ép oly arany 
belükkel vannak beírva, mint Deák Ferencznek 
minden tényei és áldásos alkotása. 

Mindenki természetesnek fogja  találni, 
bogy a nagy Deák ünnepekből Csikvármegye is 
kiakarta, kiakarja venui a maga részét; min-
denki természetesnek fogja  találni, hogy vár-
megyénk is Deák Ferencz emlékének, a haza-
fiúi  kötelesség sugalta hála adóját siet leróni, 
hiszen vármegyénk és annak tisztikara és tör-
vényhatósága mindig ott volt és olt van. a bol 
a hazafias  kötelességeket teljesíteni, a bol akár 
erkölcsi, akár anyagi támogatással a megye és 
az ország közjogának előmozdítását eszközölni 
kellett és kell. 

Most is igy történi, midőn vármegyénk 
törvényhatósága a folyó  év május 28. és 39-én 
tartott közgyűlésében egy társadadaimi uton 
rendezendő nagyobb szabású Deák-Ünnepély 
tartását határozta el s az ünnepély rendezésére 
Molnár József  országgyűlési képviseld elnöklete 

alatt: T. Nagv Imre gazd. isk. igazgató, Pál 
Gábor somlyói főgim.  Igazgató, dr. Csiky Jó-
zsef  a megyei magánjavak igszgatója, dr. Nagy 
Béni ügyvéd, dr. Oyörgypál Domokos Agyvéd. 
Lázár Miklós szolgabíró, Csiszér Imre megyei 
aljegyző, dr. Ujfslnsi  Jenő Csíkszereda város 
polgármestere, Veress Lajos szolgabíró és sze 
mélyemből álló birottságot küldött ki. 

Mintán azonbsn időközben Molnár József 
elnök — nagy sajnálatunkra beteg lett — as 
ünnepély rendezésére kiküldött bizottság az 
elnöki teendők ellátásával csekély személyemet 
bízta meg. 

Hogy ki volt Deák Ferencz és Magyaror-
szág történetében mily szerep jutott neki, bogy 
az ő munkálkodásaival, tényeivel mily korsza 
kos alkotások maradtak fenn,  egyszéval Deák 
Ferencz életrajzát adni. nem egy elnöki meg-
nyitó keretébe tartozik, mert ezt az ünnepi 
beszéd fogja  felölelni,  s ba még is csak ugy 
általánusságban egy futó  pillantást vetek Deák 
F.-rencz nagy alakjára, azt vélem, hogy nem 
vágok elébe az ünnepi beszédn-k, inil tenn 
nem is szándékom. • ' >* 

A .Söjlörön" bölcsőbe fektelelt  kis gyer-
meknek a Gondviselés nem engedte meg, hogy 
az édes anya pótolhatatlan meleg szeretetét 
bár n'bány perezre is érezze, csak azt, bogy 
a kis Ferenczei a magyar nemzetnek adja at 
s aztán alig néhány óra múlva a jó édesanyát 
magához szólította, hogy közvetlen közelből 
hallgathassa meg azon iiuát, melylyel a kis 
gyermeket az élet bosszú és nehéz útjára el-
liocsálani volt kénytelen, azonban hagyott a 
Gondviselés a bölcső melleit mégis valakit, a 
ki a gyereket gondjaiba vette, ápoita. nevelte 
és megőrizte s ez nem voll más, mint a Ma-
gyar nemzet Géniusza, a ki D-ák Ferencznek 
bű kisérő,e is volt utolsó perczíig. 

Deák Ferencznek az ö hatalmas világtör-
téneti uagy alakjában egyesítve látiuk mindazon 
kiváló lelki-, erkölcsi és szellemi nagy tulajdon-
ságokat, melyek magyar hazafinak  másnak nem 
adományoztattak s ö ezeket kizárólag és egye-
dül a közjó előmozdítására használta és érté-
keritette. 

Mint hazafi,  lelkének egész melegével, 
szivének minden dobbanásával a hazának s a 
magyar nemzetnek élt, csak a közjóért munkál-
kodott ; magának soha semmit nem kért, soha 
semmi kitüntetést, elismerést nem keresett, el 
nem fogadolt  s ezért nevezte őt az egész or-
szág a nemzet atyjának. 

Történelmi küldetésében, mini politikus 
emelkedik ki legjobban, hol miut az alkotmá-
nyosság és parlamentárizmus igéjének hirdetője 
és védelmezője, világtörténeti alakot ölt magára. 

Politikai szereplésének glóriája a nemzeti 
ébredés korszakából veszi kezdetét és szaka-
datlanul tart szive ntolsó dobbanásáig s mint 
az Isten küldöttje, a nemzet választottja jelenik 
meg, midőn 1867-ben kibékíti a királyt s nem-
zettel s létesiti ez által a 6l-iki nagy állam-
alkotó müvét s ezzel nem csak az alkotmányi 
szerzi vissza, hanem biztosit|a és szilárd alapra 
fekteti  Magyarország tekintélyének és a nem-
zeti érdekeknek minden vonalon s a béke je-
gyében leendő fejlődését  és érvényesítését, s ba 
mindezek mellett figyelembe  vesszük azt, kegy 
ezen eljárásának, ténykedéseinek furrá-i  a ma-
gyar alkotmányhoz, a magyar alkotmánynak 
jogaihoz és törvényes intézkedéseihez való lör-
hetlen és tántoríthatatlan ragaszkodásbél fa-
kadt ; könnyen megérthetni, hogy helyesen és 
igazságosan nevezte el öt a nemzet a „Haza 
Bölcsének" 

Azon peiczlől kesdve, midőn megadatott 
neki a nemzet sorsát Intéinl, ő. a ki 47—48-iki 
országgyűlésen a Batlyáni kabinet igazságügy-
minisztere lett; 5 ki egész életében a legbo 
nyolultabh, a legélesebb, legellentétesebb állami 
éa nemzeti kérdéseknek békés uton való meg-
oldásán fársdozntt;  S a ki a jogfolytonosság 
Untorithallan hive volt, s a ki ez alapon re-
mélte és bilte felépíteni,  fejleszteni,  erősíteni 
és megvédelmezni a magyar nemzet jogait és 
alkotmányát, nem mással védelmezte ezeket, 
mint kezében a törvénykönyvvel, azzal a ha-
talmas fegyverrel,  melynek okos és szakszerű 
kezelése mellett ngy a nemzet, mint egyesek 
jogai, illetve ezen jogok diadalra jutása — ha 
ideig-óráig az erőszak • alkalmazásával az érvé-
nyesülésben akadályozhatók is, de végeredmé-
nyében még csak meg sem csorhilkalék. 

Ezekből látszik, bogv Deák Ferencz a 
legnagyobb volt. mint hazafi;  a legokosabb, 
mint politikus és legbölcsebb, nnnt jogtudós, s 
mindenik tulajdonságában egészben volt a 
nemzeté. 

IIo-t pedig, midőn ez ünnepélyre megje-
lenteket a megye törvényb. nevében egyenként 
és egyetemlegesen üdvözlöm s midiin köszöne-
tet mondok azért, hogy becses jelenlétükkel ez 
ünnepély fényéi  emelni inéltóztattsk s végül, 
midőn külön is megköszönöm a csiksomlyói 
Ingimti. és tanítóképző intézet igazgatóságának 
és tanártestületének, valamint a nemes és lel-
kes ifjúságnak,  hogy megjeleuni és közremü 
küdni szívesek voltak, az ünnepélyt ezennel 
megnyitom. 

Az elnöki megnyitót követő tapsok és 
éljenzések elhangzása utálj a főgimnázium  férfi 
kara ailla elti Riszner Ödön vezetése Hubevl 
Károlynak a „Nemzeti zászló" cziinü kvartén-
|éi szabatosan, lendületei. A kitíluő előadást a 
közönség éljenz^sekkel és tapsokkal jutalmazta. 

Az ünnepély magvát és fénypontját  ké-
pezte Nagy  Béni dr. helybeli ügyvéd ünnepi 
beszéde, melyet lapunk mai tárczájában egész 
terjedelmében közlünk. 

Ugy ezt, valamint a következő szántol a 
csiksomlyói tanítóképző inlézet növendékeinek 
Domanyáncz Péter vezetése alatt történt mü-
vészielőadását, melyei Hubert nagyobb szabású 
müdarabjál a Fohászt tolmácsolták zajos tetszés 
nyilvánításokban részesítette a közönség. Kiváló 
része volt a prugramnak Imets  János ügyvéd 
jelölt kitűnő szavalata, melylyel Lámpertli Géza 
Deák Ferencz" emlékezete czimű szép költemé-

nyét tolmácsolta. A minden tekintetben magas 
színvonalon álló elösdás szavalónak annál na-
gyobb érdeméül tudi|udó he, mert ennek elő-
adására csak a legutolsó pillanatban kéretett föl. 

A jól kiérdemelt tapsok és éljenzések 
elhangzása után az ünnepélyt a gimnázinm és 
tanítóképző ifjúságának  egyesűit dalkőre Kisz-
ner Ödön vezetése alatt a „Szózat" precziz 
előadásával zárta be. 

Az ünnepély színhelyén a hallgatóság egy 
élvezetes óra kellemes emlékével hagyta oda. 

A megyei közigazgatási bizottság ülése-
Csíkszereda, nov. !l. 

A közigazgatási bizottság havi rendes 
ülését ma tartotta meg Mikó Bálint főispán 
elnöklete iilntt, a mely alig volt egy óránál 
hosszabb tartamú. 

A felolvasott  előadói jelentések közül 
vsnk a pénzügyignzgntó jelentését tartjuk ineg-
ismertetendönek a mely tanúskodik arról, 

hogy az ex-lex állapot daczára is az adófize-
tések nem szüneteltek, e igy a torvenyes ál-
lapotnak minél előbb reménylett helyre állása 
következtében az adók behajtása iránt ki-
adandó intézkedések sem járnak nagy meg-
lepetéssel vármegyénkben az adófizetőkre 
nézve. 

A jelentés szerint ngyanis egyenes adók-
ban október havában befolyt  16368 korona 
34 fillér,  tehát kevesebb 68443 koronával, 
mint a mult év hasonló időszakában. 

Hadmentességi dijba fizettek  321 korona 
42 miért s igy 1813 koronával kevesebbet  a 
mult évinél. 

Bélyeg- és jogilletékbe befolyt  KfiOO  kor. 
15 fillér,  és itt 56G0 kor. 31 fillérrel  keve-
sebb mint a mult évben. 

Fogyasztási és italarióbn befolyt  1H344 
kor. 34 fillér,  és igy 2430 kor. 97 fillérrel 
több a mult évinél. 

Dohány-jövedékből befolyt  44GH0 korona 
13 fillér,  tehát «487 kor. 5H fillérrel  több, 
mint a mull évben. 

A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a kő-
vetkezőket. 

A kereskedelmi miniszter leirata folytán 
a törvényhatósági utak műszaki teendőit el-
látó államépítészeti hivatal személyi és dologi 
kiadásainak fedezéseire  3000 korona állapít-
tatott meg a megyei útalapból a jövő 1904. évre. 

(Jyergyóremete község egy állandó posta-
hivatal felállításának  kieszközléseért folyamod-
ván, a kérés pártolóing határoztatott uz ille-
tékes postaigazgatósághoz felterjesztetni. 

A gyergyószentmiklósi közbirtokosság 
erdőrendészeti áthágásért birságban e'maiasz-
taló erdészeti bizottsági határozat ellen lelelj-
bezett, mely kedvező véleménynyel terjeszte-
tett fel  végelliatározás végett a földmivelési 
miniszterhez. 

Gyergyóditró község Kovács Ferencz meg-
választott segédjegyzö, mint egyúttal anya-
könyvvezető helyettes részére 400 korona 
évenkinti államsegély kieszközléseért folya-
modván, a bizottság javaslatba hozta annak 
kiutalását a belügyminiszternél. 

A csikszentimrei anyakönyvvezető Csató 
József  elhalálozása folytán  megürült emez ál-
lásra Koncáig Sándor nyugalmazott tanitó 
hozatott kinevezésre ajánlatba. 

A pálfalvi  anyakönyvvezetői székhely 
megszüntetése és Delnére való áthelyezése 
hozatott a belügyminiszternél juvMslatba, mint-
hogy Biittyátt László pálfalvi  anyakönyvvezető 
helyett László I'éter delnei tanító lett köze-
lebbről nevezett miniszter által kinevezve. 

Uegó István taploczai biró felebbezett  a 
megye alispánjának azon határozata elle:i , 
melylyel több rendbéli fegyelmi  vétség mintt 
ellene és Csedő Domokos jegyző ellen állá-
sukban való meghagyás mellett n fegyelmi 
vizsgálat bevezetése elrendeltetett. 

