
X I . évfolyam. Csíkszereda, 1902. juius . . szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI és TÁRSADALMI HETILAP. 

PKl.Kl/lH «/KTIKRSZTŐ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

PGYVÉI). 

I N'yiltti iri c z i k k c k 
soronként 4 0 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Elöfiietásl  ár: 
Egész évre 8 kor. (Küliöldre) 12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Szcrkcs / . tősós é s 1-clnrlóti 1 V.'I t.'il: 
Györgyjakab M. ntóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések a előfizetési  dijak is küldendők. 

Felhívás  előfizetésre. 
A „CSÍKI  LAPOK"  már éppen 

13 és  lte  éve  munkálkodik  városunk-
nak és  vármegyénknek  előhaladásán. 
13 ós '/,  éve  teljesít  önzetlen  és  hazafias 
szolgálatot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A „ Csíki  Lapok',  a mióta  politikai 
lappá lett,  folyton  és  kitartóan  a sza-
badelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban sikra szállott  bárkitől 
származott,  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan eszmét,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk,  óvakodunk  minden  nagy 
liangu  frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  szíveskedjenek. 

Ktöflzetén!  áruink  lapunk  nagyobb 
nlnkjn  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

Eyéxz érre H  koron  a (4  frt). 
Vét  erre . 4 korona  (2  frt). 
yegyetlérre  '2 korona  (lfrt). 
HülföMre  . 1-2 korona  (ti  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  összegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (  Györgyjakab  Márton  ntó-:h» könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LAl'OK" 
MSrrknctoxwfr  t'x  k'iilili'ihifiititlit. 

A székelység újjászületése. 
Irta: Bálás Béla. 

Mikor pedig a magyar nemzet leját-
szotta a nagy tragédiát, melyet a népek 
és nemzetek Ura, Istene számára kijelölt 
volt, s midőn a hóhérok által kiontott 
magyar vért beitta az anyaföld  és mun-
kához, jobb jövő alapjainak lerakásához 
lehetett fogni,  a magyar nemzet lázas 
sietséggel fogott  ahhoz s dolgozék és dol-
gozik ugy, hogy évtizedek munkáján év-
századok munkájának Bikere vagyon. 

A „CSÍKI LAPOK' TARCZÁJA. 
A tMtiisaéles. 
Irta: Sohvarosel AdéL 

Az érzésnek mennyi változatát rejti ma-
gában e szó: a határszélen. Midőn „bérczről 
visszanéz a vándor"...., midőn a költő sóhajtja: 
„Isten veled hazám! bátrak hazáj»... gyermek 
reményeim s bánátim tanyája, Isten veled I Vagy 
visszatérve tnláradó örömben: .Csakhogy njra 
látlak, esakhogy újra nézlek édes szülőföldem!" 

Egy erős, férfiasan  vállas pénzügyömé, a 
ki sokkal jobban érzett, mint beszélt magyarul, 
hosszas távollét után Horvátországból haza tért. 
Mikor ax első magyarországi állomásra a vonat 
berobogott, kilépett a kocsiból és semmit sem 
törődve az utasok nagy számával, leborult, meg-
csókolta a földet,  megsimogatva kezével aszóit: 
„Isten hozta engem hozzád I" Az utasok közül 
sokon mosolyogtak, de soknak megilletődött ar-
czán látszott, bogy érti, érzi e meghatottságot. 

A turistára különösen vonzó hatással van 
a határszél. Egy társaság egyik fele  tréfás  ko-
molysággal bucsnzolt, mert átlépvén a határös-
vényt külföldre  mennek, hogy egy pillanat mnlva 
visszatérve njongjanak a viszontlátás fölött.  Egy 
fiatal  ember csak fél  lábbal lépett át: „íme két 
országot taposok I" kiáltott kénynri hangon. 

Az őrzött határszéli pontokon a viszonyok, 
sőt néhol maga a vidék is egészen különböző, 
ellenére annak, hogy tulajdonképpen csak egy 
vonal van közöttük. Ugy találom, hogy legked-
vesebb, ha a természetes határvonal valamely 
folyó  TÍZ, hiszen ő a természet osztó hatalma. 
Mint fut  ál ssiklaszorosok között egy-egy patak. 
A hegyóriások komoran nésnek e kis, ravasz, 

Megje len ik n Inp 
~\/M -n rt p>-n S z e r d á n . 

Kéziratok nem adatnuk vissza. 

Csak egyet felujMtl/él  s • ferícs 
gyár nemzet, azt, hogy a székely népet 
illeti meg elsősorban a békében való ha-
ladás áldása s nent azokat a népeket, 
nemzetiségeket, a kik nemcsak hogy nem 
küzdöttek mellette, hanem éppen ellene 
foglak  fegyvert. 

De a magyar nemzet az ő nagy ga-
vallérságával leaknrta kötelezni ellenségeit 
•s oly nagy lőn áldozatkészsége, hogy a 
székely nép érdekeinek mellőzése és fel-
áldozása sem lőn sok áldozat tőle. 

Igy indult pusztulásnak a székely. 
S ez évszázadok örökös csalódása mán 
megérvén azt is, lelkében elcsUggcdt, hi-
tében megingott s behunyt szemmel adta 
át magát végzetének. 

S az idő esztendőről-esztendőre hozta 
a maga terheit s elviselhetetlen terhei nyo-
mán hozta a romlást. 

Ki gyermekinódra hitt s kit mindig 
megcsalának, elvesztette hitét, kinek lelki 
ereje vala főerénye,  gyáva, megalkuvó, 
megvesztegethető leve. Ki erős volt, mint 
a szikla, gyeuge lett, mint a fűszál.  Ki 
mindig szabad volt, szolgaságba esett. És 
nem is törekvék szabadulni abból. 

Siró lélekkel, vigasztalhatatlan fájda-
lommal szemlélik ezt fiainak  jobbjai s 
nem tudták a csilggedésben lévőt uj tettre 
készteni. 

Ugy látszott, hogy koporsóba feküdt 
egy mindig kilzdő, elhagyatott, megcsalt 
nép. Nyilván igy látszott, mert jöttek is 
mái* a prédára éhes saskeselyűk. S a ki 
már az országban sehol sem kapa prédát, 
itt talált könnyen, a koporsóba fekUdt 
népen. 

És 
ekkor 

...ekkor egy léghuzam szalad át a 
Székelyföldön  o valami frisseség  érinti a 
virrasztók szivét. 

Kimondják, hogy a székely nép sor-
sát nem intézheti más, _ mint a ki a szé-
kely nép küzlll való. Es inie a koporsóba 
fektetett  népnek megjő az ereje. Keresz-
tül viszi. 
de hatásaiban nagy teremtményre. Csupán egy 
határszéli patakra gondolok vissza kellemetlen 
emlékkel, nem hiában hivják ő kelmét Péntek-
patakának. 

A Bűkkbavason álltunk, mely hegy nyá-
ron, hatalmas bükkerdő takarta oldalával, üde, 
zöld, tarka virágos ormával mondani látszik, 
hogy ő neve második felének  bizony csak télen 
felel  meg, akkor aztán igazán havas a Bfikk-
havas. A körül hullámosan elterülő begyek feny-
vesei, az alant futó  fehér  utak, a hosszanti 
völgyek szelid, de nagyon szép képet nyújtanak. 
Csupán nagy messzeségben a Csalbó néz le ri-
deg kopáron, szaggatott sziklaormával. Sötét 
komorsága csak akkor látszik oszlani, mikor a 
leáldozó nap még egyszer végig önti izzó su-
garát a táj fölött.  Bíborban úszik minden, a 
Csalbó szirtjei is lassan pirulni kezdenek, majd 
sziporkázva tündökölnek. A szemlélőt elragadja 
e leírhatatlan pompás „Kárpát esthajnalpir11, oh 
bizonynyal kiállja a versenyt az annyiszor meg-
énekelt tiroli sAlpen-rolhu-tal. A fény  pompából 
tagadhatlannl legtöbb jutott a CsalhA büszke 
ormának ott, a határszélen tul. Ugy vonzott e 
kép s vele a határszél gondolata. 

Másnap a kis székely lovak vígan koezog-
tak kocsiiik előtt a tölgyesi szoros felé,  aRéz-
és Bükkbsvas közötti szűk völgyben, a nagy-
levelü parti növényekkel gazdagon szegélyezett 
Borpatak mellett. 

Az nt vége felé  némi csalódással láttuk, 
hogy a Tölgyes-szoros nagyon is tág fogalom. 
A begyek egyre távoznak egymástól, végre nagy 
koszorúként veszik körül a széles völgyben 
fekvő  barátságos Tölgyes községet Ide, a ha-
társzélre szóló igazolvány szerzése vitt be. Jöt-
tünk, mentünk egyik hivatalból a másikba. Emitt 
2—2 korona lefizetése  mellett kiállították az 

É» ekkor,... 
S most jő a tulajdonképpeni ekkor. 
Győrffy  Gyula és társai vezetése 

alatt egy csoportba gyill az a sok kiváló 
ember, kiket a koporsóba fektetett  nép 
adott az országnak, fáklyát  gyújtanak s 
felvilágitják  az országot. 

Egy uj napilapot alapítanak, egy 
székely napilapot, Budapesten. Neve „Ma-
gyarság". Szava égi szózat. Mert nyelve 
láng. Az a legelső szava: „Kedves Szé-
kely Testvér! írván levelünket hozzád, 
megelevenedik lelkünkben Csaba királyfi 
regéje" elmondja, hogy miképpen Csaba 
királyfi  eljött a hadak utján mindannyi-
szor, valahányszor meghallotta,hogy„bajua 
van a székely* s megmentette, azonképpen 
jő most a „ Magyarság" szellemi fegyve-
res hadseregével, mert ismét „bajba" van 
a székely" s kötelessége megmenteni. 

Ks megindult a munka. Odaadták 
szellemi és anyagi tőkéjüket a nép meg-
mentésére ezek az emberek. S mi manap-
ság szinte hihetetlen, a legnagyobb önál-
dozatok árán dolgoznak szeptember óta a 
székely nép talpra állításán. 

Egy néhány ember helyt állt és meg-
mulatta, hogy nem igaz, hogy oly rom-
lott volna a székely nép már, a kinek 
erkölcsi értéke nem ér egy fakovát.  Meg-
mutatták, hogy erkölcsi értékének nagy-
I^S" jl '0"' l.-'.hcKség'T* Liieg-
há.o * ílazafisága  bámulatos. 

