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Az obstrukezió vége. 
Majdnem tizenegy hónapi dnló liarcz 

után ma már végre valaliára van remény-
ség, még pedig biztos reménység arra, 
liogy politikai életünk égboltja az alkot-
mányt elárasztással éa elsöprensel fenye 
gető vészea felhőktől  egészen megtisztul, 
telj ea erejével kisüt n béke meleg napja 
a terniékenyiiyé teszi közdolgainknak a 
hosszas harcz miatt niiinkálatlan éa be-
vetetlen maradt talaját, hogy a rövid idő 
által parancsolt gyors munka és késői 
veié* még is caak meghozza az annyira 
óhajtott gazdag termést. A «ötét borulat-
ból maradt még ngyau vissza néhány 
felhő  foszlány,  de azok már nem vesze-
delmesek a a politikai légkör első egész-
"égés mozdulatára egészüli elenyésznek. 

Ezt az oly régen várt fordulatot  az 
elmult hét vége. Iiozla meg, midőn leg-
nagyobb ellenzéki pártunk vezérlő tag-
jainak jóakaratú tanácsára, megszabván a 
mai viszonyok között elérhető és meg-
valósítható fellételeket,  kinyújtotta a béke 
jobbot, melyet a szabadelvllpárt, kép-
viselve vezére, a miniszterelnök által, -
megfogadván  a feltételek  teljesítését és 
őszinte beváltását örömmel ragadott meg. 

Nagy éa nevezetes szolgálatot tett 
az országnak a függetlenségi  és 48-as 
párt, hogy a további, ugyszólva czélta-
lan, de már már alkotmányunkat fenye-
gető küzdelemmel felhagyott,  a főérdem 
ebben természetesen a vezéreké: Kossuth 
Ferencié, Thaly Kálmáné, Justh Gyuláé 
és Tóth Jánosé, kik mérlegelve az ország 
helyzetét nem meghátrálásra, nem meg-
adásra bírták a pártot, hanem cáak arra, 
hogy álljon el a rendkívüli eszközök al-
kalmazásától a caak a parlamenti harcz 
rendes fegyvereivel  küzdjenek tovább. 

Ki is jelentette Kossuth  Ferencz, 
hogy nem a béke olajágával jön, sőt el-
lenkezőleg azzal az elhatározással, hogy 
ő éa pártja küzdeni fognak  a jövőben ia 
e e küzdelem addig fog  tartani, mig az 

ország teljes függetlenségét  ki nem vív-
jlik. A kivételes fegyverek  használatától 
azonban visszalépnek, mert nem akarják 
a hazát veszélynek, koczkázatnak, szen-
vedésnek kitenni. 

Férfias  és okos beszéd, melyet nem-
csak saját párthívei méltányollak, hanem 
helyeselte a azabadelvüpárt is és méltá-
nyolja az egész ország hazafias  közön 
«ége, mely már amúgy is méltatlankodva 
fordult  el az ohstrilkczióiól. 

A milyen volt n Kossuth beszéde, 
épen olyan őszinte és férfias  volt a mi-
niszterelnök válasza is. 

Kijelentette és megígérte, hogy állja 
és teljesíteni fogja  a feltételeket  a mind-
azoknak mielőbbi m-gvalósilására töre-
kedni fog.  Az alkotmányos küzdelemtől, 
mely a normális mérték között folyik 
ncin riad vissza, mert ez a küzdelem 
olyan lesz, minőt a nemzet érdeke köve-
tel, mert <iiost fog  az olyan eszközökkel 
küzdeni, melyek nem rombolnak, ha-
nem építenek, melyek a nemzet Ügyeit 
meg uem akasztják, hanem előbbre vi-
szik, melyek a magyar nemzet presztízsét, 
teki'ilélyét ós hatalmát emelik s egyben 
táplálják nit a ragaszkodást, píélást és 
tiszteletet, melylyel a nemzet minden 
polgárának az alkotmány és minuk in-
lézményei iránt viseltetnie kell. 

A miniszterelnökkel egy (Ilt a füg-
getlenségi párt komoly lépését mi is ugy 
UdvOzöljUk, miut hajnalhusadást, melyet 
a magyar alkotmányos élet teljes derűje 
követ, melynek világító fényénél  sikere-
sen megoldhatjuk a nemzetgazdasági és 
kulturális téren ránk váró nagy feladatokat 

A mi rossz volt az obstriikezióban. 
azt adjuk át a múltnak, a mi jó volt 
benne azt őrizzük meg a jövő számára, 
becsüljük meg vivm&uyait éa ápoljuk 
gondosan ama legbecsesebb eredményt, 
hogy felébresztette  a nemzetet, mely ma 
már egy azivvel éa lélekkel törekszik el-
idegenithetleii jogainak teljes megvalósí-
tásira. 

— A S o r o z á s . Bár az uj honvédelmi 
miniszternek kormányra lépése slkaluiával re-
ménysége volt a kormány által kilátásba helye-
zett többféle  nemzeti követelések kielégítése 
révén a parlamenti viszonyok olyatén nwgjavu 
hs-t-a. hogy a sorozás legkésőbb • hó 23 ig 
Delt-jezési nyerhet s ennek folytén  intézkedett 
is voll az előkészületek megtételére, eme viszony 
nak mée nagyobb elvadulása miatt a sorozás 
ujliél nem volt fogauotositható.  A houvédelmi 
miniszter tehát most ujsbbau egy rendelettel 
meghagyta a törvényhatóságoknak, hogy az ujon 
ezozás foganatosítására  szükséges program meg-
állapítására nézve egyelértóleg az illetéke* had 
kiegészilii puroucsnoksâiţokkal intézkedjenek, még 
pedig ugy. liogy ba az 11103. évi ujoacz meg-
ajánlási törvényjavaslat addig elfogadtatnék  és 
szentesítést nyerno, a sorozás dcczomber hé 
28-án kezdetéi vegye és jövő 11104. évi január 
30-áti befejeztessék.  esetleg pedig az legalább 
január 4-éu megkezdessék és február  A an be 
véuezteBsék. 

— A leszerelés feltételei.  A Kossuth-
ról» fiiggetlonséiji  púit békél éltsjlé tazjni a 
mull héi folVBináii  nsgy erét fejtettok  ki egy-
felé!  a párt üsszulnrtása, másfelél  olyan liatáro 
zati javnslal szerkesztése ezéljáböl, melynek alap-
ján a parlamenti békességet helyre leliotiio Ál11 
tani. f.  czélból lübb gyűlést tartottak a végre 
folyó  évi dec'oinbor hé 4 én 47 széval 2N elle-
nében. lóhát III szétiibbséggel a kővetkező hatá-
ri»: ali javaslatot fogadták  e l : Mondja ki a füg-
getlenségi éa 48-as párt, hogy Tisza István grof 
miniszterelnöknek a korinány bemutatkozása al-
kalmából telt kötelező ígéretei mellett a kép-
viselőháznak 11)03. november 30 sn tartott ülésén 
a választási törvény módosítására vonatkozó 
köteleze'tség vállalását tudomásul veszi, azok 
nak pontos megtartását illetve teljesítését éberen 
és kötelességszerűen ellonérizendi. ázon esetben 
pedig, ha a képviselőháznak 1003. évi novem-
ber hé "27-én a párhuzamos ülések tárayában a 
l]i.js*abályokba ütköző módon meghozott határo-
zata hatályon kivül helyeztetik és ha a minisz 
tt-relnok a ház eléli kinyilatkoztatja, vagy a 
húz határozatban  kimondja,  bogy Magyar-
országon minden  jognak  és igy a védszer-
vezetben  a vezérieti  és  vezényleti  nyelvre 
vonatkozó  jognak is forrósa  a tőrvény-
hozásban kilejezésre  jutó nemzeti  akarat 
— akkor kijelenti a függetlenségi  és 48 as párt . 
liogy a képviselőház tanácskozásainak rendes 
mederben valA folytatását  lehetővé teendő, a 
rendkívüli és kivételes eszközöknek további al-
kalmazásától el áll. Mondja ki egyúttal a párt, 
hogy az ujonczjutalék megállapítására vouatkozó 

törvényjavaslatnak B költségvetési törvény, illetve 
sz erro vonatkozó fölhatalmazások  megadása 
előtt való tárgyalását alkotmányellenesnek tartja. 
Tekintettel azonban arra, hogy a három éven 
tul és törvénytelenül a sorhadban tényleges 
szolgálatra kötelezett katonaságnak aürgóson és 
azonnal való hasabocsátásót nem esak hogy kö-
veteli. de miuden télé leheld médon előmozdí-
tani is kívánja, elvi álláspontjának fentartáaával 
és annak kijelentésével, bogy ez törvényéé 
elézméuy gyanánt nem szerepelhet, ugyancsak 
a párhuzamos ülések hatályon kivül helyezése 
esetén az |!H)3-ik évi ajonczjutalékrél éa as 
évi ujonczmegajiiulásrél szóié javaslatoknak so-
ron kívüli tárgyalását nem ellenzi. Ünnepélyesen 
kijelenti egyszersmind, hogy a párt egyik leg-
főbb  programjául vallott önólló magyar hadsereg 
intézményének létrehozatala, valamint ellez kö-
zeledést jelenté magyar vezéuyleti és szolgálati 
nyelvnek, nemzeti jelvénynek, magyar tisztkép-
zésnek, magyar katonai törvénykezésnek és 
egyéb nemzeti jogoknak mielőbbi életbeléptetése 
érdekében minden alkalommal teljes erejével 
kiizdeui fog  s azokat impircnden tartja. 

— Az 1903. évi állami költségvetés. 
Minthogy az ÍUO'J. évi október havában a kép-
vísclöházház elé terjesztett IU03. évi állami költ-
ségvetés az országgyűlés ismert abuormia viszo-
nyai miau — habár azt a pénzügyi bizottság 
intigii idején letárgyalta — eddig eliutézhcté 
netn volt. Lukács László pénzügyminiszter a 
képviselőház mult hó 27-íki ülésében a folyé 
évru uj költségvetési törvényjavaslatot terjesz-
tett elé lényeges átalakítással, mit as idd túl-
szárnyalása tett szükségessé. Ezen uj költség-
vetés figyelemmel  az időközben felmerüli  szük-
ségletekre és kiadásokra: 10rt41UG4á2 koroua 
kiadással, 1084337474 korona bevétellel, vagyis 
végeredméuynbeu 2410ü'2 koroua fölösleggel, 
sjánltatik elfogadásra,  vagyis 202152 koronával 
kevesebb fölösleggel,  mint az as első költség-
vetésnél a képviselőház pénzügyi bizottsága által 
inegállapittatott volt. K szerint aa uj költségve-
tésben az összes kiadások 4098000. a bevételek 
pedig libttDOOO koronával redukaliattak. 

-- A képviselőház ülései. A mult hét 
első napján azaz hétfőn  folytatták  a szombaton 
már inegkoz.lett teknikai obstrukezió! A jegyző-
könyvhöz Lengyel  Zoltán huszonkét módosítást 
nyújtott be. Nessi  Pál szintéu két indítványt. 
Minden inditvauyra külön szavaztak s minden 
szavazás elétt öt perez szünetet kértek. Nagy 
Mihály kormánypárti képviseld iuditváoyosta, 
hogy a kérdést ugy tegyék föl:  hitelesíti-e a 
ház a jegyzőkönyvet, mert hitelesítés esetében aa 
indítványok amúgy is etosaek. Tisza  István kor-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A Kassai sarándoklat . 

(ssept. 14-20.) (Folyt, és vége.) 
A folyosé  falait  is képek borítják. Köztük 

van Dobos Andrásnak, Rákóczy dobosának lovas 
képe éa. rettenthetlen tábornokának, Vak Boty 
tyánuak arczképe. 

Miután igy az ereklye-kiállítás legneve 
zetesbb példányait megnéztük, minenikiink emlé 
kül egy-rgy Rákóczy érmet vett a aztán dicső 
emlékekkel és maradandó benyomásokkal gazda 
gon tértünk pihenőre a kiállítás épülete elélt 
felállított  diszee sátrakba. Itt a kiállítás alelnöke 
vendégelt meg valóságos atyai szeretettel éa ba-
rátsággal s legmelegebb szavakkal adott kifeje-
zést a fölötti  örömének, bogy a hfla  szittyák 
unokái aem feledkeztek  meg Rákéczyrél. Azon 
kivül egy. a kiállításon jelenlevő orvos ur 20-
korouával ajándékozta meg kírándorlé egyesüle-
tüoket. Ezután ia hálás köazöoet érte. Innen ebédre 
loeutiink a „Menaa" szállódéba, délután pedig 
kiutaztunk a városon kivül fekvő,  söldeli fasor 
koaaorazts Csermely-völgybe a itt a tiszta. Sde 
levgőjtt helyen időnket üdülésre fordítottak.  A 
Csermely völgyből ví«eiotérve a városba, meg 
néztük a dohánygyárat, melyben 1300 mnnkás 
dolgozik. Nem a hatalmas gőzgépek ériisi munká-
ját, hanem az emberi kés bámulatos gyorsaságát 
osodáltuk. Kél munkás egy nap alatt tlszlán esak 
kesével 6000 pakk négyes ée hármas dohányt 
csomagol be. Alig gydaie szemünk kísérni, mint 
röpül ki késükből egyik pakk a másik ulán. Au-
után végig szemléltük, hogv mily hoassu uton és 
fáradságos  mookáa kell keresitülmenni a durva, 
egyaserü dohánylevélnek, mig a buba. portoriko 
vagy asiverok kik«rülnek belőle. 

Este egy kis sétál tettünk a fényesen  kivi 
légi tolt «imában, hol akkor már sürQo hullám-
áét! fel  éa le az utciákon • tarka közönség. 