Ebben az ügyben a bizottság a felebbe-
zés mellőzésével az alispáni határozatot a 
községi bíróra nézve helyben hagyta, n jegy-
zőt illetőleg pedig megváltoztatta és illetve 
oda módosította, hogy mivel időközben is ér-
keztek be ellene súlyos vizsgálati adatok rá 
nézve a fegyelmi  eljárás állásától való fel-
függesztés  mellett lesz bevezetendő. 

Ugynncsak helyben hagyta a bizottság az 
alispánnak azt a határozatát, melylyel Szabó 
János gyimesközéploki jegyző ellen a fegyelmi 
kereset bevezetését állásától való felfüggesz-
tés mellett elrendelte. 

megvalósította. Dobzédott, kéjelgett a vérben, 
gyötrelemben, kínban, amil a magyarnak okozott, 
mini akár a tigris, vagy hiéna, mikor áldozatát 
kemény munka után leteríthette. 

Olmiilz, Josefstadl.  Kufstein  földalatti  bör-
tönei meglellek hazájuk vesztél sirató magya 
rokkal. Aradon a bitófák  magyarvezérekkel, a 
Neugebeude aáuczai agyoulétl honfiakkal. 

Az egész ország katonai diktatúra alá ke-
rült, felosztatott  hal katonai parancsnokságra. A 
jószág elkobzások, mindenféle  üldözések ugv az 
ország határain kivül, mini belül napi reiiden 
voltak. Jaj toll annak, akinek gyölró fájdalma 
ban egy kétségbeesett jajkiállás kiszaladt a száján. 

Még 50 év mul Ián is fülünkbe  cseng a 
tnelancholikus Tompa Mihály rémes feljajdnlása: 

„Puszioluuk, veszünk, 
Mint oldott kéve, hull Bzét nemzetünk." 
„A menyasszony meddőségért eped, 
SíOle nem zokog holt m a g u l letelt, 
A vén lelke ürömmel eltelik, 
Hogy nem kell élni már sok Ideig. ' 

Es hogy még nyomorúságunk, szerencsét-
lenségünk szégyennel ia tetézve legyen : 

„Testvért testvér, apát fin  elad." 
Vájjon hitte-e, remélte-e valaki, hogy ha-

zánk e leigázott helyzetéből valaha alkotmányos 
kibontakozás lehetséges legyen ? 

Nem volt-e gondolatnak is abszurditás, hogy 
Ausztria, mikor elérte 300 éves kedvencz esz-
méjét, Magyarországnak, mint önálló államnak 
megszüntetését éa as osztrák örökös tartomá-
nyokhoz való csatolását, valaha a lejjel mézzel 
folyó  gyarmatot kiengedje karmai kösül ? 

Bizony kevia, úgyszólván semmi távoli re-
mény nem volt ehhez. 

A nagy Sséehenyi e gondolat feletti  lépe-
lödéaében megőrül és öngyilkossá leas. A hon-
talan Kossuth bejárja ugyan a világot éa mla-
deaűu a magyarok iránt óriási részvétet sorsa 

és lolkesültsAget ébreszt fel,  azonban hazánk 
felszabadítása  érdekében egyik állam som haj-
landó a hatalmas Habsburg diuasztival kikötni 

Az általános elcsüggedés éa enerváltság 
tetőpontján Iö64-ben beköltözik a pesti „Angol 
kirulynö" azállóba egy „öreg ur." 

Az az öreg ur. ki már e forradalmi  zuj 
elritt nagy voll a nagyok közölt, de a hallha-
tntlansHg lépcsőjére csak e pillanatban lépett fel. 

Kz az „öreg ur". ki nem volt más, mint 
l)eák Ferencz, a 30 as éa 40-es években „Zala 
megye halhatatlanságra érdemesült követe", egye-
dül uem esik kétségbe a haza sorsa felett. 

A magyar história és a magyar közjog és 
alkotmány isme-ele. melyekben alaposabb tudós, 
mint ó nem létezett, igen sok mindenre meg-
tanította, melyekből jövére biztos reméuyt me-
ríthetett. 

Az „Angol királyné szálló- ban bérelt a 
ssobás lakásából lassan és alapos megfontolt-
sággal megkezdi az ország közvéleményének 
irányítását éa vezetéaét. 

Mintha egy görögbölcs keid le volna meg 
derüli éa tiszta világnézletével, hatalmas tudo-
mányával tanításait. 

Lassanként a ködös, fojtó  sötétség as 4 
nyomán oszladozni kezd éa a jótékony meleget 
árasztó napfény  hazánk felelt  kezd kiboatakozni 
az évekig tarló kietlen rldegségból. 

Egyszerre az országban minden bizalom 
feléje  fordult,  miután a 48 elAlti Deák Ferencs, 
már a jobbágyi viszonyok és rendi kiváltságok 
megszüntetése, valamint a magán és kösjogi ko-
diBkaosló terén esskOsöltfényesszónoklataival  óriási 
tág téren mozgó tudásával, hervadbatlan érde-
mekel asersett a mindenben s mlndeuült as or 
azág óal alkotmányának teljes megóvása mellett 
a békés megoldási kereste. 

A klbontakosáshos azonban nem volt ele-
gendő as alulról támadt általános közbisalom, 

sót az akkori időkben ez inkább hiba, miut 
erény számába ment. 

A legelső és legfóbb  feladat  volt felfelé 
is megnyerni a teljes bizalmat, mert e nélkül 
nem csak akkor az abszolutisztikus idében, de 
ma Bem tehet semmit a politikus. 

.Meg kellett Deák Ferencznek felfelé  ma 
gjaráznia és emellett elfogadhat"  érteleinbeu ki 
fejtenie,  bogy Magyarország majdnem 1000 év 
óta ónálló és független  állam, külön törvényei 
vannak, más a faji  önérzet, büszkeség és szel-
lem, e"ui miut eredményesen ugy lehetne vele 
elbánni, mint Ausztriával, melynek uépei as al 
kotmányossig levegőjét soha meg nem kóstolták. 

Vakmerő éa emellett óriáai nemzeti öntu-
dattal, tudásaal, valamint önérzettel felruházott 
embernek kelleti leunie, ki népe érdekében ab 
bau az időkben erre vállalkozni merésseli. 

F.s ezt Deák Ferencz egyes egyedül megcse-
lekedte. Némileg az események ia kedveztek neki, 
mert Ausztria az 1854 — 1866. évi krimi bábo-
mban elveszti addigi jóbarátja és szövetségese 
Oroszország rokonszenvét, sűl nyílt ellenséges-
kedést mulat; 1859 ben az olasz csataterakeu 
egymásután vessiti csatáit, sőt Solifernénál  meg-
lehetős érzékeny csapást szenved. 

öumagától kezdi belátni az uralkodóház, 
hogy a magyarok segítsége nélkül országai 
napról napra erdsbödés helyeit züllenek. A ma-
gyar pedig esak akkor jé katona, ha nem kötél-
lel verbuálták. 

Bach, a mindenhaló birodalmi belúgymi-
niBiter. ki ia eszelt a magyarok részére vala-
melyea nesze semmi alkotmányt és Deák Fe-
rencz volt elaö. kinek véleményét kikérte e 
tekintetbeu: 

A kérdési Hach igy tette fel: 
— Hol la kezdjem tulajdouképen ? I 
— Legelői — Telelte -Deák — az alkot-

mány teljes visszaállításán. 
— As lehetetlen. Mindent oaak elől nem 

kezdhetünk — hüledezett Baeb. 

— Uja — replikázott Deák — ha az em 
ber kabátját begombolta s akkor veszi éazre. 
liogy egy gombbal följebb  kezdte a gomblyuka-
kat, niucs más tnéd, mint végig kigombolni B 
újra kezdeni az egészet. 

Ebben a derűs történeti epizódban lapidá 
risan nyilatkozik meg Deák Ferencz politikai 
hitvalláss. 

Ugy csinálni ineg a kiegyesést, hogy ott a 
nemzet jogaiból egy jottányi se legyen feladva. 
"" E csélbél kitalálja az u. n. jogfolytonos-

ság eszméjét, melynélfogva  a kiegyezés csakis 
az 1848-iki törvények alapján lehetséges, oly 
értelemben, hogy „engedni ott, hol sz engedés 
öngyilkosság, koozkásiatni ott, hol arra szükség 
uem kényszerít — egyaránt bün volna e nemzet 
ellen". 

Igen ám. de 1848 még most is, hát akkor 
még milyen vörös posztó volt Ausztria szemé-
ben. Elképzelheti! tehát, hogy Deák Ferenoznek, 
mily küzdelmet kelleti eszméi kérésziül viteléért 
folytaluia  és mily óriási nehézségekbe ütközött 
a két nézet közötti tátongó ürt keresitül hidalni. 

Az 1860 ban kibocsátott októberi diplomá-
nál kibontakozási eszméit nem is vették figye-
lembe s épen uzért. a neki felajánlott  nrszág-
birói méltóságot sem fogadta  el. 

Az 1861. február  20-án kibocsátott u. n. 
februári  pátens ellen, melybeu az 1849-iki ol-
tnütti manifesztum  „öszbírodalmi" eszméje nyeri 
kifejezést,  teljes erejével, tekintélyének éa tudá-
sának hatalmas súlyával kikelt. 

Abban a tekintetben netn volt néset kü-
lönbség as öaszehivott örazággyülés tagjai kő-
zött, hogy a februári  paktumul leljiartalmában 
vissza kell  utasítani,  mim az oraság dei alkot, 
mánya ellen intézett ujabb merényletet, aaonban 
a válasz formájára  aézve már két  pártra ossloil. 

Egyik országgyűlési határozat  formájában 
akarta a trón elé juttatni a nemzet követelését, 
a másik pedig felirat  alakjában. 
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Salamon Jóákim kilyénfalvi  tanitó ré-
szére a kántor helyettesitétiéért a község által 
kifizetett  312 koronából 80 kor. 72 fillér  vissza 
fizetését  a törvényhatósági bizottság kimond-
ván, ezt a határozatot feiebbezés  folytán  a 
belügyminiszter illetékességi szempontból fel-
oldotta s a közigazgatási bizottság hatás-
körébe utalta. 

Ezzel az ligygyel a bizottság ma foglal-
kozott és kimondotta, hogy Salamon Jóákim 
segédkántort a szóban forgó  összeg nem illette 
meg. mert igaz ugyan, hogy ó bizonyos ideig 
az iskolaszék megbízásából végezte a kántori 
teendőket, de ezen időre csak is n kántori és 
nem egyszersmind a tanítói járandóságokhoz 
is tarthatott igényt, mennyiben a két tan-
terembe utalt növendékeket tanította ugyan, 
de vsak napi 5 órában, s ezt akkor is köteles 
lett volna végezni, lin a kántortnnitói állás be-
töltve van: Salamon Jóákim helyettes kántor 
tehát egyenesen tanítói kötelességét teljesítette. 

Cfareila 1904. évi költségbe. 
Csíkszereda várns képviselőtestülete folyó 

évi szeptember hó 12-én tartott gyűlésében, 
melyen azonban a gyűlés elején történt sajná-
latos átfér  miatt alig 4—5 képviselőtestületi 
tag volt jelen a város 1901 évi költségvetését 
már egyszer letárgyalták s akkor a meglehető 
sen nagy összegű hiányt feltűntető  költségvetést 
az/al a megbízással adták visza a váro'i ta-
nácsúak, hogy tekintetbe véve a város silány 
anyagi helyzetét, a kiadásokat a minimumra 
Bzáililsa le. 

Nem tudjuk ugyan, de feltétlenül  hisszük, 
hogy a tanára a képviselőtestület utasilását 
komolyan fontolóra  vette s a város háztartását 
aboz képest igyekezett berendezni, de a mint 
az utóbbiakból kitűnik ez most sem sikerült 
ngy. hogy a már évek óta fenyegető  pót adót 
a költségvetésben mellőzni lehetett volna, mert 
minden számba vehető mődon, mert minden 
számba vehető jövedelmet és csakis a legszük-
ségesebb k'adásnkal véve figyelen.be,  a költség-
vetés 8657 korona hiánynyal záródik, melynek 
fedezése  majdnem 33"/»-os pótadót tesz szük-
ségessé. 

Eoben az ügyben a folyó  bő 21-én tar-
tandó képviselőtestületi gyűlés lesz hivatva 
határozni s figyelembe  véve a tanácsnak a 
költségvetést megokoló fontos  és nyomós indo-
kait valószínűleg olyan megállapodásra jnt, hogy a 
város további fenállása  ezutánra is biztosittassék. 