Megértette ezt, az ország és a kor-
mány is. A .Magyarság" zászlója alá 
állott, a mi az országnak valamire való 
székely és magyar embere van. S közvé-
leményt teremtettek, mely követeli, hogy 
segítsen a kormány és a társadalom a 
bajba jutott székely népen. 

Szervezkedik az ország minden zu-
gában élő székely s a magyarok leglel-
kesebbjei. 

A „Magyarság" kiküldi Marosvásár-
helyre egyik munkatársát s az iparkamara 
titkárával bejárván a környéket, egy hét 
alatt 42 Székely Társaságot alakitanak. 
Alakul Budapesten, Debreczenben, Aradon, 

igazolványt, amott egy kilométerrel odábbi ház-
ban nagy derendócziával láttamozták, a város 
túlsó végén lakó fii-fö  nem tudom ki szigora, 
hivatalos tekintetre méltatta. Mondhatnám, hogy 
a délelőtt ilyen elfecsérlése  után végre örömmel 
indultunk meg, de nem igy volt, mert egy éppen 
itt lefolyt  jelenet hatása nyomasztóan kisért. 

Egy szegény fuvaros  kérte az emiitett 
nagyhatalmú hivatalnokot, hogy legyen könyö-
rületes; érje be a tekintetes ur szűkös napi 
keresményének felével,  hiszen az neki igy is 
elég nagy büntetés. A két hordó palaföld  ugy 
is ott van még a határon innen. 

De a tekintetes nr az ajánlatot épen nem 
irodalmi kifejezésekkel  dühöngve, utasította vissza 
kiabált, hogy miért nem jött a fuvart  tegnap 
bejelenteni. 

„Itt voltam kérem alásan, 3 óra utánig 
vártam, de azt mondták, hogy a tekintetes ur 
alszik s felkölteni  egy világért sem szabad, ne-
kem pedig záróra előtt a hídnál kellett lennem". 

Hasztalan könyörgött a szegény ember, a 
kintetes nr tovább dühöngött, miközben írá-
sunkra egy szigorú pillantást vetve, visszadta. 

Indulhatunk tehát a határra. A drága irást 
kezünkben szorongattuk szent borzalommal — 
nem, ahoz igen meleg volt, hanem vittük jól 
kiéidemelt diadallal. Volt is sikere, mert már 
messziről látva, agyancsak integetett a napos 
csendőr nr, hogy éppen déli zárás ideje lévén, 
még átengedhessen a bidon, csupán azt kérdezve 
meg, hova megyünk? Jól esett a készséges figye-
lem, csak sajátságos mosolyát nem tudtuk mire 
magyarázni. Azzal a tudattal, hogy immár kül-
földön  vagyunk; várakozással néztünk körül. 
Előttünk a moldvai széles völgy, egyik oldalán 
a Csalhő, mintha a déli napfényben  igy közelről 
megkisebbedett volna s egykedvű szürkeséggel 

mindenütt Székely Társaság. A kormány 
kormánybiztost nevez ki a Székelyföldre. 
Egy Országos Székely Kongresszusnak az 
előmunkálatai most folynak.  Összejönnek 
Tusnádon augusztus 28, 29, 30-án a kö-
zös és magyar minisztérium, a főrendiház 
és képviselőház, a törvényhatóságok, a 
városok, iskolák, társaságok, egyesületek 
stb. képviselői, öSBzegyül az egész ország 
szine-java, hogy tanácskozzanak a székely 
nép megmentésén, talpraállitás&n.... 

....és erről, mindezekről maga a tu-
lajdonképpeni székelység, itt Csikban, 
Szeredát kivéve — semmit sem tud. 

Hát már csakugyan annyira kopor-
sóban levő nép ez a mi népünk! Hogy 
megnézi, hogyan jő szent forrongásba  a 
szive egy egész országnak ő érette s ő 
feküdjék!  Nézheti ezt tétlenttl a büszke 
székely nép? 

Véreim! Hát csakugyan annyira el-
esettek volnánk, hogy igy emelgessenek 
minket szánalomból, Isten nevibe'!? 

Hiszen él még a szivetekben, ha 
egyéb már minden elzsibbadt, vagy meg-
halt volna is, él még egy idegszál, a mely 
azt mondja: „székely vagyok" s ez az 
idegszál rázza meg azt a bágyadt teste-
teket és mozduljatok meg. 

A megmozdulásnak pedig első meg-
nyilvánulása Székelv Társasátr szervezéne 
legyen. 

Nem szabad az egész Székelyföldön 
egy falu  legyen, melyben Székely Tár-
saság ne alakulna s mely a tusnádi kon-
gresszuson ne képviseltetné magát. 

Karczfalván  már alakult. Szépvizen 
is kimondták a megalakítását Szereda, 
Gyergyó-Szentmiklós, Szentmárton, Ká-
szon, hol vagytok?1) 

Talpra, talpra mind a kiben egy 
szikra lélek van! Elérkezett a székelység 
ujjászületésenek napja. Minden teremtett 
lélek álljon elő, hogy legyen, a ki újjá-
szülessen ! Máskép örökre végünk van I 

') Csíkszeredában, Gyer^yó-Szentmiklőson, Csik-
Szent.niiVrtonou a Székely Tarsaságok már rég meg-
alakultak. Szerk. 

tekint végig a száraz, gyepestéren. Itt a nagy-
szabású tUrészmalom megtekintése a kirándulás-
nak egy konvencziónális hozzá tehetem, unal-
mas — része. A fiirészmalmok  kopár környe-
zete, az egymás mellett fekvő,  valamikor hatal-
mas sudár fák  lehántott vára oly benyomást 
tesz, mintha csak a fák  szomorn halottas háza 
lenne az az egyhangúan zugó, jajveszéklő épü-
let. Körül jártuk a gerendát, deszkát szelő nagy 
gépeket, aztán siettünk vissza kocsinkhoz. A 
lépés alatt szárazon porló gyepen pergő sáskák 
pattantak föl,  aztán vörös szárnyaikkal, mint 
izzó, serczegő szikrák vesztek Í6mét bele a forró 
talajba. 

Csakhamar visszstértünk a határvízhez, a 
Péntekpatakhoz. Az oláh hivatalnok ebédjét abba 
hagyva, kinyitatta előttünk a hid moldvai ajtaját 
s miután bedöczögtünk a hidra, mögöttünk újra 
becsukták. A magyar határszéli ajtó azonban 
nem tárult föl  előttünk. A csendőr urak egy-
kedvűen támasztották őrházuk falát.  Szekere-
sünk kértére, hogy engednének át, megrázták 
kakastoll-bokrétás csákójukat s fennen  jelentet-
ték ki, hogy a záró idő egy óra mnlva telik le, 
addig nem lehet. 

Szörnyen megijedtünk. A nap sznró hév-
vel sütött le, alant lapos mederben inkább csak 
csúszott, mint folyt  a patak, meleg párát le-
helve. A hőség tűrhetetlen volt Soha sem érez-
tem, se künn, se benn ilyen kellemetlenséget, 
mit különösen fokozott  a csendőrök hivatalukkal 
való önkénykedése s e fölölti  mosolygása. Kér-
tük, vitatkoztunk velük, elkeseredve keMak ki 
a rendszer ellen, — hasztalan. Végre kijelen-
tettem, hogy itt állva lehetetlen napszúrást nem 
kapnunk, s ha valamelyik köztünk beteg less, 
hivatalos keresetet indítok ellenük, mert est 
tudva, nem lett volna ssabad átengedniük, vagy 
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= Állami segély átépítésre. A keres-
kedelmi miniszter a kereset nélküli lakóssignak 
keresethez jutstás ezéljábél a csik-szenlmárton— 
szentzimoni törvényhatósági köxnt 3—i kilóme-
tar közti szakaszának kiépítésére 16000 korona 
segélyt utalványozott, kijelentvén, bogy a rendel-
kezésre bocsátott, de idöközben túlságosan igénybe 
vett ősszegből ez évre többet folyósítani  nem lehet. 

= Az állami tlaztvlaelők flzetésren-
dezése. Ifár  közöltük, hogy az állami tisztvi-
selők a fizetésrendezés  alkalmával az egyes fize-
tési osztályokban mennyi fizetés  emelésben fog-
nak részesülni. Kost, hogy a pénzügyminiszter 
az egyes szakminiszterekkel végleg megállapodásra 
jutott a fizetésrendezés  dolgában, módunkban 
van közölni, hogy a XI —VIII. fizetési  osztályok-
ban lévő állami tisztviselők flzesése  a lapunkban 
már közölt fizetési  tervezettel teljesen megegye-
zik. A VIII—IV. fizetési  osztályokban lévő állami 
tisztviselők fizetése  teljesen az oszt'ák mintának 
fog  megfelelni.  Ugyancsak az osztrák fizetési 
rend szerint kiveszik a középiskolai tanárokat 
a rangsorból és az állami elemi tanítókkal együtt 
külön törvényben lógnak róluk gondoskodni. A 
középiskolai tanárok az nj fizetési  rend szerint 
harmiuez évi szolgálat után 6500 koronával me-
hetnek nyugalomba. Nagy megtakarítást érlek 
el az összez működési pótlékok megszüntetésé-
vel. A működési pótlótokat a törz»fizetésbez 
csatolják. Az állami tisztviselők uj fizetési  rendje 
ez év október hónapjának elsején életbe lép. 

Egy havi élet. 
T.  alrlnSk-f&titkdr  jelmté*r  iyiiztjatú-rAltmztttttiUif  1W2. 

Mult  lutri  il/rH'lt. 
A Direktórium a mnlt válaszmáayi ülés óta 

tartott két gyűlést, u. m. május hé ló-in éB 
junius hó 12-én, mindkettőt Béldi Ákos gróf  el-
nöklete alatt. A f.  évi május hó 25-én Kolozsvárt 
tartott közgyűlésünkről az összes hazafias  lapok 
a legmelegebben emlékeitek meg, és az Évi 
jelentést is a legterjedelmesebben és barátságosan 
ismertették. A közgyűlési jköuyvet Balogh Károly 
elkészítvén, ai a hitelesítő biztosokhoz küldetett. 
Magyar áll vasutak igazgatósága a kir kereske-
delemügyi miuiszter által a közgyűlés alkalmaből 
engedélyeiett 500 drb. kedvezményes vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványt megküldvén, a fel 
használatlanokat visazaküldtük. — Zeyk Dániel 
főispánt,  mint aa alsó-fehérvármegyei  választmány 
elnökét és dr. Varró Lássló Kugy-Euyed város 
polgármesterét értesítettük, hogy a közgyűlés kö-
szönettel fogadta  a meghívást a jüvő évre Nagy-
Enyedre éa kimondta, hogy a közgyűlés pünkösd 
3-ad napján tartatik meg. Mind orról dr. Kuuu 
Géia gróf  diszeluöküuket is a közgyűlés alkalmá-
ból aaíntén értesítettük, kérve, hogy tervezett 
felolvasását  a jövA közgyűlésen megtartani szíves-
kedjék. 