Csatán visszatértünk szállónkba, nyugalomra. 

18-án reggel elmenlünk azt. misét hallgatni a 
premontreiek barokk stílben épült templomába, 
hol élvezettel hallgattuk a gimuázisták bermo 
nlkns énekét a megismerkedtünk jellemzőbb sa-
játságaival a barokk éa rokoko-stilnek. mely az 
emberi érzést és szenvedélyeket teljes erővel 
azarja kifejezésre  juttatni. Mise után egyik pre-
montrei tanár ur megmutatta a növendékek kou-
viktusát, melyet még Balassa Zsnzsénna alapított 
1656-ban. Innen a kiállítás épülete olőtt fekvő 
Muzeum nagyszerű palotájába mentünk, mely-
nek gazdag régiség-.érom-.fegy  ver.könyv-és kép 
tárát megntekintvén, nem győztük eléggé osodálui 
ée dicsérni ama nemes férflak  buzgolkodását, kik-
est a muzeumot megteremtették. 

A Museumbél as állami Felié Ipariskolá-
nak megtekintésére indulluok. Megnéztük annak 
modernül bereodesott tantermeit, laborátoriumát. 
majd gépgyárát, melyben láttuk, miot öntik a 
folyékony,  izzó vasból e hatalmas gépköröket s 
mint idomítják, fúrják,  vésik és faragják  gépek 
segítségével a kemény vasat, akár esak a fát. 
tetssésezerinti alakokra. Mikorra már mindéül 
tüzetesen megszemléltünk, délre kondult a székes-
egyház ősi harangja. Hamarosan meg ebédeltünk 
a „Mentában" s azután szállásunkról összeszedve 
pakkjainkat, az állomáa felé  tartottunk. Itt még 
egyszer elbucauzinnk szíves kalauzainktól a bú-
csúi intettünk az ősi kurnozvérosaak is, mely-
nek képe és dicső malija kitöriilhetlenül bevéső 
d.'.tt emlékezetünkbe a .éljen Kassa városa I' 
lelkes felkiáltásul',hagytuk  el a kuruezvilág em-
lékelnek lángbo/gnlmu pártfogóját. 

19 éu reggel 7 órakor megérkeztünk Kolosa 
várra, hol már vártak as állomáaon a osíki egye-
temi hallgatók, kik a legbarátságosabb vendég 
szeretettel fogadtak  a elszállásolásunkról valamint 
kalauzolásunkról ia goudoskodlak. Miután kissé 
lerázlak magaakról as Mi port és füatfit.  Koloza 
vár aeviatosségeit tekintettük meg. MegaéslOk leg-
igazságosabb, legoemsotibb királyunknak. Mátyás-
nak szülőházát, a piaristák ódoa templomát, moly 

a XIV- századbél veszi eredetét ; a klinika és 
az egyetem hatalmas épületét belül és kivül a 
különöuösou az utóbbinak régiségtárát vizsgál-
tuk kiváló figyelemmel  egyik bölcsészet hallgató 
szives magyarázata mellett; a képzőművészeti 
Muzeumot, az Kinké pompás palotáját és ama 
házat, melyben 1848-ban as uniót kimondották. 

Eközben délre került az idő. Ebédet valamiut 
reggelit is a csíki fiuk  rendeltek a szomiuaríum 
bon. mely majiiem elfedtette  teljesen ami szemi 
náriumunkai. Itt tartottuk meg kiráiidulésuuk ál 
domását. Vezető tanárainkat és minket is Laka-
tos János tanárjelölt, csíki atyánkfia  üdvözölt 
és köszöntött fel  lelkes beszédben, melyre aztán 
hasonló lelkeaédéssel Csaté tanár ur válaszolt, 
megköszönve nevünkben ezt a tiszta asékely von 
dégszeretetel s egyúttal buzdítva, bogy továbbá 
is a szeretőt fűzze  össze a székelység fiait,  az a 
szeretet, mely a haza éa egymásiránti nemes 
lőttekben uyilatkozik. 

Délután megkoszorúztuk Mátyás király re-
mek lovasszobrát. Este kellemes meglepetésben 
részesültünk. Ép azzal a vonattal, melylyel mi 
indulni akartunk, érkezett jéságoa atyánk, a püs-
pök ur őméltósága. Egyenkint megkérdezte mind-
nyájunk nevét a mindenikünkhöz barátságos sza-
vakat intézett s a kirándulás terve, ezélja éa 
sikere fölött  örömét és helyeslését fejezte  ki. Ez 
után áldási oostva. kíséretével eltávozott. A mi 
vonatunk is már induló félben  volt. Még egyszer 
megköszöotük székely teatvéroinknek asives, ven-
dégbaráti fogadását  s bucsul iotvo nekik, nem-
sokára édes álomba merültünk a vasúti kocsi dnrva 
fapadjain.  Mikor fölébredtünk,  már Brassóbau vol-
tunk. I<t átcsatolták kocsinkat a csíki vonalhoz 
a meg szakítás nélkül haladtunk ogésson Málnás 
Fürdőig. Itt, miként a fiumei  kirándulásról való 
visszatértünkben ls, özv. Sóntha Jésaefné  úrnő 
várt ráok pompás készülettel as állomáson. Jól-
lobot a sürün permeteső eeő. meg nagyon siető 
vonalunk megsavartak, de azért a tálak éa ko-

sarak nem maradlak megrakottan hátra, önzetlen 
vendégszeretetéért fogadja  székely fiai  köszöne-
tét. 

Délután félkettőkor  Csikoraság metropoli-
sában voltunk, hol várakoztak ránk az érdeklő-
dők éa egyesekre pedig szüleik a őrüllek, hogy 
i hosszú útról szerencsésen visszatértünk régi ha-
zánkba. Szerodában kooaira ülve, nem sokára 
megérkelüuk Somlyóra; itt a hoanmaradt jé fluk 
sorfalat  állva, éljenzéssel fogadtak  s essel kososa 
tapasztalatokban éa isin retekben gazdag kirándu-
lásunk véget ért. 

Nem fejezhetjük  be leirásunkntaddig, míg forró 
közönetünket és hálánkat nem nyilvánítjuk e he-
lyen nemes Caik-vármegye közönségének s külö-
nösen Csíkszereda város előkelőségének ősért a 
meleg részvételért éa áldozatkésségért, melylyel 
a kirándulás a igy as ifjoág  érdekében viaelte-
teti. Fényes bizonysága volt ennek as, bogy a 
kirándulás javára rendeseit hangversenyen nem-
csak hogy kiváló szereplőket nyújtott, hanem 
azon Bzinével-javával meg ia jelent. Köesöaetüa-
kot fejezzük  ki Pál Gábor főgimnáziumi  igaz-
gató urnák ÍB, bogy na egyes városokban való 
fogadtatásunkról  előre gondoskodni ssiveskedstt. 
Végül vezető tanárainknak, Osató János tanár ur-
nák, a kirándulás tervezőjének és végrehajtójá-
nak B Risaner Ödön tanár urnák azért a fárad-
ságot nem ismerő odaadáséri, melylyel a kiráa-
dulással egybekötött zarándoklat nehél én nek 
tapintatosságot igénylő vezetését tiastán oaak ér-
tünk magukra vállalni elég önfeláldozók  voltak, 
s leghathatósabban közreműködtek, hogy a ki-
rándulás minden Izében pompásan sikerült: tanít-
ványaik soha kínom alvó tisztelete ée háláéra ele 
legyen méltó jutalmak. 
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mányetoők nem ellenezte a külön szavasáét, hadd 
láaaa aa oraság. hogy mily módon lopják as or 
saág Idejét. Tisza  kijelentésére nagyon feliudul-
tak, Lengyel  Zoltán aait kért. hogy ne oaak a 
háaaiahályokhoi alélhasson, hanem a miniszter-
elnök beasédére is kiterjesskedhesaék. Lengyel 
felaaélaláaa  után szaval lak a s első indítványra, 
bogy november helyeit a jegyzőkönyvbe öaanlé 
iraasék. As indítványt természetesen elvetették, 
Ekkor ssét kért Kossuth  Ferenos a miután föl 
kérte a többséget, hogy e j tse el a s aiongy is 
haszontalan párhuzamos üléseket, ast ajánlotta a 
kormánynak, hogy az ellenzéket argumentumok 
kai győzze meg, hogy a magyar veiényasé most 
ki nem vívható éa a válaaslói jog kiterjesztésé 
Tel, a magyar nyelvnek as iakolában való érvé. 
nyesGIéaével éa szócziális reformokkal  nyugtassa 
meg a közvéleményt. Tisza  gróf  kijelentette, 
hogy ó ia kerülni akar ja a végső barezot éa 
egyetér t Kossuthtal. Programjában kiemelte, bogy 
a ssegény népen segíteni akar , a magyar nyelvet 
szigorúbban fogja  taníttatni a kívánja a válasz-
tói jog kiegyenlítését is. Ilyen irányú javaslatot 
fog  benyújtani a as t három éven belül tárgyal-
tat ja . Szünet utáu Apponyi Albert szólalt föl. 
Megelégedését nyilvánította a fordulaton  éa figyel-
meztette as ellenzéket, hogy lehetetlen feltétel 
lel ne aulyoaitsa a helyzetet a kérte a kormányt, 
az elnökséget és a többséget, hogy a kellőa ülea 
sérelmes határozatát fiiggeassse  föl.  Ugrón  Oá 
bor kijelentette, hogy a főkérdésról,  « magyar 
nyelv jogáról nem szabad elterelni a ügyeimet . 
Csak akkor lehet tárgyalni, ha reméuyt nyújta-
nak arra. hogy a magyar nyelv a hadseregben 
érvényesülni fog.  Krasznay  Ferenoz inditvá 
nyozta, hogy a fordulat  megvitathataaa czéljábol 
a h á l kedden ne tartson gyiiléat. A miniszter-
nők az indítványhoz hozzájárult . Kzután a jegyző-
könyv hitelesítéséhez beadott inditváuyokat egy-
szerű szavazással elvetették s megállapítván a 
szerdai gyűlés napirendjét, elhatározták, hogy 
kedden nem lesz ülés. Szerdán éa csütörtökön 
folytatták  a tekniksi obatrukcziót s mindkét ülést 
kihúzták az esti órákig. Szerdán Belicska  Béui 
ae állandó igazoló bizottság előadója heuiutalta 
Berzeviczy  Albert. Tallián  Béla. Hieronymi 
Károly és Tisza  István gróf  mandátumát azon 
jelentés mellett, hogy a bizottság azokat rend 
ben találta. N'apireud előtt felszólaltak  : Zboray 
Miklós, Lovászy Mártón és Lengyel  Zoltán s 
tiltakoztak az ellen, hogy a i ifjúságot  véleménye 
nyilvánitásában megakadályozzák a nem engedik 
meg. hogy gyűlést tartaon. Tisza  István minisz-
terelnök kijelentette, hogy az ifjúság  hazafisága 
a tanulás. N'em egészséges állapot, mikor az ifjú 
emberek kelló tudás és készültség nélkül BZÓIB-
nak bele az ország dolgainak intézésébe. Csütör-
tökön elfogadták  a miniszterelnök indítványát, 
hogy a h á l pénteken ne tartson gyűlést. A szom-
bati ülésben a béke gondolata uralkodott miuden 
oldalon. A jegylókónyvet hoziáazólás nélkül hite-
lesítették. Napirend előtt felszólalt  Kossuth  Fo-
renoi s elóterjesatette a ve ie tése alat t álló párt-
nak a béke megkötése cséljából meghozott és 
lapunk más helyén közölt halároia tá t . Kijelen-
tette, hogy ó éa párt ja tovább fogják  folytatni  a 
küzdelmet a ha i a függetlenségéért,  elismeréssel 
nyilatkozott a liarcz embereiről, akik oly becses 
vívmányokat értek el, a milyenről nem rég ál-
modni aem lehetett és azzal végezte szavait, 
hogy az Úristen óvja tneg a mi édes hazánkat 
attól, liogy a legnemesebb szenvedelem által a 
túlzás veszélyébe sodorja. Tisza  István kijelen 
tette, hogy niues kifogása  a délutáui ülésről szóló 
határozatnak hatályon kivül helyezése ellen a az 
erról szóló indítványt még ma benyúj t ja . Mind-
ahoz hozzá járu l , a miket Kossuth párt ja nevé 
beu előterjesztett s elfogadja  a pártnak azt a 
kívánságát is, hogy a kormány nyilatkozatban, 
a ház pedig határozatban jelentae ki a vezérlőt 
és vezénylet jogáról szóló elvet. Reményli, hogy 
most egy u j küzdelem kora következik, rombo-
lás után a i építés küzdelme. Szederkényi  .Nán-
dor és Kaas  Ivór báró a liarcz folytatását  hir-
dették. Barabás Béla egy váltóőr ügyébeu szó 
lalt rel, kinek holmiját az ex-lexben elárverezték. 
h'ubik  Béla több idézőt mutat fel,  melylyel 
egyeseket törvényellenesen sorozásra rendeltek 
be. A i elsőre Tisza  István miniszterelnök, a má-
sodikra Nyiry  Sándor houvédelini miniazter he 
lyezték kilátásba a vizsgálatot és orvoaláat. — 
Napirend előtt még Rakovszky  szólalt fel. 
mire rákerült a sor az ujonczjavaalatra, melyhez 
Udvary  Fereuez néppárti aiólott hozzá a kihe-
saélte az egéaz ülést. Az iilés végén Justh  Gyula és 
Kaas  Ivor kaptak össze a sajnálkozások között a 
dolgot ki is egyenlítették. Tisza  beterjesztette a 
délutáni ülések megszüntetéséről azóló indítvá-
nyát. melyról máauap fognak  szavazui. Azután 
megállapították a következő üléa napirendjét , 
mire aa ülést bezárták. 