A költségvetés a következő adatokat tün-
teti föl: 

I.  Rendes  bevételek: 
Kor. 

1. 4436. számú adómeutes kötvény után 334 
2. Külpiacz jövedelme , 6500 
3. Belpiacz jövedelme . . 6000 
4. Maibalevelek kezeléséből . . . . 200 
5. Ménlovas legények zsold ja és ménlovak 

élelmezéséből . . 550 
6. Legeltetési pótdi|ból 100 
7. Ingatlan birtok haszonbéréből . . 700 
8. Bor és kus fogy.  adó jövedelemből 16000 
9. Fogyasztási adó jövedelemcsökkenése 

végett a városnak engedélyezett ál-
lami engedély . . . 324 

10. Adóbehajtási illetékből . . . . 200 
11. Csedö Istvántól leendő fizetésből  880 
13. Tiszti szállás penzekből 50 
13. Kfjnők  vizsgálati dijából 150 

14. Házalást és záróradijakból 
15. Tolonczdijak megtérítéséből 
16. Előre nem látható bevétel 

800 
60 

200 
Összesen . 34960 

II.  Kiadások  : 
Kor. fill. 

Polgármester fizetése  és lakbére 2400 — 
1 sö Tanácsos fizetése  600 — 
3-ik Tanácsos fizetése  . 600 — 
Jegyző fizetése  ós lakbére 1700 — 
Tiszti ügyész fizetése  900 — 
Városi orvos fizetése  . 800 — 
Állatorvos fizetése  800 — 
Tanácsirnok fizetése  . . . . 600 
Városi pénztárnok fizetése  és lak-
bére . 1100 — 
Városi ellenőr fizetése  . . . . 100 — 
Rendőrkapitány fizetése  {s lakbére 1900 — 
Városi végrehajtó fizetése  600 — 
Rendőrőrmester fizetése  . . . . 600 — 
6 rendőr fizetése  á) 480 korona 3888 — 
Szülésznő fizetése  300 — 
3 lámpagyojtő és ntkaparő fizetése  700 — 
Gyepmesteri fizetés  . . . . 130 — 
Óvónő fizetése  és lakás átalány 870 — 
Állami elemi iskola járuléka 1000 — 
Tanítói nyugdíj 120 — 
Kéményseprő fizetése  . 50 — 
Városi zenekar fizetése  60 — 

Változő (ételek : 
Iroda szerek fütésés  város világítása 3500 — 
Lapok, köuyvek, nyomtatványok 
és kötés 400 — 
Épületek, kerítések javítása 60 — 
Állami a.lóba . 350 — 
Napi dij és fuvar  120 — 
R-ndőrök ruházata 800 — 
Illeték egyénérlék . . . . 40 74 
Ménlovas legéuység élelmezése 400 — 
Külpiacz kezelők °,u-a 666 — 
Belpiacz kezelök °/o-a . . . . 1200 — 
Megyei pénztárból felvett  SOOOOkor. 
Kölcsön kamata . 1300 — 
Apaállatok teleltetésn . . . . 500 — 
Közúti hozzájárulás és fenntartási 
dij 3S0 — 
Anyakönyvi kiadások 100 — 
Erdőőrzési dij . . . . 26 30 
Fugy. adók megváltásáért . . 3600 — 
Közúti hozzájárulási költség hát-
rálék . . . 3180 — 
Tolonczdijakba 55 — 
Lakbérekre 300 — 
A 20000 kor. kölcsön törlesztésére 500 — 
A város közötti járda és csator-
názásra 1000 — 
Tatuás Béla állal elsikkasztott adA «39 96 
Faiskola kezelőnek . . 100 
Előre nem lálbaló kiadás . . . 2000 — 

Kiadás összege 43617 79 
Ezek szerint Csíkszereda r. t. város 1904 

évi költségvetése szerint: 
Fedezet . 34960 kor.— fill. 
Szükséglet 43617 „ — „ 
Hiány 8657 , 79 „ 

Mely a 37157 korona 05 fillér  egyenes 
adó után 32<Y0-al 8690 kor. 26 fill.  vagy 33°/o-al 
89(31 kor. 82 fill.  nyerendő pótadó által lenne 
rendezendő. 

Csíkszeredán. 1903. október 15-én. 
A városi tanács. 

Kováoa János, 
polgármester h. 

A felirati  párt élén, mely a forradalmi  jel-
leggel biró határozati párttal szemben, a békés 
kibontakozás lehotóségeinek nein akarta o'ját 
vágni: Deák Ferencz állt. 

Hetekig tartó vita ulán a Deák felirati 
javaslata győzött, a melyben a nemzet követeli 
a koronázást,  s ennek minden feltételeivel 
együtt, az ország területi és politikai integri-
tásának.  valainiot alaptörvényeinek  osorbi-
tatlau helyreállítását. Ezek megtörténte után a 
nemzet politikai okokból kész önállóságának és 
alkotmányos szabadságának sérelme nélkül a 
király többi országaival megegyezésre  jutni a 
közős  kapcsolatból folyó  ügyekre nézve, de 
csak, mint független,  önálló állam hasouló önálló 
állammal. 

Aa uralkodónál e felirat  is egy ujabbi le-
iratában visszautasításban réBsesttlt. 

válasz helyeit egyszerűen feloszlatta  az orsság-
gyülést éB visszatér újból a toljea abszolutizmus. 

Meggyőződhetik ebből m. t. C. K.. hogy 
Deák liataliuaB egyéniségének is mily nehéz éa 
számtalan akailálylyal kellelt nemzete érdekében 
megküzdenie. ÉB Ő győzött is. 

Lassankint Deák hsugja és eszméi az 
uralkodó előtt rokonszenvessé válnak, kezd meg-
barátkozni, különösen akkor, midén Deák a kö-
zös védelem tekíntotében kiindulási alapul a 
pragmatika sankcziót elfogadja. 

Különösön pedig Ausztria akkor kezdi be-
látni, hogy ő in-ir tovább nmn várhit, mikor 
1865—1806 ban az idő méhe nagy események-
kel és komoly veszélyekkel telik meg ellene. 

Olaszországban Garibaldi kibontja a nemzeti 
egység zászlóját és a szabadság levegójét nem 
ismerő Ausztria egymásután veszíti csatáit. 

Székely háziipar fejlesztése.) 
A székely kormánybiztosság, az iparka-

mara és iparfejlesztő  bizottságok összefogtak 
abban, hogy a székely háziiparnak piaczot sze-
ezzenek. A tavaly Aradon és Debreczenber 
megtartott karácsonyi bazárok sikerei nyilván-
valóvá tették, hogy több fajta  székely háziipari 
czikknek ezidőszerint is keletje lenne a nagy 
magyar Alföldön.  Az idén Budapesten rendez-
nek nagyobb szabása országos vásárt s abba 
a székely báziipsr piaczképes termékeit is fel-
kérték ; Szegeden pedig as ottani Székely Tár-
saság székely karácsonyi bazárt renJez. Tehát 
ismételten nyílik alkalom annak kitapasztalá-
sára, hogy a székely czikk merre és milyen 
mértékben számilbat elterjedésre. 

Sándor János székely kormánybiztos a 
székely akczió körébe vette a háziipar ügyét 
is s ennek köszönhető, bogy a legközelebbi jö-
vőben nagyobb arányban indulhat meg a fej-
lesztés munkája. 

Darányi Ignáez földmivelésűgyi  miniszter 
10000 koronát adományozott e czélra, Láng 
Lajos kereskedelemügyi miniszter egyelőre 1000 
koronával támogatta, maros-tordamegyei ipar-
fejlesztő  bizottság 600 koronát ajánlott föl. 
Rendelkezésre állván ezeken kivfll  készpénzben 
és áruezikkekben mintegy 1000 korona, az 
akcziót összesen 12600 koronával kezdik meg. 

Az eddigi szóbeli tárgyalásokat, jegyző-
könyvezéseket, czikkezéseket, meddő panaszko-
dáBokal és óbajtozásokat, izmos gyakorlati te-
vékenység váltja fel. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara immár meg is állapította Marostorda 
vármegye területére nézve a teendőket és kö-
zölte Sándor János főispánnal  a következőkben: 

1. Szereztessenek he már most a piacz-
képes háziipari czikkek minden fajtájából  minla-
gyüjlemények s a beszerzési árak pontosan 
állapíttassanak meg. 

2. Egy-egy ilyen mintagyfljteményt  muias-
sinak ba a nagyobb alföldi  góczpontok (Arad, 
Debreczen, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó. 
Szabadka, Kecskemét, Békéscsaba stb) közön-
ségének. Kérjük fel  az ottani székely társasá 
gokat, gazdasági egyesületeket, vsgy iparpár-
toló szövetségeket, bogy jelöljék meg azon áru-
kat amelyek ott használhatóságuknál és  ver-
senyképességüknél fogva  kelendőségre számit-
hatnak. 

3. Bízzunk meg alkalmas egyént azzal, 
hogy a kiszemelt városokba utazva személyes 
tapasztalatokat szerezzen az ügyben, neve-
zetesen : 

a) tájékozódjék, bogy mely czikkek len-
nének a rendes piaczi forgalomban  a legke 
lendőbbek ; 

b) mely czikkek bírják meg a szállítás és 
közvetítés költségeit; 

c) az áruk készítésében észlelt fogyaté-
kosságokat jegyezze föl; 

d)  az Alföldön  divatoa ás általánosan 
használt árukból utánzás végett mintákat sze-
rezzen be; 

e) a közvetítésre vállalkozó kereskedők-
kel, vagy piaczi árusokkal jöjjön megálla-
podásra. 

4. Ezen előzetes tanulmány bevégzése 
ulán kellő utasítás mellett tegyünk megrende-
léseket báziiparosainknál, tél folyamán  vegyük 
be készpénzért az árukat s a tavaszi vásárok 
megkezdése előtt küldjük piaezra. 

6. Kéressék föl  a kereskedelemügyi mi-

Az egyik körülményt már részletesen elő 
is adtam. Tudniillik azokat a rengeteg akadályo-
kat, melyekkel :felfelé  kellett megküldenie és 
lassanként, bizva nemţ9te igazságában, sikerült 
lörhetlen erélyével félretolni  az ellene kérlel-
hetlenül küzdő hatalmasságokat. 

A második körülmény az a nehés feladat 
melyet Deák 3ö év tapasztalatai sierint való-
ságos eredménynyel oldott meg, hogy a kiegye-
zés folyömányaképeu  a kél ellentétes érdekű 
államot, melyek a históriában állandóan a tűz-
és viz szerepét játszották, sikerült törvéuyes in-
tézkedésekkel és gsraucsiákkal ugy kiegyenlíteni 
és mindenik érdekeit ugy körülbástyázni, hogy 
az együtt működés, valamint a kösöa védelem 
lehetséges legyeu 8 esek tekintetében a végle-
tekig menő összeütközés lehetősége mennyire 
csak lehetséges kiiárassék. 

Azért mondom : végletekig menő összeüt-
közések lehetősége, mert napjaink története bi-
zonyítja, hogy egy év óta vagyunk újból Ausztriá-
val politikai és közgazdasági harezban, de azért 
a Deák Fereucs alkotása a 67 es alap szilárdul 
áll. A mai politiksi éa gazdasági harozok előidé-
zője uein as alap hibás voltában rejlik, hanem 
abban, hogy arra hibásan építettek. Ez ál-
lításom igazságának kézzel foghatóságára  ele-
gendő hlvatkozuom arra, hogy a moBtani kösjogí 
haro'.okat a parlamenti ellenzék épau Deák Pe-
renei törvényeinek teljes végrehajtásáért indí-
totta és es az alap épen a legválságosabb Idők-
ben mutatta meg, hogy még évszázadok épít-
ményét birja ki. 

Nemcsak azért avatta tehát a nemzet Deák 
Ferenozet „a hasa bölosévé* és nemcsak aiérl 
kell a mai napon emlékének örök hálával adós-
nunk, hogy nemzetünket a szabadságharca és as 
arra következő abssolutlszmus romjai közül as al-
kotmányosság földjére,  mely nélkül Igasl állami 
élei nem létesik, kivesette; a megcsontosodott 
osstrák tradioslékban felnevelt  királyával kibéki-

aiszter, bogy a székelyföldi  Iparfejlesztő  bizott-
ságok részéről alföldi  városok piaesaíra MMMt 
székely háziipari eiikkeknek a Mára szállítási 
kedvezményt, — mit a Magyar Kereskedelmi 
Részvény-Társaság ia élvez, — engedélyezni 
kegyeskedjék. 