Folyó évi junius 8-án a koronázási évforduló 
alkalmából a helyi fótéri  rém. kath. templomban 
tartott ünnepélyes istenitiszteletre meghivatván, 
aa ünnepen ai elnökség által képviselve voltunk. 

A Biásivárosi Kun-kollegiuui igazgatósága 
értesített, hogy Csipkés Zoltáa müvésinövendéket 
gróf  Kon Kocsárd szobor mintázatok kísérleti 
folytatásával  megbízta. Szászvárosi Kun-kollegium 
1903. junius 20-áu véli a Kun Kocsárd szászvá-
rosi emléktábla lelepezéaét megejthetni. Minden-
ben ai Elnkével egyetértóleg kiván eljárni. — 
Bodoki Ferencsy László, alapitónk életrajzi ada-
tainak közlésére megkeressük dr. Kővári László 
történelem-irónkat és zágoni Szontagh Pál főren-
diházi tagot, mint az elhunyt alapító ifjúkori  ia-
meröselt éa barátait. 

Báró BánfTy  Dessó ny. miniszterelnök és kir. 
főudvarmester,  valamint báró BánfTy  EruA alapító-

legalább előzetesen figyelmeztetniük  kellett volna. 
Erre kegyesen kinyitották az ajtót, de csak 
nekünk, a szerencsétlen lovakat a szekeressel 
továbbra is becsukták. Minket egy árnyas lu-
gasba vezettek. Törtem a tejem, hogyan lehetne 
valahogyan megpuhitni e kemény pánczélos szi-
veket, látva a lovak küzdelmét a bőségben ezer 
szaró légygyei. Bár megköszöntem e fél,  inkább 
kényner szívességet, de kijelentettem, hogy iga-
zán rosaznl esik tapasztalnom, hogy a határ-
szélen vége a híres, magyar lovagiasságnak s 
hogy oda tol, a moldvai udvariasságból többet 
gyakorolnak. 

Kiegyenesedett erre s csendőr nr, hetykén 
tolta félre  csákóját s leszólt az alant állónak: 
•Nyisd ki azt a kapnt pajtás — s önérzettel 
tette hozzá — aztán majd elintézem én, ba bai 
lenne belőle*. 

Természetesen visszavontam, hogy a ha-
társzélen vége a magyar lovagiasságnak s álta-
lános megelégedéssel váltunk el egymástól. Töl-
gyes helységben tartott pár órai pihenő után 
folytattak  utunkat vissza. 

A Csalbó mögöttünk egyre nőtt és nőtt 
fel  as égig, egyszerre „az alkony üazköt vet 
fejére  s olyan mintha égne".... s a napnak se-
gítne bevilágitni a Ujat Ugy látszik, némely 
hegyre is áll az az igazság, a mi sok emberre, 
hogy ha nagynak akarjak látni, jobb őket tá-
volról szemlélni. 

Erről a határszélről mondhatom nagyon-
nagyon jó volt haza érkezni ideiglenes ottho-
nunkba, a szép Borszék fürdőre. 

tagjaink köasönetflket  fejezték  ki a részvétért, 
melyet édesanyjuk, néhai öiv. báró BánfTy  Dánielné 
alapító tagunk f.  évi május 30-án történt elhunyta 
alkalmából tolmácsoltunk. 

Kossuth-szobor ügyében a folyó  év junius 
1-én Kolosavárt tartott népgyűlésre egyesületünk 
is meghívatván, azt a gyűlésen Sándor József  t. 
alelnök fótitkár,  Deáky Albert direktóriumi tag éa 
Perenczi üyula bankigazgató, alapító tag kép-
viselték. 

.Besztereze-nasiódvármegyei általános tanitó 
egyesület" Csernátoni Gyula dr 10 éves tanfelü-
gyelői jubileumára — junius hó 4-re — meghívót 
küldött. Tekintettel, hogy Igasg.-válasstmáoyunk 
aa Emke ügybuzgó jegyzőjét már átiratilag is 
üdvözölte, a jubileum napja alkalmából külön sür-
gönyileg is kifejeztük  a választmány üdvöilelél. 

Testvér és rokou egyesületek kösül beküld-
ték: Qömörmegyei magyar közművelődési egye-
sület 1902. évi rendes közgyűlésének jeţyzdkţn£> 
vét. Eperjesi Széoheny kör 1901. évi Evkönyve. 
Nagyváradi .Szigligeti társaság* 1901 évi Jelen-
tését, Bukuresti .Szent István király egyesület* 
Emlékkönyvét Kolozsvári kereskedelmi és Ipar-
kamara folyó  évi április 29-iki közgyűlésének jegy-
zőkönyvét. Maros-Vásárhelyi Székelytársaság r. évi 
május hó 16-iki és 27 iki. valamint juniuB 10-iki 
össsejöveteláre meghívót küldött. — Debreczeni-
dalegylet a nyár folyamán  a Székely földön  jóté-
kony ezélu Hangversenyeket óhajtván rendezni, 
véleményezés végett megkerestük as illetékes flóko 
kat, hatóságokat, valamint a fürdő  igazgatóságo-
kat is. A körútra nézve véleményüket kösölték: 
Posta József  v. b. t. t., főispán,  a Gyergyó-vidéki 
Hókkor és ai Udvarhelyvármegyei válaszmány; 
továbbá a székely-keresztúri Székelytársaság. 

Székely-kongresszusra uésve a közművelődési 
szakoaztály összes előadói beküldötték javaslatai-
kat s ezeket a kougresszusi rendező bizottság f. 
évi junius hó b-én Budapesteu tartott ülésén be-
mutattuk. A bizottsági ülésnek a kongresszus helyé-
ről és idejéről való megállapodását az előadókkal 
átiratilag közöltük. Qyergyó-vidéki fiókkörnek  a 
gyergyóvidéki kulturális hiányokra vonatkozó ja 
vaslatát áttettük a Székely kongresszus csikmegyei 
előadójához felhasználás  végett. Magyar Földhitel-
intézet a kisbirtokosok jelzáloghitele tárgyában 
emlékiratot terjesztvén a kormány elé, azt tudo-
másul vétel végett velünk is közölte. Koós Ferencz 
javaslatára ittltou és Itomáuiában a székely cselé-
dek összeírásával foglalkozván,  e tekintetben kii 
lönos gonddal házról házra járva, írták öszze I'ut 
noki Béla cs. és kir. fóügyuökségünk  tisztviselője 
és Simon Dénes ref.  lévita tanító Ualaczou. 

Tanuló ifiaink  aradi fogadtatása. 
Lapunk imilfc  számában említettük 'meg ^st^-

soinlyói 23 kiránduló tanulónak 4 tanár vezetése álatt 
Fiúméba történt cl indulását s fejeztük  ki azon remé-
nyünket, bogy átutazásuk közben ott, hol a neveze-
tesebb helyeket m égsz t n lé lui szándékoztak, szives 
fogadtatásra  is foguuk  tulálni. 

Hogy ezen reménységünk mindenhol bevált, 
arról uz egyes kirándulóknak útközben haza intézett 
levelűiből is meggyőződtüuk, de jól cső örömmel 
olvastuk az „Ariul es Vidéke" czLmü lapnak az Aradru 
megérkezett „Székely diákok" fogadtatásáról  szóló 
közleményét, mely igazi hamisítatlan magyur vendég-
szeretetről tesz tuuuságot. 

A fogadtatásról  igy számol be nevezett lap-
társunk : 

Ssékely diákok Aradon. 
Arad, julius 1. 

„Huszonkét székely deák érkezett m» délelőtt 
10 óra öO perczkor az erdélyi vonattal Aradra. A 
csik-somlyói róm. kath. főgimnázium  felső  osztályú 
növendékei Csató Jáuos, Herberger Béla, Balló István 
és Jakab Antal tanáraik vezetése alatt tanulmány 
utat terveztek Fiúméba s utjukba ejtették a vértanuk 
városát. 

A esik-somlyói főgimnázium  kebelében, mely 
2T>0 év óta díszlik a székelyek hazájában a magyar 
kulturu erős váraként és a mely az elmúlt tanévben 
is 348. egytől egyig tiszta székely deákot számlált, 
létezik egy a maga nemében párutlun úgynevezett 
„kiránduló egyesület-, melynek czólja a deákok is-
meretkörét kiránduló utazások által bőviteni. Ez az 
egyesület rendezi azt a kirándulást Is, mely u deá-
kokat tanáraikkal most Aradra hozta és a kiráudulás 
költségeire Csikvárraegye törvényhatósága 600 koro-
nát szavazott meg. 

. A székely deákokat Kovács Vincze polg. isk. 
tanát fogadta  a vasntnál, ugyan ő gondoskodott a 
„Vas" vendéglőbeu a deákok ellátásáról. Ebéd után 
felvonultak  a vértanú szoborhoz, ahol Kovács Vincze 
hazaszeretettől lángoló szép beszéddel fogadta  őket, 
mire az Ifjak  clénokelték a „Szózaf-ot. 

Ezután Pau Béla VII. oszt. tanuló a követke-
zőkben tolmácsolta tanuló társai hazafias  érzelmét. 

Régi dicsőségünk uagy temetője — úgymond — 
sóhajtva köszöntlek. Boldogan halok meg, mert lát-
ták szemeim a nagy temetőt, melyben hérószok nya-
gosznak. Távozzatok tl borongó gondolatok, mert 
megkövül ereimben a vér, ha azokra gondolok, kik 
e helyet halálukkal megszentelték. Nem akarom a 
figyelmet  a haza gyászos napjaira felhívni,  hisz nem 
I gyászolok I Csak akkor lett volna Arad a nemzet 
«metőjévé, ha ők hiába n haltak volna meg! De holt 
tetemelken épült fel  a magyar szabadság fenséges 
épülete; ezért Arad nemcsak koporsó, melyben a 
magyar függetlenséget  ideig-óráig elföldelték,  hanem 
ogyszersmlut bölcső Is, melyből a modern Magyar-
ország erkölcsi alapja megtestesült. Légy üdvöz azért 
te szent hely és legyen hálánk biztosítéka annak, 
hogy méltó atódok leszünk. 