Az esküdtek 1904. évi lajstroma. 
A helybeli kir. törvényszék, mint esküdt-

bíróság lajstrom összeállító bizottsága Gallya 
László dr. kir. törvényszéki elnök vezetése 
mellett folyó  évi november hó 27 és 30-ik 
njipjain üléseket tartott, melyeken résztvettek 
Éltes  Zsigmond kir. táblai biró, mint bizott-
sági tag, Borsai Mór kir. törvényszéki aljegyző, 
mint bizottsági jegyző, Gál  József  takarék-
pénztári igazgató-pénztárnok, Balázs  DéneB 
nyug. községi jegy ző és Szopos Elek háztulaj-
donos, mint bizalmi férfiak.  Ezeken az Ülése-
ken állapitolták meg az 1904-ben szolgálatot 
tevó esküdtek névjegyzékét a következő képpen: 

a) Rendes esküdtek: 
1. Dr. Ady Eodre ügyvédjelölt Csíksze-

reda. 2. Ágoston .Ágoston kereskedő Gyergyó-
csémafalva.  3. Ágoston József  nyug. közs. 
jegyző Csikszenttamás. 4 Id. András Ferencz 
birtokos Szentsimon. 5. András Lajos (elnök) 
birtokos Kászonfeltiz.  6. Angi Lázár főldész 
Gyergyószentmiklós. 7. Antal Domokos birtokos 
Csikszépviz. 8. Antal Gergely birtouoj Csikdán-
falva.  9. Antal Péter főldész  Jenőfalva.  10. An-
tal l'éter (gazdn) birtokos Gyimesközéplok. 11. 
Bajkó Péter ny. honv. százados Gyergyóujfalu. 
12. Balázs András földész  Gyergyókiíyénfalva. 
13. Balázs Dénes nyug. közs. jegyzó taplocza. 
14. Balázs Fereuez mészáros Alfalu.  15. Balog 
Elek birtokos Csikborzsova. 16. Balog Ferencz 
ny. honv. alezredes Várdotfalva.  17. Dr. Balló 
István fógimn.  tnnárVárdotfiilva.  18. Bara János 
birtokos Csikszenttamás. 1!). Barabás Ferencz 
korcsmáros Alfalu.  '20. Bartha György főldész 
Tusnád. 21. BartaliB József  földész  Karczfalva. 
22. Becze Imre megyei aljzó Szereda. 23. Bene-
dek Dénes földész  .Szentkirály. 24. Biró Antal 
birtokos Szépviz. 2ă. Birtha József  árvaszéki 
ülnök Szereda. 26. Bitai Béla ev. ref.  lelkész 
Csíkszereda. 27. Bocskor András főldész  Csik-
szentinárton. 26. Dr. Bocskor Béla megyei t. fő-
ügyész Szereda. 20. Bogtlán István takarékp. 
igazgató Gyszentmiklós. 30. Bokros Endre 
nyug. irodaliszt Csikszeretla. 31. Búzás (dani) 
József  korcsmáros Csikcsicsó. 32. Czikó Sáudor 
birtokos Mindszent. 33. Czimbalmos Elek szö-
vetk. pénztáros fíyszárhegy.  3-1. Czimbalmos 
István magán tisztviselő. Gyborszék. 35. Csntó 
István birtokos Szentimre. 36. Császár Nándor 
tanfelügyelői  tolla, Szeredn. 37 Csetlő István 
ügyvéd Szereda. 38. Cseh Vilmos bttnk igaz-
gató Csikszentmárton. 31). Csergő Venczel ny. 
telekkönyvvezetó tiyszentiuiklós 40. Csergófi 
Jenő kereskedő Meniuág. 41. Dr. Csiky József 
ügyvéd Szereti». 42- Csiky Kálmán birtokos 
Gyszentmiklós. 43. Csilhtg Mihály kereskedő 
Gyimeshükk. 44. Csiszér Áron ftildész  Sztkirály. 
45. Csiszér József|állatorvos  Szeretla.46. Dr. Csi-
szér Miklós járási orvos Szentmárton. 47. Csu-
tak Bálint kereskedő Szeutgyörgy. 48. Id. Dáj-
bukát Antal birtokos Szépviz. 49. Darvas Béla 
férfiszabó  Csíkszereda. 50. Dávid Péter czipész 
Szereda. 51. Deák Elek megye goudttok Szép-
viz. 52. Dimény Lajos birtokos Zsögötl. 53. Dobál 
Gergely kereskedő Gyimesfelsőlok.  54.Doliril>án 
István birtokos Gyergyóujfalu.  55. Dóczy János 
férfiszabó  Csíkszereda. 56. Domanyáncz Péter 
kép. tanár Várdotfalva.  57. Domokos István 
kereskedő Csikszépviz. 58. Dulinszky József 
ügyvédjelölt Csíkszereda. 50. Egyed András 
főldész  Gyergyóujfalu.  ('>0. Eránosz Miklós 
Gyergyószentmiklós. 61. Id. Eróss Dénes hír-
tokos Csikszcntiniklós. 62. Dr. Erös Vilmos 
ügyvéd Csíkszereda. 63. Éltes Tamás (Jánosé) 
főldész  Tusnád. 64. Fejér János birtokos 
Szépviz. 65. Dr. Fejér Mihály Ügyvéd Gyergyó-
szentmiklós. 66. Fejér Miklós kereskedő Szép-
viz. 67. Ferencz András birtokos Szárhegy. 
68. Ferencz Ignácz foltlész  Memtság. 60. Fe-
rencz József  (Mihályé) földész  Szárhegy. 70. 
Ferencz Lajos birtokos Rákos. 71. Ferenczy 
István gazdatiszt Gyergyótölgyes. 72. Dr. Fodor 
Antal kir. közjegyző Csikszeretla. 73. Fórika 
András nílószetló Tekerópatuk. 74. Gál István 
ügyvéti Caekefnlva.  75. (iái György birtokos 
Szentgyörgy. 76. Gál József  építész rálfalru. 
77. (iái Sámlor birtokos üelue. 78. Gergely 
Károly birtokos Szentiinre. 70. Gondos Antal 
birtokos Csikszeutmártou. 80. Gözsy Árpád 
gyógyszerész Csikszeredu. 81. Dr. Györgypál 
Domokos ügyvéd Csíkszereda. 82. Il'j. György-
pál János birtokos Taplocza. 83. Hajnótl Ig-
nácz takarékpénztári könyvelő. 84. Helvig G. 
János pék Csikszeretla. 85. Incze Ignácz hir-
birtokos Csatószeg. 86. Incze Simon főldész 
Csikszentimre. 87. Jakab Antal fogimn.  tanár 
Várdotlalvn. 88. Jakah Ferencz birtokos Szent-
imre. 80. Jakab József  férfiszabó  Csikszeretla. 
!H». J.-tticsó István kir. erdészielölt Csíkszereda. 
01. Kurda Mihály birtokos Szentdomokus. 02. 
Kedves István (biró) Szentdomokos. 03. Ke-
resztes Antal állatorvos Csíkszereda. 04. Konez 
József  birtokos Csikszentinihály. 95. Konez 
Károly ügyvédjelölt Csíkszereda. 96. Koncz 
Tamás szürszahó Csicsó. 07. Kórótli Albert 
birtokos Tusnád. 08. Ifjabb  Kóródi János Csató-
szeg. 00. Kop.tcz Lukács birtokos Gyergyó-
szentmiklós. 100. Kovács Gergely birtokos 
Verebes. 101. Kovács György ny. pénztári 
ellenőr, 102. Kovács István főszámvevő  Csik-
szeredu. 103. Kovács Lajos birtokos Jenófalva. 
1IM. Kovács Péter birtokos Jenófalva.  105. 
Kölönte László birtokos Kaszuntijrnlu. 106. 
Kölló János fürdőigazgató  Borszék. 107. Krausz 
Mihály kereskedő Szentdomokos. 103. Krics.-t 
Zolt án takarékpénztári könyveié Gyergyószent-
miklós. 100. Kristó Lázár főldész  Szentkirály. 

110. Laczina Károly vendéglős Csikszeretla. 
111. Id. Lakatos Károly birtokos Csicsó. 112. 
Lakatos Mihály gazd. isk. tanár Csíkszereda. 
113. László Lajos birtokos Madéfalvu.  114. 
Lázár Árpiid kereskedő Rákos. 115. Lázár 
László birtokos Vacsárcsi. 116. Lázár Márton 
birtokos Kozmás. 117. Lázár Péter kereskedő 
Gyergyószentmiklós. 118. Lórinez Pál fdldész 
Tusnád. 119. Lukács Antal kereskedő Alfalu. 
120. Madaras Albert birtokos Gyergyószent-
miklós. 121. Mánya Kristóf  birtokos Rákos. 
122. Markaly Sándor birtokos Kászonaltiz. 123. 
Kárton József  birtokos Kozmás. 124. Mélik 
István (Istváné) birtokos Remete. 125. Merza 
Rezső kereskedő Csíkszereda. 126. Merza 
Vilmos kereskedő Gyergyószentmiklós 127. 
Meskó Jakab kereskedő Madéfalva.  138. Mihály 
Feréncz megyei főjegyző  Csíkszereda. 129. 

Mihály István birtokos Karczfalva.  130. Mik-
lós Balázs birtokos Madifalva.  131. Miklós 
Sándor megyei «levéltáros Csíkszereda. 182. 
Minier Albert birtokos CsikezentmihálJ. 133. 
dr. Nagy Béni ügyvéd Csíkszereda. 134. Nagy 
Imre közgyám Remete. 135. Nagy (balánka) 
János birtokos Gviinesbükk. 136. dr. Nagy 
Jenő Ügyvéd Csikszentmárton. 137. Oláh Al-
bert birtokos, 138. Oláh Gergely birtokos 
Gyergyószárhegy. 139. Pál Gábor fögimn. 
igazgató Várdotfalva.  140. Pap Domokos fő-
mérnök Csikszeretla. 141. Petres Ignácz bir-
tokos Szentmihály. 142. Pláton János birtokos 
Salamás. 143. Potoczky Alajos kereskedő 
Szépviz. 144. Potoczky Kristóf  magánzó. 145. 
Potoczky Márton kereskedő. Csíkszereda. 146. 
Puskás József  birtokos Remete. 147. Rács 
Béla kereskedő karczfalva.  148. Dr. Részegh 
Lajos ügyvéd Csekefalva.  149. Riszner Ödön 
fögimn.  tanár Várdotfalva.  150. Romfeld  Já-
nos sörgyáros Gyergyószentmiklós. 151. Sárosi 
Gergely birtokos Madéfalva.  152. Sárosi Ká-
roly birtokos Gyimeshükk. 153. Simon (Schöfler) 
Ede szatócs Taplocza. 154. Simon Jenő ke-
reskddő Csíkszereda. 165. Simon Salamon 
kereskedő Tölgyes. 156. Sípos Péter birtokos 
Csikszentinihály. 1567. Schobert János keres-
kedő Tusnád. 158. Sólyom Máté birtokos 
Gyergyóujfalu.  159. Szabó Géza kir. tanfel-
ügyelő. (Folyt köv.) 

A madéfalviemlék  veszedelemben 
A madéfalvi  „SziknliczidiumMian legyil-

kolt székelyek emlékezetére emelt monumentum 
veszedelemben forog;  még tulajdonképpen át 
sem adatott a nyilvánosságnak s adósság tejé-
ben már is szét akarják szedni s ugy a vérrel 
áztatott talajt, melyen a monumentum áll, vala-
mint annak alkotó részeit dobra akarják ütni. 

Nagyon szomorú dolog, hogy eddig jutót 
tunk, de még szomorúbb volna, ha a fenyegető 
veszedelem tényleg be is következnék. Ezt nem 
fogja  bevárni a müveit székely társadalom, ha-
nem rajta lesz, bogy a már eddig fennálló 
adósság fedezésére  és a még meglévő hiányok 
kiegészítésére szükséges összeg közadakozás 
utján előteremtessék. S bisszüt, bogy ezt már 
csak azért is megteszi, liogy az eddig felhasz-
nált tetemes összeg kárba ne menjen s a szép 
czél elérésére a kezdetben akkora lelkesültség-
gel megindított nemes törekvések az utolsó 
pillanatban kudarezot ne valljanak 

Most nein kntstjuk szokat az okokat, a 
melyek e szomorú eredményt létre hozták, nem 
akarunk „bünbakkot" keresni, hanem egysze-
rűen kijelentjük, hogy nézetüuk szerint, mindez 
aligha bekövetkezett volna, ha az intézők — 
a mint ezt kezdetben tették is — nagyobb 
nyilvánossággal dolgo/.nak s időnként beszámol-
tak volna a végzett munkálatokkal, az azokra 
fordított  költségekkel s idejekorán figyelmez-
tetik a közönséget, bogy a begyült összeg az 
elkerülhetlen kiadások fedezésére  nem elégséges. 

Most már a baj meg van, tehát okvetlen 
segitenduk kell, bogy valahogyan kijussunk be-
lőle, éppen ezért az építő bizottságnak a Szé 
kelyföld  hazafias  közönségéhez intézett felhívá-
sát ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

A felhívás  a következő: 
Két évtizedet meghaladó fáradságos  küz-

delem fényes  eredményeként pár év óta fenn-
áll Madéfalva  község határán az 1764-iki 
madéfalvi  veszedelemben hősi halált szenvedett 
székelyek díszes emléke s e pár év óta emlé-
kezteti, tanitja, buzdítja, lelkesili a mai nemze-
déket alkotmányos jogainak tetterős védelmére. 