6. Eldöntendő lenne az a kérdés, hogy 
a Székelylöldön kire bizasaék az akczió veze-
tése. Mindenesetre a leghelyesebb megoldás w 
lenne, ha arra termett kereskedő veené keiébe 
az ügyet, ki a forgó  tökét maga is slötsdaá 
teremteni a megelégednék valamelyes támoga-
tással. Ha ez nem sikerül, akkor égy évig kí-
sérletképpen maga az lparte|leszU> bizottság ée 
a kereskedelmi és iparkamara köivetltené a 
forgalmat,  hogy elegendő gyakorlati tapasztala-
tot szerezzen az akczió méretének és jövőjések 
megítélése iránt a azután döntene, hogy marta-
vállalkozásba bocsátja ax ügyet, vagy részvény-
társaságot alakit a tovább fejlesztésre, 

7. A Székelyföldön  késsült piaczképes 
háziipari csikkekből Marosvásárhelyt a Székely-
földi  Iparmnzenmban állandó alntagyüjtemény 
helyezendő el. Ezek mellett a mis vidékekről 
megszerzett közkeleddőségnek örvendő s a szé-
kely háziiparosok által atánozbató minták is 
kiállilandók. 

8. A székely házipar tovább fejlesztésire 
tanfolyamok  rendeztessenek, nevezetesen: 

a) a székely mioiszteri kirendeltseg (el-
kérendő, hogy a szalmakalap készítés elsajátí-
tására é-> tökéletesítésére ez évben Marosvásár-
helyt megkezdett akczió folytatását  kieszkö-
zölje s a községekben is a tél folyamán  hasonló 
tanfolyamokat  rendeztessen ; képeztessen a szé-
kelyföldnek  külön maokalanilónőt a as arra 
érdemes háziipsrosokaak szalmakalap varrógé-
pek adományozását, vsgy azoknak kedvezőbb 
áron beszerzését kieszközölje; 

b) fölkérendő  ugyancsak a miniszteri ki-
rendeltség kosárfonó  tanfolyamok  rendeztetásére 
és kosárfüz  telepek létesítésére; 

c) fölkérendő  a kereskedelemügyi minisz-
ter, hogy Magyaré és Disznajó községekbe a 
varrottas munkák tökéletesítésére és piaczképes 
előállítására huzamosabb időre szakértő munka-
tanítónőt küldjön; 

d)  fölkérendő  ugyancsak s kereskedelem-
ügyi miniszter, hogy Somosd községben kerti 
székek készítésével foglalkozó  báziiparosnk kö-
zül néhánynak jobb munkaeszközöket adomá-
nyozzon. 

9. A mezőségi gyékényfonó  báiiiparoeok 
támogatására Mezőféle  központul szövetkezet 
létesítendő. 

Ezek a kérdések képezik most tárgyalás 
alapját s jelzik egyelőre a megindítandó akczié 
gyakorlati jelentőségét. 

Mindenesetre fordnló  ponthoz értünk. 
Végre anovi töprengés és vajúdás (tán világo-
sabb mezőkre jutottunk, látják a kibontakozás 
biztató jeleit. Felajal ismét a remény, hogy lese 
itt végre igazi élet: cselekvés és annak nyomá-
ban maradandó eredmény. 

Az érdem ezért Sándor János, székely 
kormánybiztost illeti, nélküle még sokáig jám-
bor óhajtás s panaszkodásnak unalmas tárgy* 
maradt volna ez a kérdés Is, amit eddig immel-
âmmal s bántó kicsinyléssel néztek felülről. 

Sándor János felismerte,  hogy a székely 
nyomorúságnak egyik oka a székely háziipar 
megfajtása  volt. Ezt most szabaddá igyekszik 
lenni, mozgásra képesili. Hogy kiszállva az is-
meretlenségből, megjelenjen a versenypiezon, 
finomodjék  és erősödjék. 

telte, hanem és legfókép  azért, mert agy építette 
fel  a mai Magyarország alkotmányos intézmé-
nyeit, hogy ások alapján a mindent megrontó 
hsrozokból a békés fejlődés  ÓB munkálkodás te-
rére léphettünk át és ma a többi európai pépek 
kultúrájának, haladásának részesei és elismert 
tevékeny munkásai vagyunk. 

Emeljük fel  e napon sziveinket és adjunk 
hálát a magyarok Istenének azért  a 100 év 
előtt ssületett .haza bölcséért" — kinek uj ál-
lami életünket, anyagi boldogulásuokat, 35 békés 
év mérhetlen előnyeit, jövőre nézve pedig a ama-
bad népek versenyében szabadságunkoak szilárd 
alapját köszönhetjük. 

A véghetlen hála és blsloa alapra fektetett 
reméuység — az emberiség e kát legnsgyodb 
jótéteménye — ünnepli ma Deák íerenaben 
diadalát. 

Mintha emléke felqjitáaánál  njból hallanók 
Madách őrük ssép szavait: .Mondottam ember, 
küzdj éa bitva bízzál I' Deák Ferenci Usott, 
küsdölt — és győsölt I 

Az ő hallhatatlan érdemelt akkor fogja  a 
magyar nemzet igasán méltányolni, mikor as A 
müvének nyomdokain felépül  sz önálló ás füg-
getlen Magyarország. Mert akik as t szellemét 
és békés törekvéseit valójában megtudják érteni, 
ások es Ideálért kell bogy lelkesedjenek. Kik W 
ő emlékét méltán ünneplik, aaok Ideáljaiért kíU-
deni fognak. 

Bernljank le aa < ssgy sseHeme előtt ás 
mély hálával adássunk emlékének I 

Deák erre egy másik felirattal  válaszol. 
Életének úgyszólván leghatalmasabb alko* 

tása e ll-ik felirat.  A királyi 1-irat közjogi álli 
tssait poulról pontra leczáfolja  és ugy sliluaában, 
mint gondolatmenetében óriási magaslatra emel-
kedik. Megjelöli az uralkodó és a nemzet felfo 
gása között az ellentéteket, azok megoldása és 
áthidalására a módokat feltárja,  majd pedig ozé 
lozván as esetleges ujabbi visszautasításra gyö 
nyörü reflexiók  közölt igy végzi feliratát:  „Ha 
tiirni kell, tűrni fog  a nemzet csüggedés nélkül, 
mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megment 
sék az ország jogsit, mert a mit a hatalom és 
eró elvesz, ast kedvező szerencse ismét tissza-
liozbatja, de miről a nemzet, félve  a szenvedé-
sektől maga lemondott, mivel annak visssaszsr 
lése mindig nebés éa kétséges. Tűrni fog  a 
nemzet remélve a szebb Jövendöl és bizva ügyé-
nek igasaágábsn". 

Ez a II. felirat,  melyet az orazággyülés 
egyhangú lelkesedéssel fogadolt  el, még vissza 
ntaaitsira aem méltattatott, hanem az uralkodó 

Mindezek tetejébe a német hegemónia fe-
leli ÖBszeperel Poroszországgal s Kónigréczuél 
lelhetetleusége és féktelen  hatalmi vágya meg 
kapja a kegyelem döfést. 

Mikor 1865 ben Sclimerliug bukása után az 
uralkodó fiilébe  jut, hogy a Pesti Napló híres 
húsvéti czikkét maga Deák irta, már örvend 
neki, hogy akadl egy hü embere, ki a káoszból 
valé kijutás utjail mutogatja. — Dóiknak ekkor 
már nyert ügye van. 1866. jul. 18-án Deák ki-
rályi audieuezián van s csak rajta mult, bogy 
nem miut deszignalt miuiszterelnök baţyja el a 
királyi palotái. 

Nem akarok i. I. 0. K. s kiegyezés részle-
teire kiterjeszkedni és sbban Dsák örök érde 
meinek feltárását  csekély tehetségem sierint 
megkísérteni. Ezt igen sok hirueves ember, hol 
több. hol kevesebb eredménynyel megpróbálta. 
Én csak ez ünnep keretében kél igen lényeges 
dologra hivom fel  figyelmüket,  a miért méltán 
megérdemli Deák Ferencz, hogy minden jó ma-
gyar, ki hazáját őszintén szereti, kegyeletes em-
lékét szivébe zárja. 



ember 1 . C S Í K I L A P O K . ám. 

A székely pénzt Ut ulánaa, ba azt a sok 
mindenféle  munkát amit 6 megtad csinálni, 
mind megveszik tőle, jA pénzforrása  nyílik. 

És n kell síékelyn'k • nem lieazéd. 

L E O M A B B . 
— Aa u j b tUgy l áilamtltkar. Gulaer 

Gyula utóda a belügyi állam titkárságban tudva-
levően Sándor  János lett Az uj államtitkár-
nak, aki kiváló szakember a közigazgatásban, 
ez a rövidre fogott  életrajza: 

Csikszentmihályi Sándor Jáno9, az ősi 
székely főnemes  Sándor-család sarja. Atyja 
idősb Sándor János nagybirtokos, Ítélőtáblai 
biró, anyja nagyajtai Lázár Emilia. Az uj ál-
lamtitkár most negyvenhárom éves. Közép-
iskolát Marosvásárhelyen végzett s azután ka-
tonának készült, de atyja kívánságára utóbb 
a jogi pályára lépett. Közigazgatási szolgála-
tát 1882-ben kezdte s egy év múlva, huszon-
három esztendős korában szolgabirája lett 
Torda-Aranyosmegye mnrosludasi járásának. 
Rövid idő múlva Bethlen Géza gróf  főispán 
inegbivta maga mellé titkárnak, 1889-ben pe-
dig már alispánja lett Torda-Aranyosmegyének. 
Két esztendő multán KisklikUlló vármegye fő-
ispánjának nevezték ki. Ebben az állásában 
sokoldalú tevékenységet fejtett  ki, főképpen 
Erzsébetváros szörnyen rendezetlen pénzügyi 
viszon\ ait hozta rendbe. Megalapította a város 
gazdasági és iparbankját s főgimnáziumot  is 
építtetett Erzsébetvárosban. Hálából a felvirá-
goztatott város Sándor Jánost tiz évi főispán-
sága után díszpolgárának valasztotta. 1901-ben 
még egy főispáni  méltóságot, a Maros-Torda-
megyéét ruházta rá a kormány, egyben kine-
vezve ót székely kormánybiztossá. Egy esz-
tendő múlva a király fölmentette  Sándor Já-
nost a kiskUkiillói főispáni  állásból s .1 Lipót-
renddel tüntette ki. Mint Maros-Tordamegye 
főispánja  nagy buzgósággal karolta Tói a megye 
közigazgatási és gazdasági érdekeit, mintaszólő-
telepet létesített s tovább építette a szászré-
geni vasiutat. Mint székely kormánybiztos pe-
dig megjavította a székelyvidék legelőit, sokat 
tett a szarvasmarha tenyésztés, a baromfite-
nyésztés, a sajtkészités, a székelyfUrdők,  va-
sutak és a városok ipara érdekében. 

— Aa elnöki osztály a földmive-
lésl minisztériumban. Talián  Béla  fold-
mivelésügyi miniszter, mint már említettük, 
arra való tekintettel, hogy a hegyvidéki és 
székelyföldi  ügyek az elnöki osztályban annak 
túlterhelése nélkül most már alig lehetnének 
elláthatók, ezeknek az ügyeknek külön főosz-
tályt szervezett és  vezetésével Balogh Vilmos 
miniszteri tanácsost bizta meg, mint aki eze-
ket nz ügyeket kezdetüktől fogva  példás sze-
retettel vezette a mai nagyarányú kifejtésig. 
Baloghnál alkalmasabb vezetőt a népsegités 
munkája nem kaphatott volna, annak bölcső-
jénél szeretettel állt és minden gyarapodását 
tevékeny munkával, gondos szeretettel mun-
kálta. Kérésére a miniszter a leghizelgóbb el-
ismeréssel mentette föl  az elnöki osztály ve-
zetésétől, hogy egész erejét az Ügynek szen-
telhesse. Az elnöki osztály uj vezetője, 
Bartóky  József  dr., a kit a miniszter 
békési főispáni  idejéből, mint akkor a me-
gye főjegyzőjét  ismer és n ki szintén 
sokak előtt kedvessé tette nevét egyéni 
szeretetreméltósága révén éa azzal a sikeres 
tevékenységgel, melylyel a munkásügyet szol-
gálta. Az ujabb és a foldmivelésügyet  érintő 
törvények közül többnek készítésében tevékeny 
részt vett, életbeléptetéséné.' nagy erélylyel 
munkálkodott. Azok a kis exisztencziák, kik-
nek ügye a inunkásegyi osztálynál dőlt el, 
Bartókyban a gyüogék védelmezőjét, a mun-
kások jóakaróját, az igazság harczosát ismer-
ték meg. Átvévén az elnöki osztály vezetését, 
továbbra is megmarad kezében a munkásosz-
tály vezetése, a mely ügykörében eddig is sok 
sikerrel és elismeréssel munkálkodott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Áthelyezés. Qrosz József  alcsiki já-

rási m. kir. Állatorvost a földmivelési  miniszter 
Magyarigenre helyezte át, a az állatorvos teen-
dők végzésére a k.-alcsiki járásban Patak Manó 
napidíjas állatorvost helyettesítette. 