A beszéd után az Ifjak  kegyeletüknek ugy tet-
tek eleget, hogy elhozták c helyre a felszentelt  in-
tézeti zászlójuk legszebb ékességet, a koszorús leányok 
által ajándékozott gyönyörű* nemzeti szlntt azallagot, 
melyen egy fenyő  gályákból font  koszorú függött.  A 
„Himnusz- zárta be a lélekemelő ünnepélyt. 

A programm azután as ereklye muzeum meg-
tekintése volt. Öröm volt látni a azabadságharcz 
nagyszerű emlékeitől fciielW.cett  fiatal  arezokat. 

A kalauzolást Czobor Ottó tanuló vette át s 
kivezette az ifjakat  a vesztőhelyre. Az emlék oszlopnál 
Balló István dr. fc»nfr  mondott lelkes beszédet, a 
melyben azon reményének adott kifejezést,  hogy a 

keleti határszélről Ide zarándokolt Ifjoaâgot  e szent 
hely látása az Igaz hazafiul  szeretetben megerősíti és 
képessé teszi őket a hazairánti kötelességek teljesí-
tésében a példáktői lelkesítve elől Járni. 

A nagyhatást keltett szónoklat után az Ifjak  a 
„Tud szeretni a magyar sziv Igazán" cz. dalt énekelték. 

A csik-somlyói deákok holnap délelőtt mennek 
Szegedre, onnan egy napi Időzés után Budapestre. A 
főváros  nevezetessegeinek megtekintésére két napot 
szentelnek. Budapestről egyenesen Fiúméba mennek, 
megtekintik az egyetlen magyar kikötő várost, to-
vábbá Abbáziát, Czlrkveniczát. Innen Budapesten át 
egyenesen Brassóig utaznak, hol félnapot  időznek s 
folyó  hó 11-én érkeznek uicg Somlyóra. 

Elismerés illeti a derék tanári kart azon nemes 
igyekezetéért, a melylyel az ujabb székely nemzedéket 
nemcsak oktatni, hanem igazán az életre nevelni tö-
rekszik. KQlOnösen dicséret Illeti Csató János tanárt 
a ki e kirándulást tervezte és vozeti. 

Algyógyimk. állami gr. Eun Kocsárd 
székely ftyldmives  iskola, E.1LKE. 
> alapitás. 

Az algyőgyi m. kir állami gr. Knn Kocsárd 
székely földmives  iskola — E. M. K. E. alapítás — 
igazgatósága 16 ingyenes és 8 mérsékelt fizeté-
ses helyre, melyek folyó  évi oktober hó 1-én 
töltetnek be, ezennel pályázatot hirdet. 

Az iskola czélja: 2 éves tanfolyam  alatt 
a befogadott  ifjakat  a mezőgazdaság minden 
ágában gyakorlatilag kiképezni, bogy a kilépő 
tanulók saját kis gazdaságuk okszerű kezelésére 
képesek vagy nagyobb birtokban a mnnkák felfl 
gyelésére, vezetésére, mint béresgazdák, munka-
vezetők alkalmazhatók legyenek. 

Pályázat  feltételei  a kővetkezők: 
1. Az ingyenes helyekre kizárólag csak 

székely eredetű földmives  ifjak  vétetnek fel.  Az 
ezen helyre befogadott  tanulók a teljes ingyenes 
oktatáson kivül, díjtalanul nyernek: élelmezést, 
lakást bútorral és ágyirnhával, fűtést,  világítást, 
mosást, betegség esetén orvosiáit, az oktatáshoz 
szükséges tan-, kerti- és gazdasági eszközöket. 
Kap minden növendék ruházatra évenkint 30 koro-
nát és szorgalmához képest 30 korona munka-
bérre is számithat. 

a. A 8 mérsékelt fizetéses  helyre pályáz-
hat bármely magyar honpolgár. Ezek minden hó 
1-én élelmezésükre 31 koronát fizetnek  az iskola 
igazgatóságánál, melyért lakásban, élelmezésben 
stb. épen ogy részesülnek, mint az ingyenes 
helyre befogadottak  s azokkal egyenlő kötelezett-
ség alatt állanak mindeu tekintetben, csupán a 
ruházati illeték és munkabérre nem számithatnak. 

3. Mind az ingyenes, mind pedig a fizeté-
ses helyekre csak oly a földmives  osztályhoz tar* 
lo/.ó ifjak  vételnek fel,  a kik a 17 évet betöl-
tötték és mezei munkák végzésére ép, eros, egész-
séges testalkattal bírnak, mit orvosilag tartoz-
nak igazolni. A kik kalonakötélezetlfégűkuek 
eleget tettek vagy a m. kir. honvédséghez soroz-
taltak be, vagy badmentességet nyertek, a fel-
vételnél előnyben részesülnek. 

Folyamodványok folyó  évi augusztns hó 
31-ig Algyógyra (Hunyadvármegye, posta helyben) 
a földmives  iskola igazgatóságához nyújtandók be. 

Folyamodványok következőleg szerelendők 
fel:  a) Keresztlevél; b) Iskolai bizonyítvány, 
bogy az illető írni, olvasni tud; c) Pályázó va-
gyoni állapotáról szóló hiteles bizonyítvány, va-
gyontalanság esetén szegénységi bizonyítvány ; 
d) Illetőségi bizonyítvány: e) Orvosi bizonyít-
vány arról, hogy a pályázó egészséges és mező-
gazdasági munkát elbíró testalkatú, trachomában 
vagy fertőző  betegségben nem szenved, védbim-
lövel sikeresen ujraoltatott, vagy hogy a legutóbbi 
5 év alatt valóságos himlőt állott ki, esetleg, 
hogy a törvény értelmében fel  van mentve a 
beoltás kötelezettsége alól. (A védhimlőre vonat-
kozó bizonyítvány hiányában a növendéket be-
lépéskor az intézet orvosa újra beoltja); I) Er-
kölcsi bizonyítvány s ha az illető 3 korosztályt 
kiszolgált katona, a katonai igazolvány is; g) 
Kiskorúság esvtéu szülői avagy gyámi engedély-
ről szóló nyilatkozat, bogy az illető az iskolába 
beléphet; h) Feleséges növendék, ha teleségét, 
illetve gyermekeit Algyógyra hozza, ki kell mu-
tatnia, hogy mi módon tudja felesége  fenntartani 
magát ; i) Községi bizonyítvány arról, bogy a 
pályázónak bány testvére van, mily kornak, szülői 
gyámság alatt állanak-e, vagy nagykorúak és a 
szülők mivel foglalkoznak. 

A felvett  tanulók köteleztetnek arra, bogy 
ruházatukban a székely népviselethez alkalmaz-
kodjanak, melyből belépésük alkalmával egy itt 
készítendő ünneplő és egy hétköznapi ruhával, 
3 pár fehérneművel,  3 pár lábbelivel, 2 köténynyel, 
és két törülközővel kell birniok. Az iméntiből 
hiányzó fehérnemű-,  vagy öltözékdarabokai az 
igazgató a szobába helyezkedés előtt a befoga-
dottal beszerezteti, esetleg későbbi munka-keres-
ményének terhére előlegül bevásárolja. 

A fölvett  és belépő növendék kötelezi magát, 
bogy tisztességtudó szófogadó,  szorgalmas lesz, 
kötelességeinek mindenkor megfelel,  a tanfolyamot 
teljesen kitölti, mit ha elmulasztana, azaz ha en-
gedély nélkül előbb távoznék, köteles a reá, addig 
az iskola által fordított  költségeket pontosan, 
akár egyszerre, akár az iskola igazgatósága által 
engedélyezett részletekben visszafizetni. 

Közhírré létetik egyszersmind, hogy az 
erdélyi résznek oly vármegyéi melyek alapítványi 
helyül 300 kor. fizetésre  kötelezik magukat, ez 
alapítványra egy megfelelő  korú, olvasni és írni 
tudó növendéket küldhetnek, a ki szintén a jel-
zett okulásban és ellátásban részesül. 

Algyógyon, 1903. évi junins hó 15-én. 
Gáspár József,  igazgató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szabadságolás ós helyettesítés. 

Szabó Oéta kir. tanfelügyelő  réssére a vallás éa 
közoktatási miniszter e bó 15-től számítva 6 heti 
szabadsági időt engedélyezett a ezen Idótartar-
tamra a tanfelügyelőség!  iroda vezetésével Császár 
Nándor tanfelflgyelőBégi  tolnokot, a közigazgatási 
bizottságban leendő helyettesítéssel pedig Nagy 
Imre felső-népiskolai  igazgatót bizta meg. 

— Püspöki szentgyakorlatok. Alig 
mult egy hete, bogy a oslksomlyói flnevelde  ter-
meiből a tanuló ifjúság  nyári pihenőre tért, azok 
már is benépesültek. A hitélet fejlesztésén  foly-
ton buzgólkodó erdélyi róm. kath. püspök, a mint 
látszik, állandósította papjai és tanítóival as éven-
ként meg-meg ujuló sientgyakorlatokat, Ezek aa 
ájtatoa elmélkedések hétfőn  estefelé  vették kez-
detüket és pedig először a lelkészkedő papsággal, 
kik közfii  nemosak ezen, hanem a szomszéd vár-
megyékből is igen sokan jelentek meg ; folytatása 
a kántorok és tanítókkal lesz. A szentgyakorlatok 
vezetésével püspökileg megbízott Galambos lázá-
rista atya már vasárnap megérkezett Csík-Somlyóra. 
Püspök ur A méltósága pedig szerdán vagy csü-
törtökön fog  megérkezni s a további elmélkedé-
seken bnzditólag részt venni. 

— Esküvő. Szentmiklósi Szabó Géza. 
Csikvármegye érdemes kir. tanfelügyelője  folyó 
évi julius hó 17-én fog  házasságra lépni naey-
kfikfillőmegyei  Mibályfalván  remetei Filep Elek 
birtokos és neje, szül. csegezi Csegezy Ilona 
leányával, Ilonával. Szerencsét és tartós boldog-
ságot kívánunk. 

— Uj körjegyző. A gyergyó-várhegy— 
salamási körben Balog Istvánnak gyó-njfalvi  jegy-
zővé történt megválasztása folytán  üresedésben 
volt körjegyzői állásra több pályázó közül Pa-
lagyi Sándor választatott meg körjegyzővé, a ki 
működését junius 30-án meg is kezdette. 