Ez emlékeztetés, tanítás, buzdítás és lel-
kesitésre ma több-több szükségünk van, mint 
valaha! 

Alkotmányos  küzdelmeink  e dicső 
emiókét  azonban ama veszély  fenyeget/, 
hogy építési  költségeinek  fedezetlenül  ma-
radi  egy bizonyos részeért  bősi  székely  vér-
rel  szentelt  talaját  és  köveit  dobra  ütik. 

E szégyenletes dolgot, megtörténni nem 
engedhetjük s bízvást reméljük, bogy a szent 
emlék kegyeletes fenntartásában  hazafias  szé-
kely közönségünk támogatásunkra siet. 

Kérjük azért székely véreinket, hogy 
egymást buzditva, támogatva, kegyes adományai-
kat e kegyeletes czélra a „G y e r g y ó" ki-
adóhivatalához Gyergyószentmiklósra juttatni 
szíveskedjenek. 
A madéfalvi  emlékoszlop épitő bizottságanevében: 

Saáaa Lajos, 
jegyzó. 

Benedek István. 
elnök 

Székelyki&Uit&s. 
Egy 1004. öv öaaén, vagy 10OS. tsvassán 

rendezendő általános aaAkelyU állítás tervezete. 
(Folytatás.) 

Magának a kiállítás külső képének, egész 
szervezetének és jellegének — eltérően minden 
eddigi kiállításaink Babiónjaitól — annyira ere-
detinek, igazi székelynek kellene lennie, hogy a 
látogatóra már ez a karakter magában is az 
uinak, a nem mindennapinak ingerével hasson. 
Kicsinyesnek láttzik tán előttünk, akiknek az 
nem nj, de egy idegen meg fogná  csodálni pél-
dául a bejáratnál a teljesen originális nagy 
székely kaput, a székely stílű házakat, (a 
melyek ideiglenes, olcsó utánzatban, egy pár 
pavillont helyettesíthetnének) és az ottani vise-
letben és tájszólással kalauzoló kiállítási sze-
mélyzetet. Egyéb eredetiségekről alább, a ki-

állítás tárgyainak rétzl-tezésénél fogok  még 

" 4 l B H á t r n volna még a következő részlet-
kérdések letárgyalása : 

Mibe kerülne az egész akeziő és mely 
forrásokból  vennők a fedezetet? 

Tervezet a rendezési munkának íz ellbb 
felsorolt  faktorok  kOzOttí felosztására  voaat-
kozólag. előkészítési és rendezési munkák egyes 
terminusainak fixirozása. 

És végül, fejtegetése  azon módoknak, 
amelyek az érdemlegesebb bel- és külföldi  láto-
gatók odavonzására alkalmasak volnának. 

A mi a kiállítás objektumait illeti, azokat 
— fontosságok  és értékük szerint — négy cso-
portba osztanám és pedig : 

1. Természeti kincsek (fürdők,  ásvány-
vizek, értékes kövek és érezek, stb.) osztályára; 

2. Ipari (gyáripar, kisipar, háziipar); 
3. M-ző- és erdőgazdasági és erdfiipari 

osztályra ; az elsőbe beleértve az egyes esetleg 
programmba veendő időszaki részletkiállitásokat 
is, mint: állat, gyümölcs, komló, vetőmag stb. 
és végül 4. Néprajzi- és turisztikai csoportra. 

A fürdőket  igen szépen lehetne bemutatni 
1—2—3 nsz. méter területü kicsinyített, szí-
nezett agyagplasztikai felvételekben.  — Ilyenek 
elkészítése, egy pár tehetségesebb szobrász-
növendék által, sem időbe, sem költségbe — 
sokba nein kerülne s minden fürdőnek  (vala-
mely mnzeumban, pl. az EKE. muieumbau valé 
későbbi elhelyezése esetén) állandó reklámul is 
szolgálna. Ezek mellett egy pár sikerült fürdői-
tájképfestménynek,  vagy fényképnek  az oda-
állítása — szintén emelné a hatást Egy rövid 
tájékoztató, magyarázó többnyelvű feliratnak, 
vagy elvihető brosürnelt (mely tartalmazná: a 
gyógyhatásra, az ott található kényelemre, szó. 
rakozásokra, árakra és odajuthatásra vonatkozó 
legszükségesebb tudnivalókat) rendelkezésre 
bocsájtása egészítené ki a képet, mely meg-
kedveltető bstását alig tévesztené el. 

A fürdőkkel  kspcsolatban volnának el-
helyezendők az ázványvizek, melyeknek ott, a 
kiállításon való megízlelését — legalább a nem 
helyi látogatók részére - szintén lehetővé kel-
lene tenni. Ha egy pár száz üveg elfogyna  is, 
az kárba nem menne. 

A nagy választékban előforduló  hasznos 
kövek, épfileX  márvány- és egyéb faragásra 
való ásványok, drága érezek és kőszenek — 
mind, mind nagyobb darabokban és kisebb mi-
tárgyakban nyersen és kidolgozott állapotban, 
a szükséges magyarázó feliratokkal,  vagy füze-
tekkel volnának bemntathatók. 

bánya- és erdőipar — rajzok, térképek 
és általak előállított termékekben volnának 
szem elé állíthatók. 

A székely gyáripar, kis- és háziipar szem-
léltetése szintén nem volna kivihetetlen s ügyes 
összeállítás mellett e csoport haszna és laoul-
Bága nyilvánvaló. 

A mezőgazdaság, gyümölcstermelés és ál-
lattenyésztés külön állandó és időszaki csopor-
tokban volna bemutatandó. 

A kiállításnak ez a része lenne az, a 
mely a rendezőségnek aránylag legtöbb ki-
adásába kerülne. 

A néprajzi osztály czélja volna: magát a 
székely népet, a maga összes vonzó sajátossá-
gaival — megismertetni, megkedveltetni. — 
Igen sok érdekes tárgy volna ide beállítható az 
EKE. kolozsvári muzeumából kölcsönkérendő 
nagyértékü anyagból. 

Ezen osztály keretében állittanék fel  egy 
külön teremben elhelyezendő alosztály is, a 
mely színes reprodukeziókban és fotográfiákban 
tenné szemléibetővé hazarészünk összes eddig 
felfedezett  természeti szépségeit, történelmi ne-
vezetességeit, szóval minden olyan megnézni 
valóit, amelyekért az egész világon az emberek 
ntazni szoktak. Van ilyen nálunk elég 1 

Igen természetes, hogy egy ily sokat fel-
ölelő kiállítás méretei — meglehetősen uagyok 
is lennének. 

Kellene az egész kiállítás számára körül-
belül 1800 nsz. méter zárt és körülbelül 1000 
nsz. m. nyílt, szabad terület. Természetesen 
még ezek a számok is mind berakható és jár-
ható helyeket jelölnek s bokrok, virággrnppok 
és más ilyesmik nem értetnek bele. 

A kiállítás összes költségei — a kiállítás 
helyéül Marosvásárhelyt tekintve, mintegy 100000 
koronát lennének ki. 

Ezen Összeg fedezésére  a kővetkező be-
vételek kínálkoznak : 

1. Helypénzekből 16 ezer kor. 3. Belépő 
dijakból 14 ezer kor. 3. Állami segélyekből 26 
ezer kor. összesen 65 ezer koroua s igy fede-
zetlen 45 ezer korona. 

Ennyit tesz ki az az Összeg, a mely még 
fedezetre  vár. 

Honnan vegyük ezt a 45.000 koronát? 
Azt hiszem, hogy — ha az Összes fennebb 

elősorolt rendezők kőzött, a minisztériumokat 
Bem véve ki, ezen Összeget aráoylagosan fel-
oszthatják — a kérdéses Összeg igen könnyen 
összehozható. 

A kormány által megindított székelyakezió 
költségeihez mérten ez a sommá elég kicsiny-
nek mondható és bizony: a kiadás hasznossá-
gát tekintve — amazoknál mégis jóval gyümöl-
csözőbbnek, gyorsabban kamatozónak ígérkezik 

A kiállítást rendezi egyletek és más té-
nyezők munkabeosztásának tervezetét a kővet-
kezőkben javasolom : 

Az I. osztály rendelése bizatuék : az Erd. 
Kárpál Egyletre. 



Deaember 0. C 8 I K I L A P O K 50. sc&m. 
A 2. nntl l j t rendezné: A marosvásár-

helyi iparkamara. 
A 3. osztály szervezése a gazdasági egy-

letek feladata  lenne. 
A 4. oaztAly előkészítési mankáit az Erd. 

Magyar Közművelődé» Egyesület, Erd. Kárpit-
Egylet, Székely-Társaságok éa vármegyék vál-
lalhatnák. 

Természetesen: ez a munkabeoszláai terv 
esak vázlatos, aminthogy most még nem is le-
het más éa innak idején bevonandók lesznek a 
mnnkába mindazon más testületek, hatóságok 
és egye«ek ia, akik esak arra illetékesek és 
abbao részt venni akarnak. 

Magáról, az egész mnnka vezetéséről egy-
előre Csak annyit tartok szükségesnek meg. 
jegyezni és hangsúlyozni, hngy annak egységes-
ségét, egyöntetűségét, lőkép as adminiszlráczió-
ban — feltétlenül  biztosítani kell. E nélkül — 
nem szólva ezáltal a szokásos és szükséges 
védnöki, tiszteletbeli elnöki, elnöki, alelnöki én 
más fénytadó  tisztségek mikénti szervezéséről 
és betöltéséről — szükségesnek látom, boey 
választassák az egész kiállitáa összes munkái-
nak lövezetésére: egy igazgató és egy kiálli-
tási ügyvezető titkár. 

E két szerepre és e szerepek kitűnő be-
töltésére azért helyezek kiváló súlyt, mert né-
zetem szeriut minden kiállítás sikere első sor-
ban : a helyes és egységes vezetéstől és az 
okos adminisztráeziótöl függ. 

A kiállítás idejéül lehet választani akár a 
jövő év őszét, akár a rákövetkező év tavaszát. 

Mind a kettő mellett sok argumentumot 
lebet lelbozni. 

Azonban akármelyik terminus fogadla'nék 
is el, az előmunkálatok megkezdéséhez haladék-
talanul bozzá kellene fognunk,  ugy, bogy még 
ezen évben a nagyolt terv készen és az idő ki-
tűzve legyen I 

A bal&ni rézbánya jövője. 
A mi magyar hazánknak alig v.m egyet-

len vidéke, egyetlen megyéje, egyetlen terlllete 
a mely kebelében annyi kincscsel rendelkeznék, 
mint Csik vármegye. Ha az a sok heverő kincs, 
mit vármegyénk földje  magában rejt, feltáratnék 
és kihasználás alá vétetnék, gazdaggá vagy 
legalább is megélhelövé tenné az itt élő sze-
gény. elhanyagolt, sok nyomor éa nélkülözés-
sekkel küzdő lakósságot. 

Hiszen már őseink, kiket nem a véletlen, 
hanem nemzet gazdasági érzékök és mély be 
látásuk vonzott és kötött e vadregényes és 
begyes-völgyes vidékhez, már az első száza-
dokban, de főleg  a nemzeti tejodehnek mozgal 
mas és élénk tevékenységű korszakában fel-
ismerték a vármegyénk hegységeiben rejlőző 
kincsek gazdagságát. 

Tudjuk a történelemből, bogy a .csíki 
czinéber, kéneső és vasbányák nagymértékben 
műveltettek s azokkal a Keletre nagykereske-
dés űzetett", melyeknek ma esak is emlékeit 
birjnk, de nyomával sem találkozunk. Hegyeink 
gazdagsága ma még valóságos rejtett kincs. — 
Az itt ot'. mutatkozó arany és ezűsterek, szén 
telepek kihasználatlanul hevernek. — A nagy 
mennyiségű márvány, mely Gyergyó vidék né-
hány községeinek valóságos kincsét kellene, 
bogy képezze, ma még ugyszólva semmi, vagy 
igen csekély jövedelmet hajt, minek legnagyobb 
akadályát vasút hiányában a szállítási nehéz-
ségek. képezik. 

Csikmegyének tehát egyetlen bányája 
van, mely hosszabb, rövidebb időközönként mű-
velés alalt állott, s a mely 5—6 év óta szin-
tén szünetelvén, rövid időn belül ismét üzembe 
kerül, s ez a baláni rézbánya. 

E rézbánya, melynek érczgazdagságára s 
anyagának kitűnő minőségére nézve nincs párja 
Európában, egyike volna nagyobbszerü bányáink-
nak, ba az a teknika mai tejlettebb eszközei-
vel vétetik kihasználás alá. A bányát a mnlt 
század elején mint a hagyomány megőrizte egy 
Opra János nevű pásztor fedezte  volt tel, kitől 
az akkori kormány a bányát kezére kerítvén s 
a felfedezőnek  évdijat rendelvén, 5000 váltó 
forintért  a Zakariás családnak adta el. 

A Zakariások kezelése alatt a bánya szép 
virágzásuak indult volt, mert éveukint 8—10 
ezer forint  jövedelmet is hajtott; azonban az 
abszolút korszakban egy a brassói szászokból 
és külföldiekből  alakult részvénytársaság a 
Zakariásoktól azt nem éppen tisztességes uton 
és módon kezére kerítette. 

Ugyan is, midőn a részvénytársulat igen 
potomén ígért a bányáért a Zakariás testvérek 
semmikép sem akarták azt eladni, miért is a 
előbbi cselhez folyamodott.  A jól kiszámított 
esel pedig abban állott, hogy a részvényesek 
a Zakariások bányáján alal, annak szomszéd-
ságában nyitottak aj bányát, hol nagyon kevés 
érez mutatkozott-; az njon nyitott bányát pedig 
nsgy mérvben kezdették mivrlni, nemcsak ide 
gen bányászokkal, hanem rendkívül nagy mun-
kabér Ígéretével a Zakariások báavás<ait i« 

oda esábitották. miáltal ezeknél a munka fel-
akadt, megállott s elvégre is arra kényszerül-
tek, hogy bányájnkat akarva, nem akaiva el-
adják oly árban, a bogy a részvénytársulatnak 
kedve volt megvenni. 