— Anyakönyvvezetői kinevezések. 
A belügyminiszter a csikszenilamási anyakönyvi 
kerületbe Vasa  János községi jegyzőt és a tus-
nádi kerületbe Éltes  Mézes gegédjegyzőt anya-
könyvvezető helyettesekké nevezte ki s őket a 
házassági anyakönyvvezetésével és a házasság 
kötésénél való közreműködéssel is megbízta. 

— Vonós-négyes. HAnapok óta váro-
sunkban egy lelke* társaság alaknlt, mely 
tisztán klasszikus zene kultiválását tűzte ki czél 
jáol, — melynek tagjai Nagy Dénes fdgym. 
tanár; Domanyáncz Péter képezdei zenetanár; 
Antalffy  Uábor tvszéki biró éa Nagy Qynla, 
kik egyenként is kitűnő zenekapaczitások, — 
a a mint halljak Csipkés Árpád tvszéki birá és 
Dr. Kolonics Dénesné őnagysága virtuoz zon 
gora játékosok közreműködése mellett a kvintett 
játékot is programmjába felvette.  Folyó bó 8 án 
este az Antalfiy  Qábor és neje vendégszerető 
házánál a kvártett kellemes és feledhetetlen 
Arákat szerzett a meghívott és megjelent elő-
kelő éa teljesen mlértó társaságnak, melynek 
minden egyes tagja élveste és bámnlta azon 
nép Haydn As Betboveo darabokat, melyeket 
az elől említett négy művész oly korrektül ás 
oly Oaaaevágóan adott elő, hogy n székes 

városnak ia díszére válnék, s merjük állítani, 
bogy különb hasonló zenével Magyarország 
egyetlen nagy városa sem dicsekedhetik. Kér-
jük őket, hogy törekvéseikben ne is lankadt-
nak, sőt adjanak alkalmat arra, bogy művésze 
tűkben minél gyakrabban gyönyörköd bessünk. 

— Képviselőtestületi közgyűlés. Csík-
szereda rendezett tanAcsn város képviselőtestü-
letének folyó  évi november 91-én délntán 8 Ara-
kor a városház nagytermében tartandó képvi-
se lő testületi gyűlésre a képviselőket bazaflastisz-
telettel megbivom. Kelt Csíkszereda, 1903. no-
vember bó l én. Kovács  János, polgármester 
helyettes. Tárgysorozat: I. Csíkszereda város 
1904. évi költségvetési előirányzata, ü. A költ-
ségvetési előirányzatban mntatkozA hiánynak 
pótadó ntján való ledezése s e végből a köz-
ségi °/o-ának meghatározása. 3. Csíkszereda 
várna árvaszéki szabályrendeletnek kiegészítése 

- illetve megjelölése annak a takarékpénztár-
nak — bová az Árvaszék pénze gyümölcsöző-
leg elhelyezendő. 4. Éltlies Jakabné kérése. 

Birá Albert kérése. 6. Az Olt folyón  építendő 
bidak Ügyében előterjes<tés. illetve az eddig 
ebben folytatott  tárgyalás eredményének beje-
lentése s a továbbiak iránti határozathozatal. 
7. Az 1903. évre elkészített 5. és 2°/,-os isko-
lai póladók lajstromainak előterjesztése. 8. A 
gymnasinm részére vásárolt telekről való iutéz 
kedés. 9. Egyéb indítványok. 

— A osikszeredai jegyzői állás Ér-
tesülésünk szeriül a megüresedő városi iegyzöi 
állásra Tiltscber Gyula okleveles jegyző, egy 
köztiszteletben és közbecsülésben álló, kitérj-clt 
csikmegyei család tagja, vármegyénk szülöttje 
is pályázik. OdvözCIjtlk a fiatal  törekvő erőt 
annál ia inkább, mert Indiánkkal a jegyzői 
tanfolyamon  kívül a magyaróvári gazdasági aka 
démiát is jó sikerrel végezte, a gazdaság terén is 
kiváló tudományos képzettséggel s gyakor-
lattal bir a igy ez irányban tőle vármegyénkben, 
nevezetesen várósnnkban áldásos működés 
várható. 

— Tanítói gyfilós.  A „Kás/onalcsiki r. 
k. tanitói járáskör" rendes őszi gyűlését folyó 
évi november bó 94-ik napfán  d. e. 9 órakor 
kezdödőleg Kászooujfalubau  tartja meg a követ 
kező tárgysorozattal: 1. „Veni Sande" és 
szent mise hallgatás. 8. Gyazorla.i tauilAst 
tartanak : Ambrns Szilveszter, Benke Lajos és 
Csobotb István helybeli tanítók. 3. Elnöki meg-
nyitó. 4. A tavaszi gyűlés jkönyvéuek felolva-
sása és hitelesítése. 5. Szaval: Demeter Ignácz 
mindszenti tanitő. 6. gyakorlati tanítások zárt 
körű méltatása. 7. Szabadon választott tételről 
felolvas:  Kászoni János szeutimrei ktsnitó. 8. 
A tervbe vett orsz. katb. kántori nyngdij-alap 
tervezetének tárgyalása. 9. Elnöki jelentések. 
10. Indítványok. II. Benedek Qábor menasági 
ig. tanító mköri elnök vezetése mellett rövid 
tanácskozás az okszerű méhészetről. IS. A kö-
teles évi tagsági dijak beűzetés;. Mindkét ülésre 
a jkör tagjait éa nevelés-ügy barátait tisztelet-
tel megbivom. Csikcsatószegen, 1903. nov. 7-én 
Todor István jköri elnök. 

— Közlegelők javítása. A székely-
földi  kirendeltség, — mint már lapunkban ar-
ról megemlékeztünk — földmivelési  miniszter 
ur ő nmga segélyezésével szállattenyésztés fel-
lendítése érdekében a közlegelök feli  tvitására 
is kiterjesztette figyelmét.  E czélra a kívánt 
segélyt kieszközölvén, a kgelőiavitási mnnkála 
tok végzésének felügyeletére  és a kellő ma-áfá-
soknak a helyszínén leendő megadására a vár 
megyénk gazdasági egyesületét, mint vármegyei 
mezőgazdasági bizottságot kérte fel.  A leg-lő 
lavilási munkálatok czéljaira a gazdasági egyeatt 
let által Csikszentgvóigyön mint-gy 150 hold. 
Csikszentkirályon 80 hold, Csicsóhan 80 hoiil 
és Madéfalván  30. Oyergyószentmiklóson 100 
hold terület jelöltetett ki. A munkalatok végre 
hajtásához, főképen  a borsika kiirtásához a 
szükséges kézimunka napszam Majanltaiott. A 
szükséges szerszámok és eszközök államsegély-
ből fognak  a községek rendelkezéséi e tioc-át 
la'.ni. Ezenkívül a fontosabb  munkálatok, ha-
sonlóan államzöltségeu végezteluek, melyekre 
a szükséges államsegély már meg is érkezett 
Hisszük, bogy ezen fontos  ügy előmozdítására 
az elöljáróságok minden lehetőt elfognak  kö-
vetni. Az eredményt majd annak idején közölni 
fogjuk. 

— Honosítás. Eredetileg osztrák állam 
polgár, majd a Beregvárin-gyei Valócz község 
részéről a községi kötelékbe felvett,  jelenleg 
gyertyöszentmiklósi lakos, Fenerstein Sámuelnek, 
valamint neje és három kiskoiu gyermekének a 
magyar állampolgárok közi való felvételét,  il-
letve honosítását a belügyminiszter engedélyezte. 

— Előkészület a sorozásra. Nyíri 
Sándor uj honvédelmi miniszter azon reményben, 
bogy a politikai helyzetben beállott változás 
megfogja  engedni az eddig elmaradt sorozás-
nak még ez évbeni végrebnjihatását, rendeletet 
bocsátott ki a törvényhatóságokhoz, felhiván 
ezeket, hogy az njonczozási, utazási és műkö-
dési terveket az illetékes hadkiegészítő parancs-
nokságokkal egyetártőleg akként állapítsák m-g, 
hogy az idei f(tarozás  a folyó  évi november 
23 tói deczember 23-ig terjedő idő alatt foga-
natosítható legyen. Minthogy pedig a sorozás! 
időszak eszerint a szokottnál jóval rövidebbre 
van szabva, több soroló bizottság kiküldésivel 
akarnak a dolgon segíteni, s a kitűzött napo 
kon az állítás köteleseknek Is nagyobb száma 
fog  vizsgálat alá vétetni. 

— Ir tóztató tűz. K. vidéki vároabna 
nem rág egy neszgyáros bâza kígyuladt. A 

tűzoltóság tilalma daczára a tulajdonos berohan 
a veszélyes tűzbe, hogy pénzesládáját meg-
mentse. A hatalmas lángok é< a tűrhetetlen 
fűst  azonban nem engedték, hogy a kétségbe-
esett ember a ház hálsA részében levő lakó 
szobájába behatolhasson. Vissza kell térni' és 
már-már ingadozik alatta a roskadozó épület, 
midőn sze'encséjére, kapasakoJás közben meg-
akad as ajtóra szögezett levélszekrényben, 
melyet kezében görcsösen tartva, lezuhan a 
földre.  Az Irtózatos tüz egész vagyonát elham-
vasztotta s nem maradt egyebe, mint az a pár 
értéktelen üzleti levél, msly a levél szekrény-
ben volt és köztük Török A. és Tsa bankház, 
— Budapest, VI., Teréz-körul 46. sz. = levele, 
mely egy meguiilásí sorsjegyet tartalmazott. 
Még alig tért magához az óriási csapás hatása 
alól, midőn azon kellemes hírt hozta a tűz által 
szerencsétlenné tett és tönkrement gyárosnak 
a láviró, bogy a furcsa  módon megmentett 
sorsiegy megnyerte a tiOU.OOO koronás nagy 
jutalmat. 

— Uzsorakamatok. Egy ép oly gazdag, 
mint fukar  budapesti magánzó nem rég meg-
nyerte a 600.000 koronás főnyereményt.  Hogy 
barátai és ismerősei ne vehessék .barátságát" 
igénybe, elakarla a nagy eseményt titkolni, 
azonban sajátságos módon elárulta magát. Mi-
dőn ngyanis a hatalmas nyereményt megkapta, 

•elhatározta, — hogy ezen alkalomból 
kifolyólag  jótékonyságot gyakorol és egy osz-
tálysorsjegyet vásárolván elküldte ezt ajándékba 
egy vidéki árvaháznak. Régi szokásához liiven, 
nevét a sorsjegy hálára irta, bár ez alkalom-
mal titokban akart jótékonyságot gyakorolni. 
Mily uagy volt a bosszúsága, az öreg zsuţori-
nak, midőn néhány nap múlva az árvaház kö 
szönö levelét megkapta és még inkább bántotta, 
midőn nemsokára Törők A. és Tsa bankháza, 
— Bud»pe>t, VI., Teréz-körut 46. s/.. — ért-
sitését vette, melyben örömmel ludatják, hogy 
a sorsjegy 60.000 koronát nyert. Így történt 
meg ez alkalommal, hogy az árvaháznak 
ajándék-sorsjegyért befektetett  csekély töke 
uzsorakamatokat jövedelmezett, mely ellen a 
legszigorúbb erkölcsbirónak sem lehet kifogása. 