— Kirendelés. Az igazságügyi minisz-
ter Beöthy Gábor ügyvédjelöltet a csíkszeredai 
ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottai ren-
delte ki. 

— Lemondás. A vármegyei kosigazga-
tásnál két és fél  év óta közigazgatási gyakornokul 
alkalmazásban volt Wellmann Géza a napokban be-
nyújtotta ezen állásróli lemondó kérvényét a megye 
alispánjánál, hogy végzett tanulmányait más, a 
haladás biztosítékaival inkább bíró pályán érvé-
nyesíthesse. 

— Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Merza Gergely csíkszeredai és Lajos Ignácz 
komáromi kir. adAbiv. tiszteket saját kéráökre 
kölcsönösen áthelyezte. 

— Törvényhatósági bizottsági tag 
választás. A törvényhatósági bizottságból a 6 
évi cziklui. lejártával kisorsolt tagok helyett a 
mnlt év végén történt uj választások alkalmával 
a csikszentmártoni kerületben véghez vitt, de 
megsemmisített választás okán nj választás lévén 
elrendelve, ez közelebbről a főszolgabíró  elnök-
lete alatt meg is történt, mely alkalommal Cseh 
Vilmos és Bartók Dániel lettek legtöbb szava-
zattal törvényhatósági bizottsági tagokká meg-
választva Csík-Szentmárton ás Csekefalva  köz-
ségek részéről. 

— Egyetemi estély. Jeleztük volt, bogy 
az egyetemi ifjúság  augusztus hó 2-án estélyi 
rendez. Az előkészületek nagyban folynak.  Sán-
dor Gábor elnök és Veress Domokos alelnök a 
védnököket már fel  is kérték. Az estély védnö-
kei lesznek : Mikó Bálint főispán,  Dr. Perjéssy 
Mihály kir. törvényszéki elnök, Dr. Fejér Antal 
orsz. képviselő, Becze Antal alispán, Dr. Bocskor 
Béla tisztiügyész, Pap Domokos kir. főmérnök, 
Éltes Zsigmond kir. ítélő táblai bíró, Nagy Sán-
dor ügyvéd, Pál Gábor főgimn.  igazgató. Dicsé-
retre méltó a nemes ifjúságnak  azon törekvése, 
hogy az annyira unalmas és egyhangú nyári élet-
ben egy kis változatosságot idéz elő s a közön-
séget egy minden esetre érdekes mulatságban 
részesiti. Reméljük is, hogy a nagy közönség 
méltányolni fogja  az ifjúság  törekvését s elisme-
résével és pártfogásával  növeli az if|oságban  az 
önérzetet s a tevékenységi mozgalmas szellemet. 
Az estély lelke Csikói Gyuri muzsikos kedvelt 
zenekara lesz, ki már is oly szépen kivívta ma-
gának városunk közönsége elismerését Csikai as 
estély előtt pár nappal meg fog  érkezni s hang-
versenyt íog rendezni városunkban. 

— Méhészeti tanfolyam  lelkéaaek 
számára. A földmivelésügyí  m. kir. miniszter 
a tolyó év angusttuS havában a gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban lelkészek számára négy 
hétig tartó méhészeti tanfolyamot  fog  rendezni, 
melyre az országnak különböző részeiből 20 
azért folyamodó  lelkész lesz felvéve.  Az 1 ko-
ronás bélyeggel ellátott folyamodványokat  az 
illetékes felettes  hatóságok utján folyó  évi julius 
hó 80 ig a kir. méhészeti felügyelőséghez  (Buda-
pest, I. ker., Krisztina-körut »1. sz.) kell be-
nyújtani. A tanfolyamra  felvett  lelkészek a gaz-
daságban ingyen ellátásban (élelmezés, lakás) 
részesülnek s egyben kötelesek magnkat az inté-
zet szabályzatában megállapított ügyrendnek alá* 
vetni és a méhészeti gazdaság vezetőjének út-
mutatásait és rendelkezéseit szorosan követni. 

— Leaáztató éa tiloló mesterek. Len-
kóró feldolgozó  telepek vezetésére alkalmai áz-
tató és tiloló mesterek gyakorlati kiképzése vé-
gett a komárom—nagy-tanyi, szepes-olaszi és 
székely-keresztúri lenbeváltó és kikészítő tele-
pekre augusztus hó 1-től kezdődő egy évre össze-
sen bárom egyén vétetik tel. Az illetők tartoz-
nak a kórós len átvételétől a teljesen kikészített 
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nyers lei eladásáig a telepei felmerülő  összes 
gyakorlati és írásbeli munkákban tevékenyen 
részt venni, illetőleg a többi gyári munkásokkal 
egy Borban dolgozni. Ezen gyakorlati tanfolyam 
ideje alatt az illetők egyenként a gyár tulajdo-
nos, Fredler János által fizetendő  évi 900 ko-
ronán kivlll, mely utólagos negyedévi részletek-
ben esedékes, a földmiveiésügyi  miniszter úrtól 
bavi 50 korona segélydijat, valamint állandó 
tartózkodási helyükről a kijelölendő telepre uta-
zásra uti költséget kapnak. Élelmezésükről éa 
szállásukról az illetők magok tartoznak gondos-
kodni. A tanlolyamokra pályázhatnak magyar-
országi illetőségű, katona kötelezettségüknek ele-
get tett, vagy aza ól (elmentett, de mindenesetre 
ép, egészséges testalkatú 20 évesnél nem fiatalabb 
legfeljebb  86 éves olyan egyének, a kik a ma-
gyar nyelvet szóban és Írásban bírják, a négy 
számolási alapműveletben tökéletesen jártasok 
s a német nyelvet legalább annyira bírják, hogy 
a telepek alkalmazottai német nyelvű útmutatá-
sait megértsék. Esetleg földmives  Iskolát végzett 
egyének előnyben részesülnek. A tanfolyamra 
való felvétel  iránt a m. kir. földmiveiésügyi  mi-
niszter urboz intézendő és 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványok  legkésőbb folyó  évi jn-
lius hó 10-ig Füredy Lajos gazdasági szakta-
nárhoz Kassára nyújtandók be, a ki a szóban 
forgó  tanfolyamon  felmerülő  teendőkre s az ille-
tők későbbi munkakörére nézve is részletes fel-
világosítást nyújt. Azok a kik a gyakorlati ki-
képzés ideje alatt bármely irányban kifogás  alá 
esnek, a földmiveiésügyi  miniszter ur beleegye-
zésével minden további kérpótláara való igény 
nélkül elbocsáthatók. 

— Zeneestély a zsögödi fürdőn.  A 
Zaögödi fürdő  jóratfirekvő  tulajdonosa folyó  hó 
3-ik napjára seneestélyt hirdetett. A zeneestélyre 
városunk közönségéből igen sokan készültek, hogy 
meghallgassák a budapesti jónevü oiigányprimáa. 
Farkas Józsi lenekarának lelkes nótáit. A készülő 
zeneestélyról aionban nemcsak a sieredai közön-
ség vett tudomást, hanem, a mint az a iBŐgödi 
fUrdóa  rendesett mulatságokkal történni siokott, 
tudomást azeraett róla az esőt dirigáló Jupiter is 
s menten kiadta a rendeletét Eolusinak, ai ó en-
gedelmes fóhiibéresének,  bogy bocsássa szét a 
fellegeket  hajtó szeleket és juliiA hónap harmadik 
napján a délutáni órákban arranzeiroszon a 
caiki székelyek lakta föld  felett  egy kis csendes 
esőt, mely legalább is az első örváltáaig eltartson. 
És minden a szerint történt. De asért Jupiter Pia-
vius még sem tudta meg akadályozni, hogy a zene-
estély meg ne tartassék. A készülúdóknefc  lega-
lább is egyharmad réssé kikocsizott a zsögödi fűr 
dőre és hulló eső mellett élvezettel hallgatta majd-
nem as éjféli  órákig a Farkas Józsi szívhez stóló 
jó magyar nótáit és egyéb művészi darabjait. El-
ismeréssel aiélunk a jó ételekről, italokról, vala-
mint a pontos kiszolgálásról is és megelégedéssel 
konstatáljak, bogy a fürdőtnlajdonos  jó igyeke-
zetével és alkalmas magatartásával valóban ki-
érdemli, a legnagyobb mérvű támogatást. 

— Felvétel erdőöri szakiskolákba. 
A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és gör-
gény-szentimrei m. kir. erdőőri szakiskolákba, 
melyeknek tanfolyama  két évre terjed, a folyó 
év október havában kezdődő tanfolyamra  részint 
állami ellátás mellett, részint saját költségen több 
tanuló fog  felvétetni.  Feltételek: 1. a betöltött 
17, de meg nem haladott 35 életév. 2. ép, erős, 
egészséges éa az időjárás viszontagságaihoz szo-
kott és edzett testalkat, jó látó, halló és beszélő 
képesség. 3. elemi iskolai végzettség. 4. jó er-
kölcsi magaviselet. A folyamodványok  a fftldmi-
velési miniszterhez folyó  évi julius hó 16-ig adan-
dók be. 

