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A közigazgatási tisztviselők uj 
helyzete. 

Most, mikor ismeretessé lelt n köz-
igazgatási eljárásnak az a várt egyszerű-
sítése, melyet a kormány már e lió l xő 
napján életbe léptetett, nem csak az vált 
nyilvánvalóvá, hogy az az egyszerUsités 
tulajdonképpen nem egyszerUsités. sőt in-
kább sok tekintetben munka szaporítás, 
hanem az is bizonyos, hogy az által a 
közigazgatási tisztviselők elótiyösebb hely-
zetbe egy szemernyivel sem jutottak, mind 
a mellett, hogy osztoznak az Állami tiszt-
viselők minden terliében. 

Az a közönyösség, nielylye! a kor-
mány n közigazgatási tisztviselők sorsával 
szemben viseltetik : teljesen érthetetlen. 
Rég készül az állami tisztviselők fizeté-
sének felemelésére  s az idevonatkozó tör-
vényjavaslat már készen is van ; azonban 
a törvényhatósági tisztviselőkről mélysé-
gesen hallgat s ezek részére csak az ügy-
vitelben tesz változtatást s azt is hát-
rányokra . 

Bár a közigazgatási tisztviselők anyagi 
helyzetének kérdésével való foglalkozás 
szizifuizí  munka és áldatlan téma, azért 
mégis nem árt, ha olykor-olykor felszínre 
kerül ez a kérdés, mertelvitázhatlan, hogy 
ez a kérdés országosabb és égetőbb, mint 
a minő as állami tisztviselők fizetés  ren-
dezésének kérdése, a kik eddig is jobb 
javadalmazással birtak és bírnak, állásuk 
biztosabb éa előmenetelük is azon a bizo-
nyos létrán inkább biztosítva van. 

A közigazgatási tisztviselő állása a 
legbizonytalanabbexistenczia, a melyetcsak 
el lehet képzelni. Tisztségük minden vá-
lasztás alkalmával a bizonytalanságnak 
kitéve B olykor veszélyeztetve is van ; a 
mi pedig előmenetelüket illeti, az nem 
csak hogy biztosítva soha sem volt, ha-
nem bizonyos fokozaton  belül jóformán 

pedig beláthntlnn, bizonyos fokon  tul 
abszolúte kizártnak tekinthető. 

Ilyen körülmények közepette n józan 
ész törvényei szerint mi sem lehelne ter-
mészetesebb, mint az, hogy a közigazga-
tási tisztviselő köztuvékenységeért, ha naoi 
ia jobb, de mindenesetre oly uiérvü jnta-
loraban részesittessék, mint az Állami linzi* 
viselő; inert lia si-iu állása nem biztos^ 
sem jövője biztositva nincs, 
mégis megérdemli annyira a jó 
mint azok, a kik ha maglikat megbecsil 
lik, állásukból el nem mozdíthatók és a 
kik előtt a haladás titja nyitva vnn még 
akkor is, ha nem akarnak. 

Azonban a józan ész törvényei nem 
mindig érvényesülnek és mn ott állunk, 
hogy éppen iizoknnk javitják fizetésüket, 
kik minden tekintetben jobb helyzetben 
voltak és vannak a közigazgatási tiszt-
viselőknél. 

A közigazgatási tisztséget nobile offi-
cziumnak tartották mindig és — sajnos — 
annak tekintik még ma is, holott réges 
régen megszűnt annak lenni. A várme-
gyék régi nimbuszának, dicsőségének hal-
vány visszfénye  még mindig bizonyos jól-
eBŐ tekintélyt, társadalmi pozicziót látszik 
biztosítani a vármegyei tisztviselőnek és 
ennek a szép s e m m i n e k iszsza is n 
levét. 

Hát szó sincs róla, szép ez a renomé 
és talán hízelgő is az illetőkre nézve, de 
hibája ennek a nagy uraságnak csak eg) 
van, az t. i. hogy nem igaz. Az egykori 
és a mai vármegyei tisztviselő között nagy 
külömbség van. A régi uraság már régen 
beleveszett az éji homályba és a maiak csak 
ugy görnyednek a maguk rozoga iro-
nsztalnk mellett, mint nz a beamter nép, 
a mely emezeknek uri tekintélyére sulin 
fel  nem vergődött. 

A járásbiró például csak az ígiizság-
ügyminiszter rendeletét tartozik respektálni, 
a fináncz  csak a pénzügyminiszterét, a 

t.nuir pedig a kultuszminiszterét. A közi-
gazgatási tisztviselőt ellenben a hány mi-
niszter van annyifelé  liuzza és a mellett 
számos, n miniszternél még kisebb ur is 
icaklatja, utasítja, sőt meg is vizsgálhatja 
kénye-kedve szerint. 

Ilyen kUrlllniények között n közigaz-
gatási tisztséget nobile officzinmnak  tekin-

iieiii uizius.4 *e"' n i n mi '11 ' n e m ' t ' ' l e t ' l l l c l ' t minden no-
csak talán |J'"'S!,'1(-r '"ellett megszűnik az az olynn 

a jó fizetést,  *>'vntalban, a melyben — dolgozni kell; 
pedig a közigazgatási hivatalban dolgozni 
kell ma, még pedig sokat. 