X Károlyról megemlékezvén a franczia 
forradalom  történetének bevezetésében, Carlyle 
mulatságosan leírja, mily szerepet játszolt 
berezeg mint divathós 1789. előtt. Akkor a 
szűk nadrág volt divatban s két szolgának 
kelleti őfenségét  az elegáns ruhadarabba bele-
segíteni. A középkornak egész nagyszerűsége, 
bile és babonája megujull, mikor az elegáns 
öreg ural Rlieimsban megkoronázták. Egyene 
sen gúnyt űzlek belőle, hogy érintésével akarta 
gyógyilaui a görvélyeseket, Bérauger eleven, 
csipdeső költészetének kapóra jött ez a korába 
nem illő király. Hiába fosztották  meg állásától, 
hiába zárták el versei miatt, a visszavarázsolt 
középkor czimerjeivel és tömjénezésével Voltaire 
feléledt  szellemét. B^ranger körül az ifjú  ro 
manlikus iskolának nagytehetségű hősei küzde 
nek: Hugó Viktor, Ltioartine, Sainte-Beuve, 
Balzak. A népies, a litokzatos és rémes akkor 
vonult be a franczia  irodalomba, melynek addig 
a mérsékelt szenvedély és józan okoskodás vol-
tak jellemző vonásai. Elmélyült az egész nem-
zeti élet. Ltssankéut eltűnik a frivolitás  és 
könnyű érzékiség, a mely a XVIII. század leg-
nagyobb Íróiban is meg volt. A két párt liarcza 
becsületesebbé és erkölcsösebbé lette n-mcsak 
a közélelet, hanem a magánélelet is. Erről a 
kórról szél a Nagy Képes Világtörténetnek most 
megielest 199. lüzete. A 12 köteles nagy 
munka szerkesztője Mtrczali Henrik, egyetemi 
tanár, ki egyúttal a kötet irója is. Egy egy 
gazdagon illusztrált kötet ára díszes télbör-
kötésbru 16 korona, füzetenként  is kapható 60 
flllériével.  Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (K-vai Testvérek Irodalmi 
intézet Részvénytársaság Budapest, VIII.. Ollói-
ul 18. sz.) s minden hazat könykereskedxs ut-
ján, havi részlel fizetésre  is. 

— 350 szám. A .Uágyar Könyvtár 
ez évi okióuerétg megjelent 350 számának tel-
jes jegyzékét adta ki a kiadó czég, a Lampel 
R. (Wodianer F. és Fiai) udvari könyvkereske-
dés. A népszerű vallalal jegyzéke, a melyet a 
czég kivauatra iugyen megküld bárkinek, több 
részből áll. A számok szerinti jegyzékben min-
den fdzet  rövid jellemzését tartalmazza tájéko 
zásnl. A szakok szerinti jegyzék a verses mű-
veket, az elbeszélő müveket, a színmüveket és 
az ismeretterjesztő müveket közli csoportosítva 
a szerzők ábcés rendjében. Végül felsorolja  a 
Magyar Könyvtár kötött kiadásait is. Csak eb 
bői a teljes jegyzékből tűnik ki, mily tartalmas 
már is a Magyar Kőuyvtár, s bány becses, de 
eddig drága munkát telt olcsó kiadásban uép 
szerűvé. Arauy János, Jókai, Mikszáth. Herczeg 

— Véletlen haláleset. Ismét a pálin 
kának lett áldozata egy javakorban állolt fUtal 
ember, amely annyi bűnnek és szerencsétlen 
ségnek a forrása.  Tusnádi Rác/. Lajos 36 éves 
Batal ember a mult bél egyik napján fáért  meut 
az erdőre. Nyers bükkfával  a szekerét jól meg-
rakván, két társával haza felé  indult, de jövet 
a tusnádi fürdőn  bementek a KristA Ferenczoé 
korcsmájába s hárman megittak 3 félliter  pá-
linkát, mitől különösen Rácz Lajos megrésze 
geilett. A páliokaivás ulán együtt elindnltak 
hazafelé,  felülvén  a terhelt szekerekre. (Jiköz-
ben Rácz Lajos hátrább maradt társaitól s egy-
magára volt, midőn ittassága miatt nem vigyáz-
ván a szekereivonó állalokra, azok a szekérrel 
az nt sánczához közel jártak, a szekér bedőlt 
a sánezba s Báczot a fa  a sáncz oldalához 
nyomva, segítség hiányában alatta halálát lelte. 

Ferencz, Hródy Sándor, Ambrus Zoltán nevet 
említjük csak a magyar irodalom kiválóságai 
közül, a kik mind szerepelnek egy vagy több 
munkával a Magyar Könyvtár füzeteiben.  A 
külföld  nagy irAi közül egész sereget először 
mutatott be a Magyar Könvvtár a magyar kö-
zönaégnek. Gorkij, H. G. Wells, Kipling nevét 
említjük csak. A jegyzékben ki-ki megtalálja 
kedvencz íróját és olcsón megszerezheti könyv-
tára számára. A jegyzék végén meg van a 
Fővárosi Színházak Műsora teljes jegyzéke is, 
s a c/.ég kiadásában m»gjelentszínmüvek, regé 
nyek és elbeszélések, disz- és ajándékmflvek, 
történelmi diszmüvek, utazási, föld  és néprajzi 
művek, nyelvkönyvek, általános érdekű müvek 
jegyzéke is. Továbbá a Remekírók Képes Könyv, 
tára és a Festő művészet Remekei prospektusa. 
A jegyzék utolsó oldalán részletmegrendelésre 
is használható megrendelő jegy is vsn. 

— Minő uton és módon fokozhat-
j ák gazdaságunk jövedelmet? Csak ugy. 
ha olvasunk, tanulunk és megismerjük azokat 
az eljárásokat, módokat, inelyok az okazerü gaz-
dálkodásra rávezetnek, s melyek a sikert bizto-
sítják. K szempontból a gazdák ügyeimébe ajánl-
juk a „Székely  Gazda"  czimü heti szaklapét. 
E szakfolyóirat  (elöleli a gazdaaág minden ágát. 
A növénytermelés, állattenyésztés, rét és lege-
lőkezelóa. baromfitenyésztés,  kert-gazdaaág köré-
ből közölt czikkeit jeles szakírók gyakorlat1 ala-
pon írják, a székelyföldi  viszonyok azigoru tekin-
tetbe vételével. A lap lieienkint vasárnap 8 oldal 
terjedelemmel és igen szép kiállításban jelenik 
ineg. tilőlizetéiti ára egész évre 10 korona. Lel-
készok, tanítók é4 községek feláron  fizethetnek 
elő. Mutatványszámot szívusen küld a kiadóhiva-
tal : S e p s i a ze n tg y ö r g y, J  ó k a i nyo mda-
r é a z v é u y t á r s u l a t E kitűnően azerkesz-
tett szaklap egyetlen törekvő gazda asztaláról 
sem hiúuyozhat. 

— Uj papír szivarkák. A dohány-
jövedéki igazgatóság ezen hónapban ismét uj 
ötletes szivarkákkal lepi meg a dohányzó kö-
zönséget. Az eddigi „Szultán" czigarettákat. 
valamint egy ujfajtáju.  még ismeretlen nevű 
czigarellét ezentúl szépnyomásu, csinos papír 
dobozokban és leragasztva fog|ák  árusítani a 
tőzsdékben. A czigaretlák csomagolásuk daczára 
sem fngnak  az eddigi árnál többe kerülni; a 
„Szultán 5 darabjának 10 kr. lesz ezentúl is 
az ára, míg az újfajta  szivarkák 10 darabon-
kínt lesznek csomagolva s az árnk 10 kr. lesz. 
Az njitás számos előnye mellel megemlítésre 
méltó, liogy az igy csomagolt czigaretta sem 
nem törik, sem a doháoy ki nem hull s főleg 
a fertőzési  akadályozza meg, melyei az orvos 
szakértők rég konstatáltak, hogy ngy a trafl-
kosok, mini a vevők válogatáskor különösen 
bőrbetegségekkel feilözík  meg a czigarett akat. 

Laplulajdouos 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

12495—903. tlkvi. szám. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gyer-
tyánt'fi  János fiai  székelyudvarhelyi bejegyzett 
czég végrehajtatónak ötv. Szakács Gergelyné 
szül. Puskás Mónika végrehajtási szenvedő elleni 
343 korona 66 fillér  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő, Csikszentdomokos 
község határán fekvő,  a csikszentdomokosi 1383. 
s/.ámu tjkvben Á -j- 2. rend 2789. hrsz. szán-
tóra 4 korona, 3. rend 15673. 10574, 15575. 
hrsz. kaszálóra 12 korona, 4. rend 15572. hrsz. 
kaszálóra 16 korona. 6. rend 1984. hrsz szán 
tóra 5 korona, G. rend 2790. hrsz. szántéra 4 
korona. 7. rend 10564. 15565. hrsz. kaszálóra 
86 korona. 8. rend 15568. hrsz. kaszálóra 27 
korona, 11. rend 13988. brsz. legelőre 5 kor., 
18. rend 14834/1. brsz. kaszálara 12 korona, 
kikiáltási arban és pedig uem csupán végre-
haitast szenvedőt illető jutalékára, hanem az 
1881. évi 60. t.-cz. 166 §-a értelmében Sza-
kács Károly és Szakács Antall illető jutalékaira 
is s igy az ingatlanok egészére; továbbá a 
csikszentilomokosi 176«. az. tjkvben A-j-1. rend 
11428 hrsz. szántóra 32 korona kikiáltási ár-
ban és pedig nem csak v'grehajlásl szenvedőt, 
hanem Szakács Károlyt is Szakács Autalt illető 
jutalékaira is s igy az ingatlanok egészére, • 
csikszenldotnokosi 2348. sz. tjkvben A -j- 1. r. 
13969. brsz. alatt végrehajtást szenvedő tulaj-
donául felvett  szántóra 8 korona kikiáltási ár-
ban, a csikszentdnmokosi 2354. sz. tjkvhen A 
f  l. rend 13999 brsz. legelőre 6 korona ki-
kiállási árban, a csikszentdomokoat 2357. sz. 
tjkvben A + 3. rend 15578, 15581. brsz. ka-
szálóra 16 korona. 4, rend 14015. brsz. legelőre 
9 korona, 5. rend 14013. brsz. legelőre 12 kor., 
kikiáltási Arban, a csikszentdomokosi 8473. sz. 
tikvbsu A f  1. rend 15571. hrsz. kaszalóra 
16 koroua, 2. rend. 15586. brsz. szántóra 4 
korona kikiáltási árban, a csikszentdomokosi 
8359. sz. tikvben A f  1. rend 14083. brsz. 
legelőre 7 korona, 2. rend 13991. hrsz. legelőre 
5 korona, 3. rend 14028. brsz. legelőre 1 kor., 
4. rend 15570. brsz. kaszálőra 16 korona, 5. 
rend 14000. hrsz. legelőre 6 koroua. 6. rend 
16939, 15940/1. hrsz. kaszálóra 12 korona, 
7. rend 14016. brsz. legelőre 9 korona, 8. reud. 
11427. hrsz. szántára 3 korona kikiáltási árban 
s végül a csikszentdomokosi 3149. sz. tjkvben 
A f  1. rend, 666, 657. hrsz. alatt Csikszent-
domokos község, miut erkölcsi testület tulaj-
donául felvett  faház  is kertre 1600 koroua, 
9. rend 653/3, 654/8. hrsz. udvar és kertre 
6 koronában megállapított kikiáltási árban el-



ember . C S Í K I L A P O K . sám. 
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatla 
nnk as 18<KI. évi deoiember hó 30-ik 
napján d e. 10 órakor Csikszendomokos 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alnl is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10*/a-ál készpénzben, vagy 
a * 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár 
folyammal  számított és az 1881. november bó 
1 én 3333. s/ám alatt kell m. kir. igazságdgy-
miuiszteri rendelet 8. §-áhan kijelöli óvadék-
képes értékpapírban a kikaldött kezébez leteni, 
avagy az 1681. LX. t.-cz. 170. § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállititl szabályszerű elismervényt ál 
szolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi lutóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1903. évi október hő 

14-ik napján. 
Oecző Bela, 
kir. t*/.éki liiró. 

rendelte és bogv a lennebb megjelölt ingatlanok 
az 1903. M éeeismbsr M 18-Ht napJSn d. a. 
9 Arakar Csikcsomortán, Matta 2 érakar C«n-
botfalva  és 1903. évi decismber IS-lk sspjáa 
i.  a. 9 énkar C*ikdelne községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10». o át készpénzben, vagy 
az 1881. évi 60. t.-cz. 49. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
bó 1-én 3334. sz. a. kell m. kir. igazságügy-
miniszteri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez lelenni 
avagy az 1881. évi 60. t.-cz 170. §-a értelmé-
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervény! 
álszolgáltatni. 

A kir . törvényszék, m iit t lkkvi l ia ióiág. 
C-iks/.ereilán. 1903 éli szenileniber 20-án. 

László Géza, 
kir. tszéki biró. 

Előnyben azok fognak  részesülni, kik 
a román nyelvet is beszélni tudják. 