A részvényesek az ily módon kézre kerí-
tett Balánbányát az óta egyideig elég szép jö-
vedelemmel kezelték, minthogy évenkínt az ab-
ból kitermelt rézsaréz a 3000 mázsát is elérte 

kitűnő minőségénél lugva mindig 5—6 frttal 
drágábban kell el a Msőmagyarországi réznél 

Ezen rézbánya helyzete azonban, melyn-k 
még 1894-ben 68 rérfi,  21 nő és 32 gyermek, 
összesen 121 munkása volt s egy férfi  á t lagos 
napi bére 60 kr, egy nőé 10 és egy gyermeké 
30 kr volt az ntóbbi években folytonosan  rosz-
szabbodott. a már az 1893. évi viszony is a 
megelőző évibez képest rosszsbb. 1692-ben még 
45937 métermázsa rezet termelt, mely léz 
snlyegységének középára a termelés helyén I m. 
réz 68 írt 90 kr, s az egész réz pénzértéke 
99,812 frt  9 krt telt 

A réztermelés tebát 1893 tói kezdve, mi-
vel egyrészt a kézi napszám a Romániában az 
utóbbi időkben létesített faűzemek  s mezőgazda-
ság: gyárak miatt — hová a mnnkás nép 
özönleni kezdett — megkétszereződött, más-
részt pedig az erdők üzlelszerüleg igen nagy 
részt igénybe lévén véve, az üzemhez szüksé-
ges tüzelő anyag nagyon megdrágult: mind 
inkább hanyatlani kezdett, minthogy vasút nem 
lévén, a kész terméknek Budapestre szilliUsa 
lelelte drágába kerüli s a külföldről  szállítóit 
olcsó rézlemlékekkel a vállalat nem verseny-
betett. 

A társulni nak a mostoha viszonyokkal való 
meddő küzdelem miatt az üzem fenntartknlása 
kétségessé válván, azt 1893-ban In évi idő 
tartamra Gál Nándor odavaló ke.eskedönek 
bérbe ndta. kioek személyéhez, mint egynltsl 
bányagondnokh»z azon reményt fűzték,  bogy 
azon számos panasz, mely a munkások rés/.é 
ről az eddigi vezetők ellen Irliuerült, jövőre 
nézve meg fog  szűnni s az üzem továbbra is 
fennállhat;  azonban a (rnnebb érintett okok 
miatt is Gál Nándor alig pár év mnlza a bér-
lettel felmondott  s azóta a bányászat teljesen 
szünetelt mostanig, a bányásznépség nagy része 
legfőkép  a hnnyadmegyei kőszén s más bányák 
hoz távozott munkakeresés végett, az ott ma-
radottak pedig minden keresetforrás  nélkül a 
legnagyobb nyomorban tengették életüket. 

Most azonban, bogy a bányát Korda 
Dezső átvette, ismét a ha]nalpiikadása lálszík 
a baláuhányai telep szegény lakósságának egén, 
reményt öntve a csüggedezők szívébe, hogy a 
megélhetés nehéz gondjai, ba fárasztó  munka 
nlán is, enyhülni fognak. 

Az uj tulajdonos a modern teknika vív-
mányait szándékozott felhasználni  arra, bogy a 
termelés minél intenzivebb és haszonbajléhb le-
gyen. Franc/ia műszaki közeggel tervet készít 
telett a gyárnak villamos motorral való beren-
dezésére s arra hatósági engedélyért folyamo-
dott, s miután a szállítási nehézségeket meg-
szűntető vasút kiépítése immár nem késbel ik 
soká, most már remélhető, bogy mielőbb eleven 
gyári életet fognak  mutatni a füstölgő  kohók 
olt, hol évekig csak az enyészel honolt. 

• korcsolya egyesület estélye. 
A inult héten többektől hullottuk, hogyn/. idü 

rövid idő alatt, dc legalább is e hé második ii<'tulti n 
téliesre változik s midőn ennek okát tiidukoltnk, azt 
a feleletet  kaptuk : igenis, az Idő megváltozik, mert 
a korcsolyázó egylet akrzióba lépett. 

finnek  a velőmnek aunál inkább hitelt a j tónk, 
mert már hetekkol ezelőtt tudtok, bogy u neveseit 
ogilis egyesület nagyobb szabású estélyi szándéko* 

a terített asztalokat pedig Jó Izü ételekkel és Italok-
kal u Kossuth szálló bérlője látta el. 

Az estélyen résztvevők egy kellemes mulat-
ság emlékével tértek nyugalomra a hajnali órákban. 

A mint értesültünk u fényes  erkölcsi sikernek 
az anyagi eredmény is megfelelő  volt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

zik rendezni és azt is tapasztaltuk, liogy uz egyesü-
let felavatott  tagja), Fortuna isten asszony ki'ilöuös 
kegyeltjei. 

Azt hittük tehát, hogy deczember hetedikére 
a csörgcdoző patakok szava eláll, a folyók  jég pán-
czélt fognak  ölteni s a láthatár alsó részein veszteglő 
uap a földet  vastagon borító hótakaró luit szögii 
jcgeczelo megtörve rézsákut varázsol a linóm, hal-
vány női arezokra, mint a hogy történni szokott i-z 
a korcsolyázóknak kodvező időben. 

D e ' h i t csalódtunk, mert Jeczcmber lió 7-én, 
a kedvetlen november elejéhez illő, rideg, borongós 
őszi nap köszöntött be, nehéz, folyó  köd ülte meg 
az egész tájat, a fellegek  lábai egész a íöldig lógluk 
s a cscppeké verődő ködholyaglsák sikamlóssá és 
sárossá tették az utczákat. 

Mindez azonban netn akadályoztu meg azokat, 
kik m i r régóta készültek az élvezetesnek Ígérkező 
estélyre, hogy lel ne keressék a „Kossuth" szálló 
barátságosan incleg és fényesen  kivilágított helyisé-
geit, melyek közül a szépen feldiszltctt  nagy terem 
már este léi kllenczkor nem nagy szánni, de annál 
elegánsabb közönséget fogadott  magába. 

A válogatott darabokból összállltott műsor 
minden egyes számát élvezettel hallgatta s zujos 
tapsokkal és tetszésnyilvánításokkal jutalmazta a 
hálás közönség. 

N a g y Bénlné brlllius szavalatát, M l l i á l v 
Irma hangulatos dalait, G a r a Ákos humoros_ mo-
nológját, a műkedvelő dalárda kezdő és végző s/.a-
hatos énekelt egyaránt nagy cllstncrésbcu részesí-
tették s a gratulicilékból mindenik szereplőuok bő-
ven kijutott. 

A műsor lejárta után kezdetét vette a táncz-
inelyet folyton  fokozódó  j ó kedvvel jártak a hajnali 
órákig. A zenét Kádnl^ An*id zenekara szolgáltatta. 

Püspök látogatasa CsikBomlyón. 
Majláth Gnszláv Károly »rd. püspök folyó  hó 
ll-én pénteken Csiksomlyőra érkezik. Az apos-
toli lelkű főpásztor  nem régen tért vissza ró-
mai ntjából, a/, nj pápa X. Pius áldását hozza 
szive választottjainak a gimnáziumi és tanitó-
képezdei iljuságnak. Három napig lesz Csík-
somlyón a fáradbatlan  főpásztor  és a pápai ál-
dást hétfőn  reggel 7 érakor lógja kiosztani. 

— Esküvő. Veres Árpád, a helybeli 
kir. törvényszék kiváló készüllségü és elismert 
szorgalmú aliegy/.öje folyó  hó 8-An tartotta meg 
esküvőjét Loyczel Iváuka kisasjzonynyal, özv. 
Loyczrl Kerenezné )áráshiróué kedves és müveit 
leányával. A polgári anyakönyvezést délelölt 10 
órakor Ujlalu*í Jenő dr. polgármester, m. kir. 
anyakönyvvezető eszközölte. Ezen aktusnál ta-
nukkéul Halló  Gábor és Bocskor Antal sze-
repeltek. Az egyházi esküvő a helybeli rém. 
kalli. templomban l'olyt le. A házasságra lépők-
től az esküt Szigetin- Gynla helybeli plebáuos 
vette he, ki az il|u párhoz lendületes beszédei 
intézett. Az e«küvől lakoma követte a legszű-
kebb családi körhen. A szép frigyhez  szeren-
csét és tartós boldogságot kívánunk. 

— Az esküdtbíróság elnökei. A 
jövö évi eskUiltszéki tárgyalások tartamára a 
marosvásárhelyi kir. tábla elnöke az esküdt 
bíróság elnökévé Gallya  László dr. kir. tör-
vényszéki elnököt, helyettes elnökévé pedig 
Antallfy  Gábor kir. törvényszéki hírét jeliille ki. 

— Uj bírói vizsgás. Kard a Héla a 
helybeli kir. törvényszék szorgalmas aljegyzője 
a mult héten lette le Budapesten igen szép 
eredniénynyel a bírói vizsgál. 

— Anyakönyvi kerületi székhely 
változtatás. A. in. kir. belügyminiszter a 
C-ikpálfalva  és Delne községekből alakított 
anyakönyvi kerület székhelyének Pállalváiől 
IMnére való áthelyezését r.-udelte »1, miutáu 
Butlyáii László pallalvi tanít A helyett anya-
könyvvezetővé kínevezett László Pétar tauitó 
D-iuén lakik. 

— Uj anyakönyvvezető. A belügy-
miniszter a Csiklaploczai anyakönyvi kerület-
ben Csedő Doniokos jegyző helyébe anyakönyv-
vé/. I<3(11 ideiglenesen Tiltscher Gytlla helyelles 
jegyzői nevezte ki. 

— Gyászrovat Mély és által inos rész 
vélet keltett egy köztiszteletben állott fiatal 
unió hirtelen halála, ö/.v. Pál Islvánné szül. 
Kndor Anna még pénteken a látogatásira járt 
egyik barátnőjét ép egészségben kisérte a sze-
reda i vasutálloni i-ra, s a következő nap reggelén 
ágyában halva találtatott csíkvárdollalvi lakásán. 
A megboldogult unió valóban rajongott a szabad 
természet élvezéséért. A tavaszi, nyári és őszi 
időszakban hacsak az időjárás megengedte a hajnal 
pírja őt a virágos mezőn vagy a balzsamos erdő ös 
vényem találta, s gyakran lehetett látni a niíllt 
ezen korai és élvezetes sétáiról egy-egy csokor 
illatos virággal kezében már léit haza akkor, 
niidíín a munkás nép nspi foglalkozására  sie-
tett. Ezeket a kirándulásokat még télen át í 
fagyos  zúzmarás időben is gyakran megtelte a 
kőzeíi két Somlyó hegyén lévő erdőkbe, hui i 
fenyőfák  zöld lombjának szemléletében vélt kár 
pótlási találni az elhervadt nyári virágért. A 
gyászeselröl a család a következő jelentést 
ailta ki: 

l'ál Uáborné. Kuilor Liulovika, Stemuier 
(llivérué. Kotlor Berta, ilr. Oláli tíusztávné Fodor 
líózu. dr. Koilor Aulai u iniig'ik és családjaik, va-
lamint ii közeli és távoli rokonok nevében iin'g-
ri-inliill s/.ivvi-l In Jutják, liogv n forrón  szereu-u 
j.'i testvér, a gyöngéi! jó rokon ö/v . Mrllili-nfnlvi 
l'ál Istvánné szili, t'sikcscki-lalvi F ü d o r Anni i 
•'-letének tO-ik, tizvegysépúm-k /'-'-ik évébi-n folyó 
lió "i-éu éjji-l Csiksomlvón hirtelen elhunyt. A 
megboldogult föl.li  részei folyó  lió 7-én délután 
lel II ómkor fogunk  a csiksomlyói non. kutli. plé-
bániai templom kerítésébe űrök nyugalomra lii'lvc/.-
tetni : léikéért pedig a/, engesztelő szcnliiiisc-álilo-
/iil lolyó hó 9-éu reggel 9 órnkor fog  a plébániai 
templomban uz Kgek Trióink licinuluUutni. -
Nyugodjék békességben! 

Temetése hétfőn  délután nagy részvét 
mellett a vármegye és közel vidék intelligen-
cziAjánsk jelenlétében történt meg a Szent Péter 
templom kerítésében nyugvó és korán elbnnyt 
férje  mellé életében kifejezett  kiváltsága szerint. 

Ugyancsak Csíkvárdolfalván  vasárnap 
helyezték örök nyugalomra 72 éves korában 
K l e n c s á r Gyula könyvkötőt, a ki vármê -
gyénkben ezen iparágnak ugyszúlva első beve-
zetője volt s hatóságok és egyesek többnyire 
általa fedezték  e uembeli szükségleteiket. 

— Katonai iskola a Székelyföldön. 
A legilletékesebb helyről nyert értesülés szeriut 
a kormány a Székelyföldön  egy katonai alreál-
iskola felállítását  véglegesen elhatározván, azt 
mielőbb létesíteni is fogja.  Csak még azon kér-

dés msrsdt eldöntetlen, bogy a 4. székely vár-
megyei székhely között, melyik város kapja 
meg ezen nagyfontosságú  és nagyarányú ka-
tonai iskolát. 