— Felvétel a sz.-ndvarhelyl állami 
főreáliskola  internátuaába. A székelyud-
varhelyi kir. állami főreáliskolával  kapcsolatos 
internátusba az 1902—903. tanévre 65 tanuló 
vétetik fel,  kik közül 40 tanuló 400, 16 tanuló 
300 és 10 tanuló 200 korona aijt tartozik fizetni. 
E helyekre ezennel pályásat hirdettetik. Azon 
szülők vagy gyámok, kik fiaikat,  illetőleg gyá-
móltjaikat az internátusba felvétetni  óhajtják, 
ebbeli kérésüket f.  évi julius hó 90-ig az igaz-
gatósághoz intézve és czimezve nyújtsák be, czi-
mfik  és lskásak pontos megjelölésével. A kére-
lemhez mellékelni kell: a) a legutolsó tanévről 
nyert iskolai bizonyítványt; b) orvosi bizonyít-
ványt arról, hogy a tanuló egészséges, nincse-
nek szervi bajai. Azok, a kik a mérsékeltebb 
dijakra óhajtanák fiaikat,  illetve gyámóltjaikat 
felvétetni,  a fentemiitett  okmányokon kivül az 
illetékes hatóság által kiállított, egészen nj ke-
letű vagyonossági bizonyítványt is tartoznak csa-
tolni kérésük támogatására. A dijak félévenként 
előre fizetendők.  A rendes felvételi  dijakon ki-
vül minden tannló köteles bntorrongáiás czimen 
10 koronát letétbe adni az igazgatóság rendel-
kezésére, mely összegből sz előfordulható  ron-
gálások fedeztetnek.  A (elvett tanalók élelme-
zést, lakást fűtést  rilágitást kapnak s megfelelő 
felügyeletben  részesülnek. Az élelmezés a követ-
kező : reggeli kávé zsemlével, ebéd három fogás, 
vasárnap és csütörtökön négy fogás,  vaesora 
egy fogás,  readesea sült. Ezenkívül d. e. 10 
órakor és délután 4 Arakor egy-egy szelet ke-
nyér. A felvett  tsnolék a belépéskor a követ-
kező felszerelést  tartoznak magukkal hozni: a) 
egy-egy nyári és téli időszakra való tisztességes 
ruházatot; téli köppenyt vagy nagy kabátot és 
főrevalét;  b) legalább 9 pár erős ezipöt; e) ágy-
felszerelést  és pedig két pinát, egy téli paplant 

gombokkal, két psplsa lepedőt gomblyukkal, két I 
alsó lepedőt és két-két párnahéjat; d) fehérne-
műt, hat darab fehér  nappsll inget, hat lábra-
valót, három hálóinget, legalább 19 drb zseb-
kendőt és hat pár harisnyát, 4 törülköző kendőt, 
továbbá fésűket,  rnha-, fog-  és czipőkeféket  A 
febérneműekre  feltűnő  helyen legalább 2 czm. 
nagyságban azon szám bimzendő, mely szám alatt 
a felvételről  szóló értesítés megkűldetik. Az ér-
tesítéshez egy kötelezvény is csatoltatik, melyet 
a szülő, illetőleg a gyám szabályszerűen aláírni 
R legkésőbb 8 nap alatt az igazgatósághoz vissza-
juttatni tartozik, a felvétel  elfogadásának  iga-
zolásául és biztosításául. A tanítással járó dija-
kat. minő a tandíj, továbbá a szükséges tanesz-
közök beszerzésével járó kiadásokat a szülők 
vagy gyámok külön tartoznak hordozni. A fel-
vett tanulók kötelesek mindenben az internátnsi 
szabályzatok szerint eljárni Azok a tanulók, kik 
rósz magaviseletet s folytonos  szorgalomhiányt 
tanúsítanak, az internálásból kizáratnak. A fő-
reáliskolába a beiratkozások szeptember 1-én 
kezdődnek. Hzékely-Odvarbelyt 1902. jnlius 1-én. 
Az internátus igszgalósága. 

— Tudnivalók a táviratról. A keres-
kedelmi minisztérium kiadásában megjelent most 
a Távíró Tarifák  idei füzete,  a melynek 40 fillér 
as ára. A ki aokat ssokott táviratozni, alig nél-
külözheti ezt a munkát, a melynek utmutatása 
alapján jelentékeny összeget lehet megtakarítani. 
A táviratot röviden éa jól megfogalmazni  egész 
tudomány, a mit azonban könnyű megtanulni e 
számos példával ellátott füsetbúl.  Legértékesebb 
azonban a füzetnek  az réssé, a melyből azt tanul-
hatjuk ineg, hogy hogyaa lehet olosón táviratozni. 
Kgy és ugyanaz a távirat tetemesen többe kerül 
ha helytelenül, a távíró siabályainak ismerete nél-
kül írjuk le. Például kevesen tudják, hogy a cziin-
ben és szövegben más-más esabály szerint szám-
lálja a távíró a siavakat, ha a ozim ugy van írva, 
a hogyaa a távíró követeli. Például a Prince of 
Wales hajó nevéért egy londoni táviratban három-
annyit fiietünk,  ha közönséges polgári észszel irjuk 
a hajó nevét, mint hogy ha a távíróhoz alkalmaz-
kodva Princeofwales-t  írunk. A füzetben  közölt 
Biámtalan példa megtauit beuünket a távíró min-
den tudományára, például arra is, hogy a távíró-
hivatalban még alkudni is lehet. Például tengeren-
túli orsiágokba több uton is lehet táviratozni s a 
távirat drágasága as ut minóBégétól függ.  Például 
Szent Tamás Bzigetére Svájcz felöl  csak 804. 
Teneriffa  felé  pedig már 861 fillér  egy szónak a 
dija. A ki tehát például Amerikába táviratoz, jól 
tesii, hogyha előbb megnéii a tarifában,  hogy 
merre és mily uton milyen olcsó a távirat dija. 
Mint knriózimot megemlítjük, hogy a legdrágább 
mulatság Haitiba táviratozni ; aa oda szóló távirat 
minden Baaváírt 24 koronát kér a posta. 

A budapesti m. kir. állami felső 
épitő-ipariskola rendel tanfolyamán  a 
jövő 1902/1903. isk. évre való beírás szeptem-
ber 1-tól 5-ödik napjáig lesz. Az intézet czélja 
a hazai épitó-ipar számára elómunkásokat, pal-
lérokat és építésvezetőket nevelni, a kikből 
önálló mesterek lehessenek. A tanítás három 
évig tart. Az intézetben nyert végbizonyítvány 
legalább három évi utólagos gyakorlat igazo-
lása mellett jogot ad a kőmives, a kőfaragó, 
vagy az ácsmesterség önálló Uzésére, legalább 
három évi utólagos gyakorlat igazolása mel-
lett jogot ad az építőmesteri vizsgálatra való 
jelentkezésre, a végbizonyítvány jogot ad az 
egyéves önkéntességre. Tanulókul felvétetnek 
azok a 15 életévet betöltött ifjak,  a kik a pol-
gári iskola, gimnázium, vagy reáliskola négy 
alsó osztályát „jó" osztályzattal elvégezték. A 
kiknek középiskolai bizonyítványai nem „jó" 
vagy „jeles" osztályzatuak, vagy a kik keve-
sebb középiskolai osztályt végeztek, de hosz-
Bzabb időn át voltak gyakorlaton, csakis fel-
vételi vizsgálat utján vehetők fel.  Minden je-
lentkező tartozik iparhatóságilag hitelesített 
bizonyitványnyal igazolni, hogy az építő-ipar 
terén már foglalkozott  gyakorlatilag legalább 
két hónapon át, hosszabb gyakorlattal birók 
előnyben részesülnek. A beiratási-dij egész 
évre 4 korona, a tandíj félévenkint  20 korona, 
szertári biztosíték egész évre 6 korona. A je-
lentkezésnél szUkséges iratok: 1. keresztlevél, 
vagy születési bizonyítvány. 2. Az összes vég-
zett középiskolai osztályokról szóló bizonyít-
ványok. 9. Az ujraoltásról szóló orvosi bizo-
nyítvány. 4. Az iparhatóságilag hitelesített gya-
korlati bizonyítvány. Bővebb felvilágosítást 
készséggel ad az igazgatóság. (BudapeBt, VII. 
ker. Csömöri-ut 74. szám.) 

— Néhány szó egy napilapról. A 
Magyarság a mióta a Benedek Elek vezetése 
alatt uj szerkesztőséget cserélt,i meghódította 
a magyar közönséget. Pártoknak, felekezetek-
nek nem áll szolgálatába, független  fel-  és 
lefelé  egyaránt igaz lelkesedéssel küzd a ma-
gyarságért, fajunk  erkölcsi és anyagi megeró-
södéseért; kerülve kerUli ez a lap a léha szen-
zácziót, de mind a mellett beszámol hiven éa 
becsületesen mindenről, a mi a közönséget ér-
dekű; kerüli az ízléstelenséget, a családi és 

magánUgyek kipellengérezését, de azért nem 
riad vissza az erős hangtól, sót a támadástól 
sem, ha ezt a közérdek ugy kiváqja. S hogy 
ezek az elvek jók éB helyesek, azt eldöntötte 
már a közönség maga, a mely tömegesen BO-
rakozik a Magyarság kibontott zászlója alá. 
Terjedelemre ugyan kicsi ez az újság, de gaz-
dag tartalmával sok terjedelmes újságot felül-
múl. Vezérczikkei, tárczái magas irodalmi szín-
vonalon állanak s a munkatársak egytől-egyig 
kipróbált munkásai irodalmunknak. A mint a 
lapból értesülünk juliusban Lengyel Laura ki-
váló irónk tollából indul meg egy regény s az 
ósBzel maga Benedek Elek ir regényt e lap 
számára. Mindezekhez még csak azt tesBzük 
hozzá, hogy ez az erős magyar szellemben 
szerkesztett újság ma bazánk legolcsóbb újsága, 
mert az ára egész évre 14 korona, félévre 
7 korona, negyed évre 3 kor. (10 fillér  és egy 
hónapra 1 korona 20 fillér.  Olvasóink szives 
figyelmébe  ajánljuk. 

— Jutalom gyümölcs tenyésztőknek 
és kezelőknek. A földmivelési  miniaitor a föld-
birtokosok földhitelintézetének  ez évre eaó alapít-
ványát, azaz 60,000 koronát 18 gyümölcstenyésztó 
között fogja  eloaataui. A folyamodványban  meg-
kell említeni, hogy faiskolájukat  és működésűk 
siiuterét szakszerűen kiváuják berendezni és azért 
folyamodnak  az alapítvány egy részletéért. A mi-
niszter azután a folyamodók  közül választja ki 
azon tizenoyolezat, ktknek első sorban véli meg-
adhatni a Begélyt. 

— A kertész képző három éves tan-
folyamra,  mely a budapesti m. kir. kertészeti 
tanintézetnél tartatik, ai idén ujolag 10 reudes 
tanuló vétetik fel.  Felvételi kellékek: a) 16 éves 
legfeljebb  20 éves életkor, mely keresstlevéllel 
igazolandó, b) Orvosi bizonyítvány arról, hogy pá-
lyázó ép, erÓB testalkattal bir, teljesen egészséges, 
látó képessége kifogástalan,  halló szerve is ép. 
c) Négy közép, vagy polgári osztály sikeres el-
végzéséről szóló bizonyítvány, d) Két évi kerté-
szeti gyakorlatot feltüntető  bizonyítvány, e) Ható-
sági bizonyítvány a pályázó kifogástalan  múltjá-
ról és magaviseletéről, f)  A szüló vagy gyám hi-
teles nyilatkozata arról, hogy a tanulót a szük-
ségesekkel ellátja és a 400 korona tartási dijat 
a szabályszerű időben éa részletekben megfizeti. 
A kertész képzó tanfolyam  miudenik folyamán  4 
tehát ösaieseu 12 ingyenes hely van, a melyre 
szegényBorsu vagy árva, de jó magaviseletű ta-
nulók vétetnek fel.  A pályázók a földmiveiésügyi 
miniszterhez ozirazett, kellően felszerelt  és bé-
lyegzett, aajátkezüleg irott kérvényeiket az inté-
zet igazgatóságához Budapeatre (I. ker., Gellért-
hegy, Méuesi-ut 46. BZ.) folyó  évi augusztus hó 
l-ig küldjék be. A kik ingyenes helyre pályáinak, 
kérvényük mellé csatoljanak hiteles szegénységi 
bizonyítványt is. 