Gy.-Békás, 1903. október hó 30-áu. 

Uraioeanu János, 
k. jegyző. 

Miklós Lnkáos, 
biró. 

NAPONKÉNT 
5—6 kupa bivaltej megbízható hely-
ről eladó. — Hol ? Megtudhatni a kiadó-

hivatalba. 1 _4 

8 . I 234 Í /H03 tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi halóság közhírré teszi, bogy a csíksze-
redai takarékpénztár ré-zvénytársaság végre-
hajtaténak Csomortáni Balázs, Ambin* Franciska 
és Dinka András végrehajtást szenvedők elleni 
180 korona töke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a r.-íi'-í-ízeredai kir. törvény-
szék nnnl telekkönyvi hatóság lerdletéu lévő a 
CsikCKoinurt'in. Csobiilfalv*  és llelne községek 
halárán lekvii a Csomortáni Kereucz kinek neje 
Ferenc Terézia. Csom-iilám Klek kinek neje 
László Józéla, Csomortáni Ignáez, Csomortáni 
Balázs, Csoraorláni Simon, Csomorláui Borbála 
és Csomortáni Ferenczné szül. Ferencz Terézia 
neveiken álló Csikcsomortáni 1. rsz. 27 sz. tik. 
A f.  1—4 rsz. 6. 7. 9—21. rsz. ulatl foglalt 
ingatlanokból uem csak végrehajtási szenvedő 
Csoiiiorláni Balázs jutalékára, hanem az 1881. 
évi 60. t.-cz. 156. §. alapján a társtulajdonosok 
illetőségére is és pedig az A -j- 1 rsz. 61 lirsz. 
kertre 8 kor, 2 rsz. 425, 426, 427, hrsz. bel-
sőségre 320 kor. 3 rsz. 443, 444, lirsz. belső-
ségre 378 kor., 4 rsz. 65» hrsz. szántóra 2 kor., 
6 rsz. 798. hrsz. szántóra 5 kor.. 7 rsz. 977. 
hrsz. 18 kor., !> rsz. 1226. hrsz. 3 kor., 10 rsz. 
1759. hrsz. 15 kor.. II rsz 1807, 1808. III»/. 
9 kor.. 12. rsz. 1868, 3 kor., 13 rsz. 1914. hrsz. 
3 kor, 14 rsz. 193a. hrsz. 12 kor.. 15 rsz. 1940. 
hrsz. 4 kor . 16 rsz. 1'.I43. hisz. 2 kor., 17 rsz. 
2041. hrsz. 3 kor., 18 rsz. 2118. hrsz. 3 kor. 
19 rsz. 23lő hisz. 10 kor., 20 rsz. 93Í2. hrsz. 
9 kor., 21 rsz. 2477 br>z. 9 kor., a csikcsomor-
táni I. rsz. 901. sz. tljkvben a Csomortáni Ig-
náez, Csomortáni Balázs, Csomortáni Simon és 
Csomortáni Borbála nevén álló A f  hrsz. 1314/2 
brsz. szántóból nem csak végrehajtást szenve-
delt Csomortáui Balázs jutalékára hanem az 1881. 
évi tio. t.-cz. 1 öli. alapján a társtulajdonosok 
illetőségére is 2 kor., a csikcsomortáni II. rsz. 
167. sz. tljkvben. A Csomortáni Ferencz kinek 
neje Ferenc/. Terézia, Csomortáni Elek, kinek 
neje László Józéla, Csomorláui Ignáez, Csomor-
táni Balázs, Csomortáni Simon, Csomortáni Bor-
bála, Csomorláui Ferenczné szül. Ferencz Te-
rézia neveiken álló A -J- 1. 3—7 rsz. ingatlanból 
nem csak végrehajtást szenvedett Csomortáni 
Balázs jutalékára hanem az 1881. évi 60. t.-cz. 
15U. alapján a társtulajdonosok illetőségére 
is és pedig az A f  1 rsz. 320. brsz. 23 kor.. 
3 rsz. 389 I. brsz 10 kor J 4 rs'„ 391. hrsz. 5 
kor., A -j" 5 rsz, 456. Iirs/. 5 kor., 6 rsz. 468. 
brsz. 48 kor., 7 rsz. 497 brsz. 33 kor., a csik-
csomortáni II. rsz. 343. sz. Iljkvlien Csomortáni 
Klek kinek neje Lá»zló Józéfa,  Csomortáni Jó-
zsef,  Csomortáni Ignacz, Csomoi láni Balázs, Cso-
mortáni Simon, C>ouiortáni Borbala. Csomortáni 
Ferencz neveiken álló A f  1 rsz. 342. hrsz. in-
gatlanokból uem csak végrehajtást szenvedeti 
Csomortáni Balázs jutalékára hanem az Ie8l 
évi 60. t -cz. 156. §. alapján a társtulajdonosok 
illetőségére is 23 kor., u esikcsobolfalvi  229. 
sz. tljkvben a Csomortáni Ferencz kin-k ne|e 
Ferencz Terézia, Csomortáni Elek kinek neje 
László Józéfa,  Csomortáei Ignáez, Csomortáni 
Báláz», Csomortáni Simon és Csomortáni Borbáls, 
('s«mot táui Ferennzne szül. Feiencz Terézia 
nevén álló A f  I—6 rsz. iugallanokból nem csak 
végrehajtást szenvedeti Csomorláui Balázs juta 
léir.ára hanem sz 1881. évi 60. t.-cz. 166. §. 
alapján társtulajdonosok illetőségére is és pedig 
az A f  1 rsz. 805. brsz. 6 kor., 2 rsz. 824 
brsz. 5 kor., 3 rsz. 1158. brsz. 3 kor., 4 rsz. 
1189. hrsz. II kor., 6 rsz. 2445. hrsz. 18 kor., 
a csikdelnei 139. sz. tlikvlien Ambrus Dén.s k 
neje Benő Julianna, Ambrns András, Amhin» 
János, Ambms Francziska nevén állé A I rsz. 
394—399. hrsz. belsőségből nem csak végrehaj-
tási szenvedett Ambro- Francziska játalékára, 
hanem az 1881. 60. t.-cz. 156 g-a alapján a 
társiulajdonosok illetőségére is 950 kor. kikiál-
tási árban a csikcsomoriáni I. rsz. 139. sz. 
tjkvben végrehajtási szenvedett Dioka András 
nevén álló A f  1. rsz. 398. 402, 405b. hrsz 
kertre 390 kor., 2. rsz. 839a. 839b, 839h, 840. 
lirsz. 40 kor., 3. rsz. 1164, 1166c, brsz. 3 kor, 
5. rsz. 1443b. brsz 99 kor., 6. rsz. 1498. 149l>c. 
brsz. 18 kor., 7. rsz. 1799. hrsz. 19 kor, 8 
rsz. 1889/2. hrsz 6 kor.. 9. rsz. 9464c, 9406. 
brsz. 94 kor, továbbá a csomortáni l.rsz. 132. 
sz. tjkvből 4. rsz. alól as 691. sztjkvbe Baczoni 
János javára átvitt A f  1. rsz. 1317. hrsz 9 
aer ezennel megállapított kikiáltási árban el-

807—903. végr. s/ám. 

Árverési hirdetméry. 
Alnlirt kiküldőit bir. végreliaitó ezennel 

közhírré leszi, hogy a csíkszeredai kir. tör-
vényszéknek 1903. évi V 4866. |>olg. sz. vég-
zése folytán  dr. Nagy Béni ügyveíl által kép-
viselt csiksomlyói rém katli. iskolák pénzalapja 
végrehajtató részére Kósa Dénes és Kó-a (ié/a 
csikcsicsói végrehajtást szenvedők ellen 610 
kor. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás tolyián alperesektől leloglall és 
6l4;koronára becsüit ingóságokra a csíkszere-
dai kir. járásbíróság 1903. évi V. 844/2. sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, an 
nak az alap- és fellllloglallatők  követelése ere-
jéig is. a mennyiben azok kielégilési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedők lakásnkon leendő 
megtartása határidőül 1903. évi november 
hó 17-ik napján d. e. 9 órája kitüzeiík, 
a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig I. 
Kósa D^nesnél gazdasági eszközök, gabona, 
széna. II. Kósa Gézánál széna, gabona slb. a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szűk 
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kő 
vetelésél megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábW.n esz-
kozölletelelt volna és ez a végrehajtási jegy-
zőkönyvből ki nem tűnik, hngy elsőbbségi jelen 
léseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, mfrl  különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  ulallalui. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi oki. hó 24 éu. 
Kereaates Gyula, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Pályázati hirdetmény. 
A kölcsönpénztár mint szövetkezetnél 

Békáson 1906. év végéig lerjedő idő tar-
Imiim vezérigazgató és könyvelői állásra 
melylyel évi 400 korona fizetés  van üss/.e-
kütve, melyből 600 korona a vezérigaz-
gató és 800 korona a könyvelői teendőkre 
esik, ezennel pályázat hirdettetik ki. 

Pályázni óhajtoktól felsőbb  kereske-
delmi iskola jó BÍkerreli végzés, vagy ezen 
térenui kellő alapos gyakoroltság, s jár-
tasság, ledlietlen magatnrtás és egyenként 
1000 korona óvadék kívántatik, a mely 
készpénzben, értékpapírban avagy megfe-
lelő biztos jótállás mellett nyújtandó, me-
lyekben pályázóknak ki kell jelenteni, 
liogy az alapszabályokban kikötött teen-
dőket teljesíteni fogják  s a rájuk Itáromo-
laiuló felelőséget  ismerik. 

Ezen állásokra a pályázatok a feni 
kikötések mellett elkUlönyiletten is bead-
lintók. 

A pályáznii kérvények idei novem-
ber hava 17-ig az alatt irt igazgató-
sághoz nyújtandók be. 

Pályázok közlll előnyben a/.ok fognak 
részesitetni a kik n fenti  kellékek mellett 
a magyar nyelven kivül a román nyelvet 
is szóban éa írásban leírják. 

Gy.-Békás, 1903. október 31-én. 
Igazgatós&g. 

Sz 1375—903. 

Pályázati hirdetmény. 
A Békás községhez tartozó Békás felső 

rész éa Domuk felsőrészből  álló Üresedés-
ben lévő szülésznői állásra ezennel pályá 
zat hirdettetik. 

Évi fizetése  a községi pénztárból 60 
kor. éa nz egyesektől a megyei szabály-
rendeletekben meg állapított dijak. 

Ezen állásra pályázni óltajló okleve-
les szülésznők kellően felszerelt  folyamod-
ványaikat 1903. november hó 26-ig 
ezen elöljárósághoz adják be. 

SZŐLŐLUGAST 
ültessünk minden hál mellé és kertjeinkben, 

föld*  és homoktalajon. 
Krre nzonbun nem minden szölólaj alkalmas, 

(húr mind knszú természetű) inert nagyobbresze 
Int inegnó is. termést nem hoz. ezért sokan nem 
érlek el eredményt eddig. Ilit] lugasnak alkalmas 
fujokul  ülteitek, uzok liüven ellátják házukul az 
egész szőlüérés idején u legkitűnőbb muskulály 
és más éiles szülőkkel. 

A szóló hazánkban mindenült megterem s nin-
csen olv ház. melynek fuln  melleit a legcsekélyebb 
gondozással lel nevelheti"» nem volna, ezenkívül 
más é|>(i!eleknek, kerteknek, kerítéseknek slb. a 
legremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb he-
lyet is elfoglalna  az egyébre használható rószek-
ból. Hz a legbáladuluHuhb gyümölcs, mert minden 
évben terem. A fajuk  ismertetésére vonatkozó, szí-
nes fénynyomatii  katalógus bárkinek íngy. ésbérm. 
küldetik meg. aki czimét lev.-lapon tudatja. Csira: 

Eriielleti EISB StBlöBliTány-lelep. Nagytágra, n. p. StéhMiil-

^ L A D Ó H A Z . 
Csikuareda város leg-
szebb és legforgalma-
sabb ntezájában, épen 
a város központján egy 
csinos lakház jutányos 

feltételek  mellett 

E L A D Ó . 
Értekezhetni lehet e 

Isp kiadóhivatalában. 

M 
indennenill (színarany, 

platina ezüst- rézlon-
usor, zománcz) fogtö-
més, foghúzás,  fogta-

karitáa és mütogak készítése 

Yeress Sándor dr. 
fogorvosi  és fogtechnikai  műtermében 

Csíkszeredán, 

Lázár Domokos-féle  bíz 
(szemben a „KOSSUTH" szállóval) 

e m e l e l é n . 