— A Tanitó .Sorsjáték húzása, mint 
hivatalosan értesítenek benuűuket, deczember 23-
án visszavouhatlauul meg fog  történni. A soraje-
gyek tekitettel arra, hogy a főnyeremény  80000 
korona értékű gyémántékszer s a többi 009 nye-
remény is miud uagybecaü ériéket képviselnek 
és hogy a sorsjáték tiszta jövedelme a tánitóegy-
lelek jótékony intézményei s a „Budapesti Új-
ságírók Egyesülete Segiléalapja" javára fordíttat-
nak, igen kellendék s ma már nem sok sorsjegy 
vár eladásra. A sorsjegyek minden dohánytözsdé-
beti kaphatók, ára 1 korona. 

— Tűzoltó gyűlés. Az a bizottság, 
melyet a tűzoltóságunk újra szervezése czéljá-
hól összehívott értekezlet a tűzoltóság szerel-
vényeinek és vagyonának összeírására s az 
alapszabályokon szükséges változtatások és 
módosítások megejlésére kiküldött, Szabó Miklós 
elnöklete alatt derekason hozzálátott a munká-
hoz s a lAbizoltakat a legnagyobb körültekin-
téssé! elvégezvén, tnosi abhan a helyzetben van, 
hogy a kész munkát a közgyűlés elé terjeszt-
heti. A közgyűlést folyó  bó 13-án délután 2 
órától kezdödőleg a városház nagytermében 
fogiák  megtartani a következő tárgysorozattal: 
1. A kiküldött bizottság jelentése. 2. Uj tagok 
felvétele,  illetve uijá alakulás. 3. A tisztikar 
megválasztása. 4. A tagok beosztáss. 5. Indít-
ványuk. A közgyűlésié erről a helyről is felhív-
iuk városunk polgárságának figyelmét  s (elkér-
jük külöuüsen a város ifjúságát,  hogy minél 
nagyobb számba sorakozzék a kitűzött zászló 
alá s legyen tevékeny tagja a humánns egyesü-
lőinek. melyre vész esetén oly lontos és oly 
szép hivatás vár. 

El, Amerikába! Az Amerikába vá-
gyakozás láza, a iniut a jelek mulatják, váro-
sunkban is többekre elragadt a rövid idő alatt 

őt kivándorlóról számolhatunk be, kik 
Amerikába vudásztiak a szerencse és boldogúláa 
ulán. Az első kivándorló volt tíiedermannVik-
ior, egy pár évvel ezelőtt ide letelepedett asz-
talos, ki itt nem tudván boldogulni, átkelt az 
Atlanti nczeániin, bogy a nagy köztársaságban 
keresse azt, a mit itt meg nem talált. Hogy 
miként foly  dolga, azt neiu tudjuk, de annyi 
tény, liogy arany hegyeket ígérő leveleivel a 
többieket 5 csábította a kivándorlásra. Az el-
sők, kik A sokat ígérő _levelekne» felülték, 
két fejér  nép volt: Nagy Ámáli, ki Bimlerman 
nal közös háztartásban élt, a másik Jakab  Vilma 
bábaasszony,ki most Amerika valamelyik városá-
ban segédkezik a „golyá'-nak. A mnlt hetekben 
követtéköket Szopos Domokos asztalos mester 
és I'Álti  Sándor kerekes mester. Nem kíván-
luk ugyan, de a mint az amerikai viszonyok al-
akultak, következtetjük, bogy kivándorlóink 
rövid idö alalt keservesen fogják  tapasztalni, 
liogy a főid  túlsó felén  sem fonják  kolbászból a 
kerítést. 

— Szinielöadással egybekötött tánoa-
estély. Csikszépvizen az ottani műkedvelők 
mull hó 7-én a Deák György vendéglője nagy-
termében igen nagy számn közönség előtt elő-
adták nz „Utolsó kenet" czimfi  három felvoná-
sos népszínművet a legnagyobb sikerrel, a 
melyért dicsérelet érdemel agy a rendező Barta 
István, valamint a szereplők : Bodó  Andrásáé, 
l'etres  Julcsa, Ferencz  Elekné, Bartha  Héza 
(Gergelyé) Antal  Jáuosné, llodó  András, Ló-
ri ncz István, Kristó  Domokos, lncze  Dénes, 
Ferenczy  István, Bardoczi  Károly, Imre  Já-
nos, Szultó  János, Veress  Béla, Ferencz  Ist-
ván és Deák Kálmán. A népszínművet egy kis 
dramolet: „Bucsu Esztertől" előzte meg. En-
nek szereplői: Kovács  Irma, Lörincz  Anna, 
Lórincz  Jolánka, Petres  Erzsike és Barta 
Itőza (Istváné) szintén ügyesen oldották meg 
feladataikat.  A közönség hálás volt s a szellemi 
élvezetet tapsokkal és tetszésnyilvánításokkal 
honorálta. Az előadást táncz követte, mely a 
hajnali órákig tartott. Az előadás a jótékony-
czélra tekintélyes összeget hozott be, melyből 
sok szegény gyermek fog  különböző ruhadara-
bok alakjában karácsonyi ajándékot kapni. Mi-
kor mindezeket konstatáljuk, csodálkozunk 
azon, hogy az ilyen társadalmi mozgalomról a 
tudósításokat csak egy teljes hónap mnlva kül-
dik be, mikor azokról nemcsak a közönség, 
hanem még a szereplők is megfeledkeztek.  A 
maga idején  szívesen adunk helyet lapunkban 
minden tárgyilagos megemlékezésnek, de azt 
tőlünk sem lehet kivágni, hogy hónapokkal 
ezelőtt történt apró mozgalmakról hasábos tu-
dósításokat közöljünk. Tessék a tudósításokat 
legalább egy hét alatt beküldeni. 

Laptulajdonos .-

QYÖBQYJAKAB ÖBÖKÖBE, 

I! KAR ÁCSON YI VASAEI! 
T«n szerencsém a tisztelt közönséget értesíteni, hogy e hónapban ©CCASIÓT rendezek, mindennemű ajándékezikkek, u. m.: BlOUSOk, flaneüek,  bttTOhetek, 

cretonok stb. eladására. 
U P G - Y E E I í E H J Á T É Z O i : 

dús választékban éa a legjatányosabb árban kaphatók i V l j K^B K X <4Ş R fi  I S Ö, "fel  női- és férE-divat  üzletében, CSÍKSZEREDÁN. (Főtér.) 
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Faeladási hirdetmény. 
A Kin-Borda erdőréazben a cmkoso-

botfalvi  közbirtokosság tulajdonit képező 
vágás terület fenyő  haszonfa  eladása czél-
jíból folyó  évi deczember hó 21-én 
d. e. 0 Órakor Csikcsobotfalva  község 
bi l inél nyilyános szóbeli éa zártirásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

A vágás terület mintegy 225 kat. 
hold az ezen található gömbölyű fenyő 
haszonfa  tömeg 9986 kObmétei, ennek 
becsértéke 25889 korona 96 fillér  A zárt 
Írásbeli ajánlatok 10°/» bánatpénzzel fel-
Szerelve az árverést megelőzőleg az árve-
rési bizottsághoz adandók be. 

Elkésett, valamint utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Az árverési szerződési feltételek  meg-
tekinthetők a csíkszeredai m. kir. erdő-
gondnokságnál éa a csobotfalvi  közbir-
tokosság elnökénél. 

Csikcsobotfxlván,  1903. nov. 25 én. 
P&lffy  András, Csiszér Pál, 

bírt. jegyző. Î—2 birt, elnök. 

Sz. 1987—903. ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa által 1 0 0 3 . 

évi deczember bó 10-én d. e. 9 
Ó r a k o r a város tanácsháza nagytermé-
ben megtartandó nyilvános árverésen, 
vagy írásbeli zárt ajánlatok mellett a töb-
bet igérőnek az 1904. év január hó 
1-tól ugyanez év deczember 31-ig 
bezárólag vagyis egy évi időtartamra ha-
szonbérbe aadtnak: 

1. A belpiacz helypénz jövedelme 
4600 korona. 

2. A kUlpiacz helypénz jövedelme 
4834 korona. 

3. A mérleg díjszedés 60 korona 
kikiáltásig ár mellett. 

4. Árverezni szándékozók tartoznak 
az árverezés napján a kikiáltási ár lO° 'o-át 
bánatpénzül letenni. 

5. A bérlet után járó minden terhe-
ket, úgymint: állami adók, bélyeg és 
kincstiri illetékeket a bérlő hordozza. 

6. A bérlők kötelesek a helypénze-
ket az uj helypénz dij szabályzat értel-
mében szedni. 

7. Bővebb felvilágosítás  a városi ta-
nácsnál szerezhető. 

Csíkszereda, 1903. nov. hó 2-án. 
Dr. Ujfalusi  Jenó 

1-2 
143'-!. szám—ki. 1903. 

Hirdetmény. 
Alólirott kOzségi elöljáróság részéről 

közhírré tétetik, hogy a csikmadarasi köz-
birtokosság tulajdonát képező Összes ma-
jorsági javak az 1904 ik, egy évi időtar-
tamra Csikmadaras községházánál 1 9 0 3 . 
év deczember hó 28-án tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen lesznek a szo-
kásos feltételek  mellett haszonbérbe adva. 

A községi Elöljáróság. 
Csikmadarason, 1903. nov. 23-án. 

Árpa Lajos, Sándor Joákim, 
kjzó. k. hifó. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszenttamási községi iskola, 

„Keskenybükk" nevU erdejéből mintegy 
42 78 kat hold területről 7390 • méter 
gömbölyű fenyő  és bükkfa  zirt írásbeli 
ajánlattal egybekötött szóbeli verseny-
tárgyalás utján folyó  évi deczember 
hó 14-én d. e. 10 Órakor Csikszent-
tamás községházánál el fog  adatni. 

Becsértéke 16091 korona. 
A leteendő bánatpénz ezen Összeg 

10°/. vagyis 1609 korona, azaz Ezerhat-
Bzázkilencz korona. 

Zárt írásbeli ajánlatok a szabály-
szerű bánatpénzzel ellátva az árverést 
megelőzőleg az árverési bizottság elnöké-
nek kezéhez nyújtandók be. 

Elkésett, valamint utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

As árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a csikszenttamási iskola-

szék elnökénél. Az erdő állapotára vo-
natkozó részletes adatok pedig a eaik-
azépvizi m. kir. erdőgondnokaágnál tud-
hatók meg. Csikszenttamás, 1903. nov. 7 

Ágoston József  Tompos Mátyás 
Iskolaaxékl jegyző. lelkész, iskolaszék! elnök 

Bara János 
gondnok. 2—2 

Faeladási hirdetmény. 
A csiksztléleki közbirtokosság, Sulcza 

völgyre hajló, Borda északjában lévő er-
dejében mintegy 150 kat. holdnyi terü-
letről 16096-79 nt. 8. gömbölyű luczfenyő 
haszonfa,  zárt Írásbeli ajánlattal egybe-
kötött szóbeli ventenylárgyalá» utján folyó 
évi deczember hó 19-én délelőtti 
9 Órakor Csikszentlélek (Fitód) község 
házánál el fog  adatni. 

Becsértéke 41827 kor 56 fillér. 
A leteendő bánatpénz ezeu Oszeg 10'/o. 
A zárt írásbeli ajánlatok bánatpénz-

zel felszerelve  folyó  évi deczember hó 
17-én délelőtti 12 óráig a közbirtokosság 
elnökéhez Csikszentlélekre nyújtandók be. 

Abban az esetben, ha az árverés 
eredményre nem vezetne a 41827 kor. 
56 fillér  becsértéken alól is el fog  adatni, 
a legkedvezőbb ajánlat tevőnek. 

Elkéselt, valamint utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Az árverezési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a csikszeredai ni. kir. já-
rási erdőgondnokságnál és Csikszentléle-
ken a közbirtokossági elnöknél. 

Csikszentlélek, 1903. nov. 28-án. 
B a l o g I m r e , 

1 - 2 közb. el mik. 

Sz. 1967—»03. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának iolyó év 

november 25-én 7126—903 ai. számn 
rendeletére felhívom  mindazokat, kik a 
lemondás iolytán megüresedett és a folyó 
év deczeuiber 22-én választás utján be-
töltendő Csíkszereda r. t. városi főjegyzői 
állást elnyerni óhajtják, hogy eziránti 
pályázati kérvényüket folyó  évi de-
czember hó 20-án d. e. 12 óráig 
hozzám annál is inkább adják be. mert 
a később bemutatott pályázatokat figye-
lembe neui veszem. 

A városi főjegyzői  állás egyúttal a 
városi tanácsi és városi árvaszéki jegyzői 
teendőkkel is Össze van kOtve. 

A városi főjegyzőnek  évi javadalma-
zása 1400 korona fizetés  és 300 korona 
lakbér illetmény. 

Pályázók eziránti kérvényük mellé 
kötelesek csatolni ugy elméleti, mint 
gyakorlati képzettségüket, valamint er-
kölcsi megbízhatóságukat igazoló okmá-
nyaikat. Csíkszereda, 1903. november 28. 

Dr. Ujfalusi  Jenó, 
polgármester. 

Gazdasági szeszgyáramhoz 
elfogadok  szarvasmarhát és sertést 

I V b I z l a l l a l á M 
végeit. A hizlalás ez év deczember hó 
15-én veszi kezdetét; előjegyzések d e -
c z e m b e r h ó 10 - ig történhetnek, mely 
alkalommal egy havi dij előre fizetendő  ; 
a többi hónapokra is a dijak havonként 

előre fizetendők. 

Gőz- és kádfürdőim 
használata ia ugyanakkor veszi kezdetét. 

Továbbá tudomásul adjuk a tisztelt 
vevőknek, hogy vnggpttsr.áairn vásárolt 

igen finom  prima petroleumot 
hordószámra is jutányos áron szolgálunk ; 
hasonló áron bármit. 