— Ingyenes diszmü ajándék. A ki e 
czimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a 
képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal 
sokkal közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e 
bir. A Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, 
pártoktól és klikkektől teljesen független,  szabad-
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará-
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen 
ingyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrá-
cziókkal díszített Zicby Mihály Album-ot. E va-
lóban értékes és nagy irodalmi becscsel bíró müvet 
— melynek az Athenaeum kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló 
uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul meg-
kapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. 
És megkapják díjtalanul azok az nj előfizetők 
is, a kik egész éven át fél,  negyedév vagy ha-
vonkint, de megszakítás nélkül fizetnek  elő a 
Pesti Napló-ra. 

— Fényes képek közt egy egyszerű 
régi fametszet  gyarló vonalain akad meg szeműnk. 
Egy magas homlok, erős szemöldök, vállra omló 
hullámos baj, mély tekintetű szem tekint reánk: 
Tököly Imre. Naplója, melyet Thorma Károly és 
Thaly Kálmán adtak ki, vallásos, szerény ifjúnak 
mntatják fiatal  korában, kit hazájának és vallá-
sának balsorsra visz a felkelésre,  nem nagyra-
vágyás és nyugtalanság. Mint gyermek hagyta 
el haldokló apját a császári seregtől ostromolt 
várban. Nem származott ősrégi családból, csak 
1572-ből való volt fiatal  nemességük, de oly nagy 
volt azifju  tekintélye és hadvezető tehetsége, hogy 
őt kelett megbízni a veszély s harcz vezetésével, 
a melynek aztán egész életét áldozta. Az ő éle-
tét, nsgy elszánásait, tragikus sorsát mondja el 
a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 164. 
füzete. 

K Ö Z G 1 Z D 4 H Í Q és I P A R . 
Gresham óletMztezító-társasáf.  A Schön-

berger-féle  bécsi ismert tőzsdeajság, a melynek 
informácziői  megbízhatóknak bizonyulnak, leg-
utóbbi számában a Qresham életbiztosító intézetre 
vonatkozólag érdekes híreket közöl. Mintán ha-
zánkban ez a társaság erősen dolgozik, bizo-
nyára nem lesz érdektelen, ha e czikket egész 
terjedelmében ide iktatjuk. 

Két igazgatónak az intézet osztrák fiókjá-
ból való kilépésének oka bizonyára nem a köz-
tük és a londoni igazgatóság közt felmerült 
személyi differencziákban  van, hanem komoly vál-
ságnak a jele az, a melyben ennek a társaság-
nak sinlődnie kell. Ugy látszik, hogy a „Qresham" 
a mely eddig fiókjainak  vezetőiért és ügynökeiért 
olyaa sokat tett, meggondolta a dolgot s minden 
irányban megtakarításokra törekszik. A társaság 
helyzete aligha nagyon fényes,  miután évtizede-
ken át a pazarlásig fényes  flnáacziális  háztartást 
vitt. Vájjon nem a Gresham-e az egyedüli, a mely 
Európában az évi dijat megközelítő províziókat 
fizet  ügynökeinek ? A Gresham fiókja  vezetőinek 
nagyobb jövedelműk vau, mint a nagy társaságok 
igazgatóinak. Ily viszonyok közt senki sem csodál -
kozbatik azon, hogy a Gresham zárszámadásai-
ban csak látszolagos nyereségeket mutat ki; a 
mita fiókokvezetőinekés  ügynökeinek fölöslegesen 
tele marokkal juttatott, azt a biztosítottaktól 
vonta el. A legdrágább tarifái  és legkedvezőtle-
nebb biztosítási feltételei  a Greshamnak vannak. 
A legrosszabb azonban, a mi ennél a társaságnál 
észlelhető, az a nyereségben való részesedés. A 
Gresham nyereségének 80°/o-át a biztosítottaknak 
ígérte és ezt mindenfelé  büszkén hirdette. Mint-
hogy azonban: Gresham maga sem nyert semmit, 
a biztosítottak nem igen jutottak valamihez és 
azt a dijat, a melyet a díjban való részesedésért 
fizettek,  mintha az ablakon dobták volna kl. Ér-
dekes és a biztosítottak előtt mindenesetre feltűnő 
az a mód, ahogy a társaság Németországból vissza-
vonult. Az 1902-ik évi január 2-án életbelépett 
német biztosítási törvény alatt, mely a Német-
országban működő társaságtól megköveteli, hogy 
helyzetéről részletes kimutatást teéjeszea elő, a 
Gresham egy nspig sem mert az országban ma-
radni s ennélfogva  gyorsan kivonult onnan. Az 
ausztriai biztosításokért követelt tartalék a né-
hány évvel ezelőtt történt engedély megújítás 
óta van megfizetve.  Nálnnk Magyarországban a 
díjtartalék letétbe ̂ helyezését még nem követelik. 
Minthogy azonban az uj biztosítási törvény előre 
láthatólag a díjtartalék letétbe helyezését nálunk 
is követelni fogja,  valószinű, hogy a Gresham 
egy szép napon a magyar talajt ÍB izzónak fogja 
érezni a talpa alatt A Gresham, a mig ügynö-
keit a biztosítottak róvására fejedelmileg  díjazta, 
nagyobb számú üzletre számított. Most azonban, 
bogy akiadásokat nagyobb körültekintéssel lát-
szik eszközölni, fordnl  a koczka. Kisebb számú 
üzletek mellett a meglévő biztosítások tömeges 
lejárása gyorsan be fog  következni, miután az 
ügynökök, a kiket a Gresham az uj gazdálko-
dás következtében elbocsátott, vagy a kik ma-
guk hagyták oda a társaságot, a biztosítottakat 
bizonyára ráfogják  beszélni, bogy más társaság-
hoz pártoljanak át, a mi mindazoknál, a kiknek 
nyereség részjegyeik vannak, nem lesz nehéz 
dolog. Elég lesz, ha az ügynökök az eddigi ne-
vetséges eredményre utalnak. A Gresham lon-
doni igazgatósága eddig csak Ausztriában igye-
kezett rendel csinálni; bogy Magyarországon, a 
hol szintén nem működnek észszerűbben, fog-e 
a helyzet javítására törekedni, azt nem tadjuk. 

LaptulajdoDOS: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

A ki BV birtokára "V* rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesftéses  kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
forduljon  „Pénzintézet" jelige alatt 
a .Csiki Lapok" kiadóhivatalához. 

„Magyar közélet" 
Politikai, Társadalmi, 

Közgazdasági, Jogi, Irodalmi és Mvéazott Szemle 
HegjeM hioiiéit titsier, Bírta ti l-á ts 15-Ö. 

SzerkesEtik: 
Dr. Elemér éa Zlgány Árpád. 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 20 korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Györgyjakab M. 
utóda, Dresmándt Viktor könyvkeres-
kedése Csíkszeredában. 
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8«. 1202—1902. 
k. i. 

Pályázati hidetmény. 
Csikvármegye alispánjának 7578—1902. 

ai. sz. alatt kelt rendelete alapján Csíkszereda 
rendezett tanácsa városban lemondás folytán 
üresedésbe jött polgármesteri állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A jelzett állással 2000 kor. törzstizetés 
és 400 kor. lakbér illetmény élvezete jár. 

Törvényszerűen felszerelt  pályázati kéré-
sek t  évi jnlius hó 20-ig alulírott polgár-
mesterhez adandók. A később beérkezett kéré-
sek figyelembe  nem vétetnek. * 

Csíkszereda, 1902. jáuius 23-án. 
Kovács Jánoa. 

[200] a S polgármester helyettes. 
(209| 1—3 Sz. 2703—1902. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyói járásához tartozó 

Gyergyó-Alfalu  és Gyergyó-Csomafalva  közsé-
gekben alakalt egészségügyi körbon a körorvosi 
állás Uyergyó-Alfalu  Bzékhelylyel üresedésben 
lévén — annak betöltése czéljából ezennel pá-
lyázatot hirdetek és felhívom  mindazon orvos 
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy törvényes képesítésüket valamint eddigi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
szabályszerű folyamodványaikat  hozzám folyó 
évi jnlius hó 35-ig adják be. 

A körorvos évi fizetése  1600 korona, 
lakbére 400 korona. 

Fizetés javítás nincs kizárva. 
Gyó-Szentmiklós, 1902. junius hó 30-án. 

Lázár János s. k., 
főszolgabíró. 

Sz. 567—1902. végrb. 1112| 1—1 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. l-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1902. 
évi S. p. I. 288/9. számú végzése következtében 
Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Bodor Miska 
Mihályné gyimes-felsőloki  javára Csik-Szentmi-
hály köuég ellen 132 koiona s jár. erpjéig 1902. 
évi május hó 23-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás átján lefoglalt  és 650 koronára be-
csült következő ingóságok u. m.: bikák és vizi-
fecskendő  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 673. számú végzése folytán 
132 korona tökekövetelés, ennek 1901. évi május 
bő 94. napjától járó B°/0 kamatai és eddig összesen 
128 kor. 66 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csik-Szeatmibály községházánál 
leendő eszközlésére 1902. évi julius hé 17-lk 
napjának délutáni 2 érája batáridőül tűzetik ki 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a érteimében készpénz 
fizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1902. évi junius hó 
30. napján. Ábrahám Márton, 

kir. bír. végrehajtó 

Szám 8036—902. [211] 1 - 2 
II. ai. 

REinNGTON-féle 

teljes felszereléssel  jutányos áron 
eladó. Hegtekinthető György-

3 jakab Várton utóda könyvke-
reskedésében Csíkszeredán. 