Rendelés d.u.^2—5-ig 
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MEGHÍVÓ. 

A „Kölcsönpénztár mint Szövetkezet" Békáson, 
•ar» 1903. év november hava 19-én, "Mm 

a békás—zsedánpataki gör. kath. iskola helyiségében 

r e a n - c L f e i - v - ü - l i  l e ö z g ^ - ü - l é s t 
tart, njelynek netán határozat képtelensége esetén 

folyó  év deczember hava 3-án fog  ujból megtartani mindenkor d. e. 9 órá-
tól kezdve, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Határozatképesség megállapítása. 
2. A jegyzőkönyv szerkesztésére egy jegyző és nnnak hitelesítésére 2 bi-

zalmi férfi  választása. 
3. A csíkszeredai kir. Törvényszék, mint kereskedelmi bíróságnak idei szep-

tember Itava 28-án 6831. conti. és 6962 -903 . P. szám alatt kelt az idei julias 
hava 30-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésre vonatkozólag adott végzésnek 
felolvasása  s nnnak értelmében való eljárása. 

4 Fizetések és dijnk nrányának megállapítása. 
5. A mult évi nyeremény felosztása  tárgyábani határozat. 
6. A pénztárnok i óvadék tárgyában keletkezett kérdés megvitatása. 
7. A vezérigazgató és könyvelői állásnak választás utjáni betöltése. 
8. A netán addig leköszönendő igazgatósági felügyelő  bizottsági tagok, 

vagy más tisztviselők választása. 
9- Egyesek által beadott kérések és bejelentett észrevételek tárgyalisa. 

10 Metán más előforduló  a pénzintézetet közelebbről érdeklő elodázást nem 
szenvedendő ügyek tárgyalása. 

tiyergyóbékás, 1903. október 31-én. 
A Z I G A Z G A T Ó S Á G . 

tisztelettel: 
Vasut-ntoaa. 

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

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és külföldi  márványokat  faragtatok  és csiszol-

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

Továbbá tartok: Márvány-,  Gránit-,  Sye-
nit-,  Labrador-  és tartós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkővet  nagy raktáron és Márvány-
bútor  telepet. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  kőfaragómester. 
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Árverési hirdetmény. 
Alnttirt község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a Csikcsicsó község határá-
ban folyó  hó 13-án felfogott  1 drb 8 éves 
jegynélkuli. kékszőrll telién, mint gazdát 
lan jószág, Csikcsicsó községházánál 1 9 0 3 
évi november hó 20-án d. e. ÍO 
Ó r a k o r nyilvános árverésen eladalik. 

A község elöljárósága: 
Csikcsicson, 1903. évi október 30. 

GYŐRFI  FERENCZ, 

SIKSZENTIMRE községben 
és határú i 2.W hold tertllelll 
birtok az1904. január 1 tői 
kezdődő egymásután követ-
kező 6 é v r e haszonbérbe 
adandó. A feltételekről  érte-
kezhetni Szacsvay Imre, 
kir. j.-biróval Csíkszeredában. 

a-:t 
773 IU03. vegrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulnt bírósági végivha|tó HZ 1BBI. évi 

LX. t. cz. 102 § s énelmebeii ezennel kiízliirié 
teszi, bogy s csíkszeredai kir. jarasbiió-air 
IMU3. évi S|>. I. 2-ia ti. szama végzése követ-
keztében l)r. Kriiss Vilnius ügyvéd által kép-
viselt id. Kánya József  csikdelnei javára Csáki 
Albert és társai csikszépvizi lakosok ellen 39 
korona s jár. erejéig 1903. évi augusztus Uó 
27-én foganatosiiott  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 72» kor. 60 fillérre  becsült kö-
vetkező ingóságok u. m.: 1. Csáki Albertnél 
teheuek, borjuk, deszka, rozs, széna stb. II. Csáki 
Kleknél rozs, széna és szekér nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek rsikszer^dsi kii. iáuis 

biróság 1903 évi V. 876/2. számú végzése foly 
tán 39 koi. tőkekövetelés, ennek 1903. évi áp-
rilis bő l-ső napjától járé b'l, kamalai és ed-
dig összesen 28 kor. 20 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrelisjtást 
szenvedők lakásán Csikszépvizen leendő eszköz-
lésére 1903. évi november hó 20-lk napjanak 
délutáni 2 érája batáridőül kilüzeiik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1801. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108 § a értelmében kész 
pénzfizetés  mellett a legtöbbel ígérőnek, szük-
ség esetén, becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és lelfllfoglaltták  s azokra kielé 
gilési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
ltiRl. évi LX t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
lávára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi öklébe- lió 
2»-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. birösúui végrelmjtó. 

CZELL FRIGYES ES FIAI 
bornagykereskedés Medgyessn. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 

Eredeti 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

pnlneskokbnn én Ii«rd6kbnn. 
Erdélyrészi képviselő : 

Jakab Gyula ur 
Oyergyószentmiklóson. 

g Gyomorbajban szenvedőknek! 2 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár s gyomor felterltelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
ped:g rendetlen él-tmód által maguknak valamely gyomorhajt, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyalkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajánltatik. melynek kiváló hálása már suk év 
óta ki van próbálva. — Ez nem más, iiiint nz 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből es a legkitűnőbb jó borbol készíttetik, erösiti es táplálja 
az ember emésztöszervezetét, elliáritja az emesztési zavarokat os 

az egészséges vér ú j ra képzesére kiválolag hat. 
A fentnevezelt  Füszeresbornak kellő idúben való hasznalata állal a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy a>.l kellő időben hasznába. A krónikus gyonioi bajnál tellépö 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felböfögések,  melléges, puffadás,  há-
nyással egybekötött emelygés, mee ha olyan hevesek lépnek is lel. 
bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

97plíHllfrilláQ  és annak kellemetlen következményei, mint a szorulás 
OlBMJUgUldâ kolikus fajdalmuk,  szívdobogás, almatlaDsag, 

valamint a véitnlulások a niá|ban, lépben és a veiőczér rendszeiben (aiauyeit-s 
bánlalniak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elliárittalnak. — A 
lüszeresbor megszünteti a nehéz emésztési és könnyű székelés által az alkal 
niatlan anyagokai a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos véiképzőilé^u^k és a má.i beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimeiitik az embert. — A lüszrieshor az elgyengült életerőnek uj ini|iul-
szust ad. — A lüszeresbor fokozza  az élvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagoséi él gyorsítja a vét képződést, lecsillajMl|a 
a felingerelt  idegekel és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket s/ainos 
elismerés és hálairal bizonyitjs. 

A lüszeresbor palaczkokbai) I Irt 50 kiért és 2 fiiéit  a követke/ö gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszenimiklós, Kaiczlalva, 
Kápolnás-Oláblalu, Hommód, Dálya, Bögöz, Dalócz, Zombor, Batót, Telegdi-
baczon, Tusnád, Bánkfalva,  Csikszentgyörgy, Sósmezö, tíyeigyószenlnnklós, 
Gyergyóditró, Uyergyó-Alfalu,  Gyergyótölgyes, Gyergyóujl'alu, Csikszentmárton. 
Kászou, Parsjd, Siklód. Korottd, Kléd, Farkaslaka, Szekelykereszlur. Kik ed 
Felek, Szászkeres/.tur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok. Miklosvár. 
N.-Ajta, Bölön, Zalán, Caernátou, Brteczk. Zabols, Sepsiszentgyörgy. Kézdi-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Füszeresbor eredeti miuöségben bárom és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamnenyi helyiségbe. 

5Mf  Utánzásoktól őrizkedni kell! 
16 — :ia Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort keU kérni!!! 

!! Takarékos háziasszonyokhoz!! 
Ruháikat bármely divat szerint is minden nngyobb fáradtság  nél-

kül saját maguk készíthetik meg a beállítható 0 9 * "61 derék szabi-
k é n s i l l é k segélyével anélkül; liogy szabásmintát kellene lissználni. 
A készülék minden testalkathoz szabályozható. Egy kés/Ulék ára után-
vétel mellett 3 korona. Minden mUvelt államban törvényesen védve éa 
szabadalmazva. Ügynökök kerestetnek. 

GUNCHEliBAITKK A SÍT Ali, Sopron. 

s t f -  Felette fontos 
| minden meiigaidára, marhatulajdunosra, juh, ssrtéstenyésitőre és minden kisgazdára nétve. 

.ili képen hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  .Mi  által  lesz marhám gyor-
san piac/képes?"  .Mivel  gyorsíthatom  az ökörhizlalást  .Mi  által  érhetem 
el teheneimnél  és kecskéimnél  ii tejhozam javítását  és gyarapítását?'  ,Mi 
által  gyorsítom  növendekmurháim  felnövéséi  ?'  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen ? 
Ez csak az által érhető el, ha a takarmány vagy ilal mellé az itl látható védjegy-
gyei ellátott, törvényesen védett, .sokoldalúan kipióhált s a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „É T V A 6 Y" takarmányfüszer 
Vegyittetlk. 

A költ'épe ennek igen csekély és dúsan visszatéiül. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

czégnél: 

M E I S E L A J O S _ 
mesögoBdasági késsitmények gyára Ssásaaebes. 

Tájékoztatók, füzetek  és utasítás ingyen szétkiildve. Riklárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felálliitatnsk,  mire né/ve s/ieveskedjék egyenest a 
6 20 lenti iv.éghez fordulni. 

Kfrve.liil 
VHIÓIIÍ rsiik 

..Prclsstier" 
véti jegygyei. 

..Preisstier' 
védjepypyel., 

s z e r e n c s e 

kedvez főáriuíánknak  a szerencse, Rövid idő alatt 12 millió korona nye-
reinénynél többet fizettünk  ungyralx csfllt  vevőinknek; csak a legutóbbi 

f>  hónapban a 

3 legnagyobb nyeremény és pedig: 
a 606-000 koronás nagy jutalmat az :')70K0. szánni sorsjegyre, 
a 1 0 0 . 0 0 0 „ lőiiyereiiiéiiyt a 7430«. „ 
a 90.000 „ a I0í)7,k0 

és ezeken kivlll még egvéb sok nugv nyereményt. 
Ajánljuk ennéllogva, liogy a világ legesélytlnsnhb osztálysorsjátékálmn 

vegyen részt. A most kiivelkező tu. kir. szabadalin. 13. osztálysorsjátékbsn újból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut óm ohnzi'som tfjjy  liritalniriH öHHzejjet, 

1 4 m i l l i ó 4 5 9 . 0 0 0 k o r o n f t t ^ ! L k p l î 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

1 , 0 0 0 . 0 0 0 • I z o r o a a . S L . 
Továbbá 1 jinaloii. «UO.OOO. I iivereménv 400.000, 1 á ÜOO OOO. 

á 10«» «OO, 1 A OO.OOI».' 2 á SO OOO, I á 7 0 . 0 0 0 2 á 
00.000. I á 50.000,1 á 40 000.0 á »0.000,3 á as.ooo, 
H  á 20 OOO. X á IS.OOO, 3<> á • O.OOO korona és még sok egyéb : 
összesen 53.OOO iiyi-reinriiy és jutalom 14 ,450 .000 korona összegben 

Az I-ső osztályú sorsjegyek tervszerű árai : 
I s e r e d e t i sorsjegy írt—.75 vao kor. 1.50; 1.. eredeti sorsjegy fii  1.50 vao kor. 3 — 

- a i i 3 . • „ „ 6 . , i , , „ 6 . „ „ 1 2 . 
A sorsjegyeket Utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldjük. Hivatalos tervezet dijtulaitiil. Megrendeléseket cr. sorsjegyekere kértlnk 

B^*" folyó  éri  november hó ltt-ifj 
bizttlominnl hozzánk beküldeni, miután a húzás 6 napon kezdődik. 

Törők A. és Társa 
bankháza BUDAPEST. — Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Főáruilánk osztály sors játék-flzleti-í  : 
Központ: Teréz-körut 40 a I fiók:  Váczi-körut 4a . II. fiók:  Muzeum-

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

SSSâSlSiSiSLiSSÎKSSiăS Török A. ES TÁRSA  bankháza Budapest. 
Kérek részemre I. osztályú 111. kir. szab. osztálysorsiái ék eredeti 

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. ti  -  G 
lUtánvételesDi kérem 1 

kor. összegben .postautalványnyal küldöm [A DCH telEKÜ tÖrlCDdÓ. 
(mellekelem bankjegyekben (bélyegekben)) 

Az összeget 

•if • ' 

J/ 
Nyomaiolt Csíkszeredában, tízvoboda Testvérek könyvnyomdájában. IU03. 