Czüfra  Ferencz és Fiai. 
Kereskedő urak figyelmébe! 

Első és hátulsó 

£ b o l t i p u d l i k 3 
olcsón eladók. 

Mánya József  Csíkszereda. 

tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonata. 
A csikszeredai kir. törvényszék mint, te-

lekkönyvi hálósig közhírt é teszi, hogy Lajos 
Antal csikazaredai lakásnak Palkó UályAs esik 
szeredai lakós elleni közöBségi megszüntetése 
végett a csikszeredai kir. tszék területén lévő 
a Csíkszereda város határán fekvő  a szeredai 
341. sz. tjkvben A ţ i . rsz. 23/1. hrsz. alatt 
foglalt  Lajos Antal es Palkó Mátyás nevén álló 
belsőségre 1440 koronában az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árveré-t elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 
1904. évi j anuár hó 22-ik napján dél-
előtt 9 órakor alólirott telekkönyvi hatóság-
nak hivatalos helyiségében megtartaudő nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alnl is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10'/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett ár-
folyammal  számítolt és az 1881. évi november 
bó 1-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügy-
minisztert rendelet 8 g-ában kijelölt óvadék ké-
pes értékpapírokban a kiküldölt kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi LX. t. cz. 170-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

Csíkszeredán, 1903. évi november hó 8. 
Oeoső Béla, 

kir. törvényszéki biró. 

Sz. 14194—903. 

Sz. 1 3 3 6 3 - 9 0 3 . 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszeredai kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy Ballba 
Ignácz csikszeredai lakós végrehajtslónak dr 
Szántó Samu ügyvéd, mint ügygondnok által 
képviselt ismeretlen helyen tartózkodó Fikó 
György és neje Czárán Margit mint kiskorú 
Gyöigy fia  gyámja végrehajtást szenvedő elleni 
31 korona 20 fillér  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási Ugyébeu a csikszeredai kir. 
törvényszék területén lévő Csikszentmihály köz-
ség határán fekvő  a csikszentmihályi 1009. sz. 
tjkvben A -J- 1. rend. 12171. hrsz. legelőre 13 
korona 3. rend 12238, 18239/1. 12239/2, 12240. 
12349. brsz. kas/álóra és belsőségre 434 kor. 
4. rend 12326. hrsz. kaszálóra 14 korona. 5. 
rend 12361. brsz. ksszálóra 7 korona kikiáltási 
árban és pedig az 1881. évi LX. t.-cz. 166. g-a 
értelmében nem csak végrehajtást szenvedett 
kiskorú Fikó György, hanem a Fikó János, 
Fikó Fülöp, Imre, József  kiskorú, Fülöp, György, 
Fikó Imre kiskorú és Fikó József  kiskorú társ-
tulajdonosok nevén álló járandóságokra is, s 
csikszentmihályi 1012. sz tjkvben A f  1. rend 
12174, 12373'. hrsz. kaszálóra 39 korona. 2. 
rend 12182, 12183. hrsz. szántóra és ka-zálóra 
10 korona, 3. rend 12206, 12206/1, 12206/1 
12206/2, 12207, 12208. hrsz. belsősédre, ka-
szálóra és szántóra 405 korona. 4. rend 1236/2. 
hrsz. kaszálóra 7 korona, 6. rend 12365. hrsz. 
kaszálóra 6 korona kikiáltási árban és pedig 
nemcsak végrehajtást szenvedett Fikó Péter 
(vagdalt), Fikó József,  ifj.  Fikó Péter, Bodor 
Pélerué szül. Fikó Erzsébet, Galaczi Imréue 
szül. Fikó Katalin, Fikó Katalin Péteré és 
Fikó Katalin Györgyé társtulajdonosok nevéu 
álló járandóságokra is. A csikszentmihályi 1252 
szljkvben A -j- 2- rend 12156, 12166, 12167. 
12159, 12160. 12161, 12162, 12163, 12164. 
12165, 12166. brsz. kaszálóra és legelőre 289 
korona kikiáltási árban és pedig nemcsak vég-
rehajtást szenvedett Fikö György, Fikó József. 
Fikó Péter, Fikó István, Fikó János gyökes, 
Molnár Borbára szül. Fikó, Fikó Pét-r (bors) 
Fikó Mihály, Fikó Jáuos, Bodor Mihály, Baliga 
György, Baliga István, Fő»ze István, Kozsokár 
Fülöp, ennek neje Nagy Borbála, Baliga István 
ennek neje Gálben Kata, Bodor János kiskorú, 
Bodor Erzsébet ki-koru, Bodor János kiskorú, 
Tósze György (Kata fia),  Ferencz Mihály ennek 
neje Gábor Ilona, Fősze Márton, Fősze borbára 
Fősze Gábor, Fősze Kstalin. Fősze Anna kis-
korú, Fősze János kiskorú, Fősze Imre kiskorú 
Ferencz Mihály, Baliga János, Fikó János kis-
korú, Fikó Katn kiskorú, Fikó István kiskotn 
Fikó Margit kiskorú, Tapulár Jánosné, Polia 
Andrásné, Fikó János, Fikó Fülöp, Fikó Imre 
kiskorú, Fikó József  kiskorú, Áulal György 
Józsefé,  György Lajos ennek neje Fikó Kata-
lin, Nagy Sándor ügyvéd társtulajdonosok nevén 
álló járandóságokra is s igy az ingatlanok egé 
síére elrendelte és bogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1804. évi j anuár hó 4-én 
d. e. 9 órakor Csikszentmihály községházá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/« át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t. cz. 42. g ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságflgyminiszleri 
lendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez leteui, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint llkvi. hatóság. 
Csíkszereda, 1903. évi okt. hó 16 án. 

Oeoső Béla, 
kir. tsaéki biró. 

Ánw*i Wrdetaéayl klveaat ^ 
A csíkszeredai kir. törvényszék talrt telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifj.  Boltresz 
István csikdánfalvi  lakos kérelme folyttá  a vég-
rehajtási árverés joghatályával biró Önkéntes 
árverési ügyében a csikszeredai kir. törvény-
szék területén lév* Csikkaresfalva  kOzség hatá-
rán fekvO  a csikkarczfalvai  2360. sz. tjkvben 
A t alatt foglalt  ifj.  Boltresz István nevén álló 
ingatlanokra és pedig az A f  1- rsz. 709. hrsz. 
szántóra 6 korona, 2. rsz. 1464, 1460. hraz. 
szántóra 6 kor., 3. rsz. 1476, 1477. hrsz. szán-
tóra 12 kor., 4. rsz. 3672—3674, 8671. hrsz. 
szántóra 79 kor., 6. rsz. 4168. brsz. szántóra 
60 kor., 7. rsz. 4436. hraz. szántóra 12 kor., 
8. rsz. 4977, 4978. brsz. szántóra 26 kor., ». 
rsz. 6753. hrsz. szántóra 36 kor., 10. rsz. 
1470/1. brsz. szántóra 4 kor. 11. rsz. 2407/2. 
hrsz. szántóra 8 kor., 12. rsz. 6422. hrsz. szán-
tóra 8 kor., 13. rss. 5417. hrsz. szántóra 9 
kor., 14. rsz. 6413. hraz. szántóra 3 kor., 16. 
rsz. 6430. hrsz. szántóra 11 kor., 16 rsz. 2789. 
hrsz. szántóra 10 kor., 18. rsz. 4128. hraz. 
szántóra 21 kor.. 19. rsz. 7276. hrsz. szántóra 
69 kor., 20. rsz. 3996. Iirss. szántóra 22 kor., 
21. rsz. 3994/2. hrsz. szántóra II kor., 22. rsz. 
900—902. hrsz. szántóra 4 kor., 23. raz. 919. 
920. hrsz. szántóra 8 kor., 24. rsz. 921 hrsz. 
szántóra (1 kor., 29. rsz. 3779. hrsz. szántóra 
6 kor., 30. rsz. 4176/2. hraz. szántóra 48 kor., 
31. rsz. 4596, 4597. brsz. szántóra 6 kor., 32. 
rsz. 4866. hrss. szántóra 6 kor., 39. rsz. 5171. 
hrsz. szántóra 11 kor., 34. rsz. 6366. brsz. 
szántóra 4 kor., 35. rsz. 3151/6—2. hrsz. szán-
tóra 28 kor., 39. rsz. 4400. hrsz. szántóra 24 
kor., 40. rsz 3676. hrsz. szántóra 49 korona 
50 fillér,  41. ra*. 3676. brsz. szántóra 49 ko-
rons 60 fillér,  42. rsz. 3993/9. brsz. szántóra 
29 kor., 43. rsz «47. brsz. szántéra 5 kor., 
44. rsz. 3766. hrsz. szántóra 13 kor., 46. rsz. 
621—631, 634. hrsz. belsőségre a 43. őrszámu 
kőházzal 1000 korona kikiáltási árban ; továbbá 
az özv Boltresz Antalné szül. Mánya Veronika, 
Boltresz József.  Boltresz István, Boltresz Ágnes 
és Barkóczi Ferencz nevén állott a csikkarcz-
falvi  928. sz. tjkvből a 2360. sz. tjkvben át-
jegyzelt s a 419/903. sz. végzéssel ifj.  Boltresz 
Istvánra szálolt, A f  58. rsz. 7300. hraz. szán-
tóra 46 korona, az 69. rsz. 7301, 7302. hrsz. 
szántóra 92 kor., a 60. rsz. 3994/1. hrsz. szán-
tóra 24 korona, nemkülönben a 928. sz. tjkv-
ben a fennebb  nevezettek nevén állott jelenleg 
ifj.  Boltresz István és Barkóczi Ferencz nevén 
álló A f  2. rsz. 4708. hrsz. szántóra 22 kor., 
6. rsz. 3907. brsz. szántóra 4 kor., 11. rsz. 
4709. hrsz. szánlóra 11 kor., 12. rsz. 4414. 
brsz. szántóra 18 kor., 13. rsz. 4415. hrsz. 
szántóra 18 kor., Barkóczi Ferencz és ifj.  Holt-
rész István nevén álló a csikkarczfalvi  889. sz. 
tjkvben A f  13. rsz. 4141. hrsz. szántóra 21 
korona, végül Barkóczi Ferencz és ifj.  Bolt-
resz István nevén álló csikkarczfalvi  204. sz. 
tjkvben A f  1. rsz. 3904, 3906, 3906. hrsz. 
szántóra 12 korona kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a lennebb megnevezett ingatlanok az 
1B03. évi deozember hó 21 ik napján 
délelőtt 8 órakor Csikkarczfalva  község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/, át készpénzben vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. g ában jelzett árfolyammal 
számitott és az 1881. évi november hó 1 én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságüuyminiszteri 
rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldölt kezéhez letenui, avagy az 
1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánat-
pénznek a bit óságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mini telekkönyvi ható-
ság. Csíkszeredán, 1903. november hó 7-én. 

Oeoső Béla, kir. tazéki biró. 

A r v c r é a l h l n l é l a é n y . 
Alnlirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhirré teszi, bogy a kézdivásárhelyi kir. 
törvényszéknek 1903. évi 9867. polg. sz. vég. 
zése folytán  Dr. Balogb Vendel ügyvéd álul 
képviselt Balogh István brassói lakos végrehaj-
tató részére özv. Szakács Gergelyné csikszent-
domokosi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
700 korona követelés a jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folylán  alperestől lefog-
lalt és 1920 koronára bessült ingöságokra a 
csikszeredai kir. járásbíróság 1903. évi V. 662/2. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felülfoglaltatók  követelése 
erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyerlek volna, végrehajtást szenvedő lakásán 
leendő megtartása határidőül 1803. évi de-
ozember hó 30 lk napján d. e. 11 órája 
kitüzelik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: gazdasági eszkOzök, házi bútorok mezei 
termények stb. a legtöbbet igérőnek kész-
pénzfizetés  melleit, szükség esetén becsáron alnl 
is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vet-lését megelőző kielégítéséhez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábbsu esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki uem lünik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, mert különben cak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1903. évi decz. hó 7-én. 
I m a a t M 

kir. bírósági végrehajtó. 
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SZÖLŐLUGAST 
ültesafiak  műiden h ú mellé éa kertjeinkben, 

fold-  éa homoktalajon. 
Erre uzoiibaD nein minden szülülaj alkalmas 

(bar nunti kuszó természeti!) mert nagyobbrészt! 
lia mepiK, is, te rmést nem hoz. ezért sokan nem 
ertek el e redményt eddig. Hol lugasnak alkalmas 
ia jobat Illtettek, azok l.nven ellátják Inizuknt az 
egesz sz,.li.eres idején a legkilitnüM, imisknlály 
es inas eiles szölnkkel. 

A szóló hazánkban niiuUenilit megterem s nin-
csen ol_v liaz. melynek (alu mellett u legcsekélyebb 
gondozassa! felnevelhető  D C m volna, ezenkívül 
inas epületeknek, kerteknek, kerítéseknek s tb a 
legremekebb dísze. anélkQl, hogy legkevesebb lic-
>et is elfoglalna  az egyébre használható részek-

ből. Lz a legháladatosabb gyiim«li:s, mert minden 
evben te rem. A fajok  ismertetésére vonatkozó, szi-
nes fénvnyoinatii  katalógus bárkinek ingv és liérm. 
küldetik meg, aki cziinét lev.-lapon tudat ja . C a l m : 

M i k i Elsi SMlóoltíáiMelep, Nurtám, D. p. Székelrbtd-

Mi n d e n n e m ű ( s z í n a r a n y , 
p l a t i n a e z ü s t - r é z i o n -
c s ó r , z o m á n c z ) f o g t ö -
i n é s , f n g h ú z á s ,  f n g t a -

k a r i t á s é a m U f o g n k  k é s z í t é s e 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  és fogtechnikai  műtermében 

Csíkszeredán, 
Lázár Domokos-flí  ház 

(aaemben a „KOSSUTH'- aaállóval) 

eme le t é i . 