Pályázati hirdetmény. 
A magánjavak kezelésére vonatkozó alap-

VI. §-ának 2 pontja, illetve XIV. §-a 
alapján a lóbeszerzési alap, illetve a havasi 
javak folyó  évi tiszta jövedelméből kiosztható 
ösztöndijak és segélypénzek elnyerésére ezennel 
pályázatot hirdetek. 

1. A lóbeBzerzési alap jövedelme terhére 
két egyenként 600—600 koronás ösztöndíj vau 
rendszeresítve a hazai egyetemeken, akadémiá-
kon, vagy felsőbb  tanintézeteken tanuló ifjak 
reszére; a jövedelemnek az ösztöndíjas helyek 
betöltése után fennmaradó  része pedig a gim-
náziumokat, reál-, ipar-iskolákat, tanitó-képez-
dét, továbbá az erdészeti, bányászati, gazdá-
Bzati, műegyetemi, müipari, valamint a jogi, 
orvosi és bölcsészeti tanfolyamokat  szorgalmasan 
hallgató és kellő előmenetelt tanúsító tanulók 
közt 60—200 koronáig terjedhető összegben 
segélyképen osztatik ki. 

2. A havasi javak jövedelme terhére rend-
szeresítve van: 

a) 80 ösztöndíjas hely a megyében lévő 
felBŐnép-  és polgári iskolákat látogató növen-
dékek rószére egyenkint 100 korona évi ösz-
töndijak; 

b) Egy-egy ösztöndíjas hely az erdészeti, 
bányászati, gazdászati, műegyetemi és müipari 
vagy művészeti felsőbb  tanfolyamot  hallgató 
növendékek részére egyenként 600—600 korona 
évi ösztöndíjjal; 

c) Egy-egy ösztöndíjas hely a jogi, orvosi 
és bölcsészeti felsőbb  tanfolyamat  hallgató nö-
vendékek részére egyenként 600—600 korona 
évi ösztöndíjjal; 

d) A jövedelemnek az ösztöndíjas helyek 
betöltése után fennmaradó  része a b) és c) 
pontban felsorolt  felzóbb  tanintézeteket hallgató 
növendékek között 200—400 koronáig terjedő 
összegben segélyképen osztatik ki. 

3. A lóbeszerzési alapból csakis csiktne-
gyei huszár családok fiu  ágon való fiu  leszár-
mazói részére adható ösztöndíj vagy segély, s 
épen azért kik ezen alapból kívánnak ösztön-
díjban vagy segélyben részesülni, kérésükhöz 
leszármazási, előmeneteli és vagyoni bizonyít-
ványt tartoznak csatolni, azok pedig kik a 
havasi javak jövedelmei terhére rendszeresített 
ösztöndijak valamelyikét kívánják elnyerni, 
vagy pedig ezen alapból kívánnak segélyben 
részesülni: kérésükhöz előmeneteli és vagyoni 
bizonyítványt tartoznak csatolni s a mellett 
igazolni kötelesek, hogy a jelenlegi Csikvár-
megyében született székely származású és a 
megyében illetékességgel biró apák gyermekei. 

Felhívom mindazokat, kik a rendszeresített 
s jelenleg üresedésben lévő ösztöndijak vala-
melyikét elnyerni óhajtják, vagy segélyben 
részesülni kívánnak, hogy eziránti folyamod-
ványaikat a fenntiek  szerint felszerelve  hozzám 
folyó  év julius hó utolsó napjáig unnál is 
inkább adják be. mivel a később érkező folya-
modványokat hivatalból fogom  visszautasítani. 

A magánjavak igazgatótanácsának elnöke 
Csíkszeredán, 1902. évi junius hó 30-án. 

; z e .A.n. ta l , 
alispán. 

Sz. 671—D02. 
* 

Árverési 
|-JIO| I - a 

hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, 

hogy Csik-Taplocza község határán levő va-
dászterület az 1872. évi VI. t.-czikk értelmé-
ben 3 évi időtartamra folyó  hó 17-én dél-
előtt 8 ómkor haszonbérbe adatik. 

Az árverezési feltételek  a hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. 

Kikiáltási ár 20 korona. 
Községi elöljáróság. 

Csik-Taploczán 1902. junius 29. 
Gegő István, Csedő Domokos, 

községi biró. községi jegyző. 

f á r f i s z a l o ó - ^ L z l e t a 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 
H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l ü l m ú l j a k 

Készpénzért *• állítok: 
1 szép zakó öltönyt különböző színben 3 0 - 40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brünt Schcviot szövet 42 —50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brQui kaingarn szövet 48—UO k. 
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet 56—68 k. 
1 fin.  zsaket társalgási öltönyt kaingarn 55- 68 k. 
1 fin.  szalon öltönyt finom  kamgarn ti5—Hö k. 

M * T ó t á l l é . 8 
Gyors klaiolgálás. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kiváló tisztelettel 

1 Hu. Ferencz József  öltönyt kék, szürke és fekete 
angol Scheviot 70—H0 k. 

1 fin.  felöltőt  . 31-50 k. 
1 fin.  felöltőt  valódi angol szövet 50-<J0 k. 
1 nadrágot finom  szövetből . 10—15 k. 
1 nadrágot finom  augol szövetből 10—22 k. 

^ l f o g á e t a l a n  E l v i t e l é r t . " M a 
Versenynéttflli  árak. 

[71] 13-40 Hauptvogel Ferencz. 

R o o o o o c a o o o c o o i c 
Elven kevés haszon, nagy forgalom! 

Van szerencsém a u 

NŐI- ÉS 
/érdemű közönség szives tudomására hozni, hogy 

1 DIY1T-ÜZLRTEMET 
a t a v a s z i l d . t e . 7 1 s való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint ̂ ddig ugy most is azt tűztem ki czélül, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönBég becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

[304] 28-52 

-»•: 1 t Elvem kevés haszon, nagy forgalom  1 

Cséplőgépek 
szabad, uj Kenőgyürüvel ellátott görgős 

csapágyakkal kézi-, járgány- és gözhajtásra 

e l i s m e r t í eg^oTsb 

Aczél ekék 1 2- 3
d£1Ab"4-Bét "Xo^T"é' Boronák 

Gyűrűs és sima acél lemez, fiMdi  hengerek, 
A g s t e a l a v © t e g é p e f c e 

A r a t ó - g é p e k 
fűnek  herének. 

Szénagyűjtők és araté gereblyék, Szénafordltók 
Szabai-aszaló jésf  ék 

B e i é s g y ü i a e l e s s e j t é k * 
Q - y - í i m ö l c s é s s z ö l ö z t i s s ó l s , 

és hogyómorzsolók, fl.I*gfl.T1  y f Í K 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő  j _ 0 V O n Ó £ Í l l a t befogíis.'n  n, 

M , S ¥ F H © M I A i m Legújabb gabona-tlaatltó-rosték, 
Tormáncs és vértetü pusztításra, TRIEUREK ÉS KÜKORICZA MORZSOLOK, 

Szállítható takarék tűzhelyek Baeoska vágók, darálók répavágók 
Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók, [3+] !»-ic< 

valamint minden más fújta  gazdasági gépeket legújabb szerkezetben kézitenek és szállítanak 

v̂£SL3R±SLARTLA. E3!^- és TSLXSSL 
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormllvek 

Aiap. 1872. BEOS, ü l Taborstrasse 71. 7 6 0 munkAB-Kitüntetve több mint 480 arany, esüst éa bronz éremmel, as ösaaea nagyobb kiállításokon. 
Itészlctcs árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kori-slrlm-k. 

„VfcDJBGY". 

F e r e n c z pálink:a 
(SÓSBORSZESZ) |9| 26-r.o 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage). Kitünó sikkerrel használtatik esuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  fíczamoknál,  gyu-
ladások  és kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákhan és 

, füszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
khán József  és Veress Elek uruknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS-'-gyógyszertárában Lúgoson. 

Magyarnak Pécs, németnek Bécsi 
Nem tetszőért 

a péna 
visaaaadatlk. 

Schönwald Imre 
é l c s z e r g ^ r á x o e , ó r á s é s l á t s z e r é s z 

P É C S . i 
B C Ne küldjük pénzünket külföldre! 

Hazai iparunkat előmozdító czógemnél mindennemű arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be inint a külföldön 
VálódI erildl nól rerooDt. óni frt  0.— 
Ugyanét dupla fedellel 

frt  8.— 
Valódi 14 kar. arany nOI 

rem. óra frt  14.— 
Ugyanéi dopla fedellel 

frt  18.30 

14 kar. anay pecsétgyűrű 
frt  6.80 

UJ aranyból 6 kar. rn 8.90 
Double arany frt  1.60 
Mértükül elesendő egy 

paplrsaallag. 
dupla fedéllel  8 frt. 

Valódi esüst pinozól óralánosok 
m. kir. fémjelzéssel. 

M 
4 
4 
4 
M 
4 
4 
t 
4 
Î 
Î 
4 
4 
4 
4 
4 
Î 
4 
T 
4 

Három évi 
Írásbeli 

j ó t á l l á s 

l i gramm solyban 
20 gramm súlyban 
80 gramm súlyban 
40 gramm súlyban 
50 gramm sul-baa 

frt  1.30 
rn 1.50 
rn 2.20 
frt  2.60 
rn 8.26 

60 gramm súlyban 
70 gramm súlyban 
80 gramm súlyban 

100 giamm súlyban 
ISO gramm sulybnn 

Irt 3.90 
fit  4.50 
rn 5.20 
rn n.5o 
rn 9.50 

Valódi 14 kar. aranylánocok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm súlyban rn 24 — 40 gramm súlyban fn  47,— 
24 gramm súlyban rn 80,— 50 gramm súlyban rn 68,-
80 gramm súlyban m 37.— 60 gramm súlyban frt  69.— 

köves lőgők nélkíll mérve. 
Egy 2~> grammos araityUiurzhoz  egy l't  grammon I 

kiiera  függelék  rire önszem, io gmmm nálam Hi  frt 
:><) krujczArba  kerül.  [14fi]  8—30 

Ugyanéi ertsebb 9 frt.  — Ugyanéi arany saeg. 12 M. - Tula «silit aukremmen. dupla fedéllel  12 rn. 
Valódi 14 kar. arany ankre.remonloir óra 24 rn. — Dupla fedéllel  88 rn. 

Nagy képes árjegyiék Ingyen éa bérmentve bárkinek küldetik. 

Valódi eaDst rem. óra 
llupla fedéllel 
Valódi eiHsl ankra-rem. 

Nyomatott Csik-özeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 