Rendelés d. u.122—5-ig 

BEHOZATAL. w KIVITEL. 

Magyar-, Német-, Lengyelországi valamint Prágai 

l a - e a r L t e s s L r - v j L l c 
valódi prágai éa westfáliai  sonkák, karmanádli, krakói kolbász, ma-
gyar és veronai szalámi, mortadella, debreczeni kolbász, paprikás 

szalonna, valamint mindennemű izk-tes litirkn különlegességek. 

ANTON ZAWODSKY 
BÉCS, XTL. Brestelgasse 5. 1- lu 

Árjegyzéket Ingyen és bérmentve l£-ü.ld.ölz. 

NAGYBAN. KICSINYBEN. 

KpyedOl 
valódi csak 

a 
„Preissöer" ] 

véti jegy gyei. 

• X J O O O O O O O O O O C O C X X X X X X X X X X X X X X X X X M S 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
liogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
alu<l bel- és küllöldi márványokat  faragtatok  és ceiszol-

tatok, síremléket,  máivriny lapokból fürdőká-
dakat.  emléktáblákat  lelnaUal, kávéházi  be-
rendezéseket, h^nif»  és mészáros pultokat.  mAr-
vAny siríedeleket,  különféle  dísztárgyakat, mio-
dennmiü javításukat legrövidebb idő alall juláoyos 
Arban elvállalok és a tentemlitett tárgyak első 
kézből besszei ezhelük. 

Továbbá Iai it»k : Márvány'.  Gránit-.  Sye-
nit-,  Lnhrudor-  és» tartó* ísiffy  mentes Kolozsvár-
vidéki //«;MOA Aövcí nagy raktArotí és Márvány-
bútor  telepet. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  k ö f a r a g ó m e s t e r . 

xxxxxxi 

/Jţv/flv/flv/flv  ̂ /flv  <TTv/Jţ»/jţv/ft,/flv/jţv/jţv/ftv  /flv/^/flv/jţxjţv/jţv/flv/jţv^^ţv^,^,^^ 

Felette fontos 
| minden mezdgazdára, marhatufajdonosra,  juh, sertéstenyésztőre és minden kisgazdára nézve. 

„Mi  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  ?" „Mi  által  lesz  marhám gyor-
san piaczképes?'  „Mivel  gyorsíthatom  az űkörhizlalást  ?" „Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  a tejhozam javítását  és  gyarapítását  ?' „Mi 
által  gyorsítom  növendek  marháim felnövését?'  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Ez csak az által érhető el, ba a takarmány vagy ital mellé az itt látható védjegy-
gyei ellátolt, törvényesen védett, sokoldalúan kipróbált s a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „É t y á g Y" takarmányfüszer 
vegyittelík. 

A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérül. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a | vaiulh csak 

czégnél: 

M E I S E L A J O S 
meaögaadasági kéaEitmények gyára Ssásssebes. 

Tájékoztatók, füzetek  és utasítás ingyen szélküldve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve szieveakedjék egyenest a 

te—io fenti  czéghez fordulni. 

?! Takarékos háziasszonyokhoz! I 
Ruháikat bármely divat szerint is minden nagyobb láradtság nél-

kül saját maguk készíthetik meg a beállítható B V n ó i d e r é k Nznbó-
b é n z Q l é k segélyével anélkül; liogy szabásmintát kellene linsználni. 
A készülék minden testalkathoz szabályozható. — Egy készülék ára után-
vétel mellett 3 k o r o n a . Minden művelt államban törvényesen védve és 
szabadalmazva. Ügynökök kerestetnek. 

G U N l ' H E L B . I I 7 E R & M T 4 E . , Sopron. 

..Preisslier 
védjt-i;vgvt-l. 

2 : (íyomorbajban szenvedőknek! 2 
Mindazoknak, kik akár megbiilé>, akar a gyomor feltet  belé*?, akár pedig 

hiányos, nehezen emészlhelö, igen meleg, vany igen hideg ételek élvezése, vagy 
ped'g i cndetl^n éNtmód által magukunk vaUwly gynmorbaj!, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyalkasodást 

szereztek, egv kitünö lia/.is/er hián!t;icik. melynek kiváló hatása már sok év 
óta ki van próbálva. — K/ uem más. mint az 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a füszorcs  bor a legkiválóbban gyogyhatasunak talált növé-
nyekből es a legkitűnőbb jó borbol készíttetik, erősíti os táplál ja 
az ember emösztöszervozotet, elharit ja az emesztési zavarokat es 

az egeszseges ver ú j ra kepzosere kiválolag bat. 
A l'entnevezett Küszeiesiniinak kellő időben való használata állal a gvo-

nmrbajok m;ir csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy a/t kellíi időben hasznal|s. A krónikus gyomoi bajnál lellépö 
jelen-éjiek, milyenek : a főfájás,  felböfógosek,  melléges, puffadás,  Há-
nyással egybekötött emelygés, még ha nlyan hevesek lépitek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete utáu a/.nnnal i-leiiyé>ziiek. 

l\7ÓlírllimilQC és annak kell. mellen következményei, mint a szorulás 
OlcKUUgUlao kolikus fájdalmak.  szivdobogas, almatlanság, 

valain ut a vértolulások a niá|buu, leplen és a vei üczéi rendszerben (sranyeres 
bántalmak) a Füszeresbor állal gyakran igen gyorsan elliái illatnak. — A 
lüszere.-bor megszünteti a nehéz nnés/lé>t és kiinnyü székelés állal az alkal-
matlan anyagukat a gyomorból és belekl-ől eltávolít ja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképzüdésuek és a máj beteges 
allapiHáuak a következményei. Az étvágyulanság az ideges elernyedés és le-
hitii^njlsá^, továbbá H aknii lejíajások, az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kinieriiik az embri't. — A lüszri-eslmr az elgyengült életerőnek uj impul-
szust ad. — A lü>zeresbui- fuko/za  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcseiét gyorsítja a vér-képződést, lecsillapít|a 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
eiisineiés és hálairal ln/.onyitja. 

A lüszeresbor piilaezkoklian 1 Irt 50 kiért és 2 írtért a következő gyógy-
szertárakban kapható : Csikszeretla, Csikszépviz. Csikszentmiklós, Karczfalva, 
Káp.ilnás-Oláhlalu. Honim ód, Dúlya, llögöz, Darócz, Zombor, Harót, Telegdi-
baczitn, Tu-nád. Káukfalra,  Csikazenigyörgy, Sósmező, Uyergyószentniiklós, 
Uyergyúdilró, líyergyó-Allalu, tiyergyólólgyes, Gyergyóujfalu,  Csikszentmárton. 
Kiiszou, 1'aiajd, Siklód. Konnid. Ktéil, Kai kaslaka. Székelykei esztur, Krketl 
Kelek, 8za>zkeies/tur, Kat:za, KÖIMIOIII, B'gia, A.-Kákos. liodok. Miklosvár. 
N.-Ajta, Külön, Zalán, Csernálon, ltn-eezk. Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásáihely s lay lovábli Magyarnrszág és Ausztria uiinden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógys-eiLárakban. 

Csíkszeredai gyógysxertábúl Küszei-eslinr eredeti minőségben három és 
háromnál több palaczkknl niegreiiilelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
iamnenyi hrlyisegbe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell! 
ViláuoBan 

ULLRICH HUBERT-féle  Fuszeresbort.kell kérni!!! 

CZELL FRIGYES ÉS FIAI 
boraaovkereikedés Medgyeaen. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT 
E r e d e t i 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

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

J a k a b Gyula ur 
O y e r g y ó s s e n t m l k l ó s o n . 

Éppen most jelent meg az 1904-ik évre szóló csikszeredai képes naptár 
SZVOBODA TESTVEREK könyvnyomdájában CSÍKSZEREDÁN, 

hol még a következő karácsonyi és újévi képes-, niesésktiiiyvek és tnás ajándéktárgyak, knplialó különféle  cz. naptárok, ti. m.: 

Regélő bácsi naptára. Boldogs. sz. Mária naptár. Nagy képes családi naptár. Tanítók naptára. 
Magyar gazda naptára. Kincses kalendáriom. Székely-egyleti naptár. Kossuth naptár. Petőfi  naptár. 

Örök naptár. Előjegyzési naptár. Fali naptár. Jegyzői határidő napló szaknaptár. 

V i s z o n t e l a d ó k n a k á r e n g e d m é n y ! 
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EPEN I O a karácsonyi és újévi 
ajándék-tárgyak, u m. : karácsonyfa-
és üvegdiszek, aranyszálak, kará-
csonyfa  gyertyák, gyermekjáté-
kok, babák, társasjáték, nőimunka 
dísztárgyak és még Illán mulattató új-

donságok kaphatók: 

Székelyhidy Sándor 
luli- és férlidivitl  ü/lctélii-ti. 

CSÍKSZEREDÁN. (Hn t t e r - s zá l loval szemlieu.) 

Hol bármily női- és férfidivat  czikkek 
olcsóbban szerezhetők be, mint bárhol ; 

mert elvem az, liogy : 
O C Kevés haszon, nagy forgalom.  "VB 

EKTESITES ! 

Va n s z e r e n c s é n k a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g e t a z a l a n t k ö z ö l t n é v j e g y é s 
e l j e g y z é s i k á r t y a m i n t á k r a L>. f i g y e l m é t  f e l h í v n i ,  m i s z e r i n t n e k i i n k 
s i k e r ü l t m e g s z e r e z n i n l e g u j a b b é s l e g i z l é s e s e b b n é v j e g y b e t ű k e t , 

v a l a m i n t n é v j e g y é s e l j e g y z é s i k á r t y a p a p i r o k a t ( m i n t a l a n t i s l á t h a t ó ) 

Kiss BANDI 

nr. K T A L A . N i.;;i7, K I A A 

(D:K. H ' D . K T . & T H K.U.YF) 

BrjDAJ'KNT 

J KI.IY.KM.KH 

iT>ÍJűjtTosya TT.i 

'L.AJ DM 
l>l<-b;in<» 

F R A N K L G y U L A KOHM MARGIT 
ARAD SIMAND 

JEGYESEK 

1903. É 9 D E C Z E M B E R H A V Á B A N . 

H.A.TNF K.NBLÍK B. U. É . K. 

/{ttty/tf}/  /tioj/ir* 

Nem riadt mik vissza anin áldozatoktól, melyek eme uj betűk beszer-
zésénél előállottak, liogy a nagyérdemű közönség igényeit kielégíthessük. — 
Magunkat és Üzletünket a n. é. közönség szives támogatásába ajánlva, 

Csíkszeredán, 1903. decz. hó. maradunk kiváló tisztelettel: 

S I T O S O B 4 S E S ^ T É S B S . 

j | VB- Jelszó: B E C S Ü L E T E S M U N K Á S S Á G ! ~ 

« - C T z l e t - S L t T r é t e l I 

Alulírott mint a HAüPTVOGEL-CZég UTÓDA, brassói férfi-
szabó üzletének helybeli üzletvezetője tudatni kivánoin a nagyérdemű 
közönséggel, hogy a lentnevezett czégtől az üzletet átvettem s azt a mai 

kornak megfelelő  — -

FÉRFISZABÖ-ÜZLETET 
saját nevein alatt tovább fogom  folytatni  a jelenlegi helyen. 

Becsületes munkásság, jó minőségű anyag és szolid árak 
mellett lesz törekvésem az igen tisztelt nagyérdemű közönség elismerését 
kegyes pártolása után kiérdemelni. 

Csíkszereda, 1903. év november hóban. Kiváló tisztelettel; 

Takó Károly 
C s l k e z e r e d â . 

JO MINŐSÉGŰ ANYAG ES SZOLID ARAK! g 

É E T E S I S É S , 

\ 7"an szerencséin a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni,  miszerint 
folyó  évi október 1-től (Rákóczy-mcza 352. szám) saját 

h á z a m b a helyeztem át 

nyerges és kárpitos üzletemet. 
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legna-

gyobb készséggel elvállalóul és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett 
pontosan fogom  elkészíteni. 

Raktáron tartok a mai kornak megfelelő  mindenféle  nagyságban ^ 

ruganyos diváuokat ós matracokat I 
azért, liogy ilt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, — J 
mint bármely nagyobb városban. Továbbá tudatom még a nagyérdem!! ^ 
közönséggel u/.t is, liogy nálam kés/, uj H 

I r o c s i l z é s s z á c z a J s ó l r : -

I 

vannak rakláron. — Végül a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívom 
nzon körülményre, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó 
munkák javítását elvállalom. 

Magamat n nagyérdemű közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva, 
maradtam kiváló tisztelettel : 

1 — 10 
BAJER FERENCZ nyerges és kárpitos. 

Csíkszeredán. i 
Fényképészeti felvételeket 
elfogadok  mindentéle nagyságban, u. m. : mell-, kabin-, CSO-
port- és csaladképek felvételét,  továbbá arczképek nagyí-
tását ugy helybeli mint vidéken. — Kívánatra felvételeket  házak-
nál is eszközlök jutányos .-s szolid árak mellett. — Elvállalok még 
czimer- és czégtáblák festését  is. — A mélyen tisztelt közön-

ség pártfogásába  ajánlva, maradok tisztelettel : 

SIMON MIHÁLY fényképész  és szobafestő, 
CSIKTAPLOCZÁN. 

Nyomatott Csikaseredábao, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. IttOâ. 