A munkát azonban széles c világon 
mindenhol meg kell fizetni  és pedig lisi-
lességesen, mert különben senki nem volna 
bolond dolgozni. 

De liút. liogy fizetik  nálunk a közi-
gazgatási tisztviselőt ? Vegyilk csak példa-
képpen a lőszolgabirót, u ki nemcsak a 
törvényhatóság autonom teendőire, de a 
helyi Állani igazgatásra is széles körtl, 
sokoldalú hatóságot gyakorol, a kinek ke-
zébe már régóta összelutnak a közigaz-
gatás szálai s a kit méltán nevezhetni a 
magyar közigazgatás egyetemes jelentő 
ségil helyhatóságának. Átlagos fizetése 
1*200 frt  és lakbére 300 frt,  a mi az 
állam hivatalnokok állásában körülbelül a 
IX-ik osztály második fokozatának  felel 
meg, s a melyben csupa olyan hivatal-
nokok vannak, n kik tnegközeliiőleg sem 
töltenek be olyan fontos  hivatalt, mint 
rrry főszolgabíró  és társadalmi állása, hi-
vatali önállósága is messze mögötte áll 
i gy főszolgabíró  pozicziójánnk s míg eme-
zek még fizetésük  tekintetében elő is lép-
hetnek, addig a főszolgabirónak  fizetés 
emelésre nincs kilátása. 

Es a mi áll a főszolgabíróról,  áll a 
lobbi közigazgatási tisztviselőről is mind-
annak daczára, hogy azoktól is a törvé-
nyes kvalitikáczió ugy megkívántatik, mint 
az állami tisztviselőktől és igazán csodál-
kozni lehet, hogy az országnak ezen 

nagyszámú és előkelő tisztviselői épen 
semmi üss/i-tartást és semini akcziót nem 
fej  tett i-k ki eddig helyzetük megjavítása 
érdekében s beérik azzal, ha olykor-olykor 
egyes törvényhatóságok a zOld aaztal mel-
lől halvány feliratokban  mulatnak rá a 
kiáltó szükségre. 

Az állami tisztviselők, közjegyzők, 
Ügyvédek, orvosok, tnnitók, szóval a tár-
sadalom minden rangú elemei, egyletek, 
kamarák, testületek utján törekednek a 
niHguk igazára, sérelmeiket, bajaikat együt-
tes és tömeges fellépéssel  iparkodnak or-
vosolni, csak a közigazgatási tisztviselők 
nem gondoskodtak eddig egy olyan köz-
ponti szervezetről, a mely tarthatatlan 
iiely/.etílk megjavítását czélozná. 

Az uj ügyviteli szabályzat azonban, 
a melyből most kilümk, hogy a közigaz-
gatási lisztviselők aranykora lejárt, hogy 
a közigazgatási tisztviselő többé nem ur, 
hanem rabs/olga, hogy szolgálati kOtelea-
ségei hajszállal sem könnyebbek, mint as 
állauihivntaliiokok kötelességei, talán meg-
fogja  adni az inpulszust arra, hogy a vár-
megyei és a városi tisztviselők is Öntu-
datra ébredjenek és kérjék, követeljék ai-
vár helyzetük javítását. 

A kormánynak sem lehet kitérni a 
jogos követelés elől, rendeznie kell a köz-
igazgatási tisztviselők fizetését  és gondos-
kodnia kell arról, hogpr az ország e leg-
sokoldalubb tisztviselőinek megfelelő  elő-
menetel biztosittnssék. 

A kormánynak módot kell találnia 
arra, hogy a közigazgatási tisztviselő és 
hivatalnok munkakedvét ébren tartsa, 
ambiczióját, jogos igényeit kielégítse, mert 
csak akkor várhatja intézkedéseinek sike-
rét, ha szolgáinak biztosítja megélhetését. 

= A képviselőház ülései. A képviselő-
ház január hó 9-én tartotta meg a karácsonyi 
ünnepek után első ülését Appoayi Albert gróf 
elnöklete alatt, igen aok képviselő jelenlétében. 
Az ülés megnyitása után az elnök bejelentett* 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A szooziálizmus múltja. 

Irta: Mailé th Jóssef  gróf. 
Mindezeknél azonban sokkal érdekesebb sz 

a két férfin,  a kik egymástél sokban eltérő 
nézeteket vallva, egész más talajdonságokkal 
ellátva, mégis a tudományos, de egyúttal a 
gyakorlati szocziálizmnsnak Németországban 
megalapítói lettek, tanaik a szélrozsa minden 
irányábaa elterjedtek ; értem a nagy sgitátort: 
Laasallet és a nagy kritikust: Marxot. 

Mintán különösen ez ntóbbi iskolát alapí-
tott s mint minden nagy elmének és nsgy em-
bernek, rajongó hívei és ellenségei voltak, sőt 
az előbbi egy időben Bismarckkal együtt műkö-
dött s az általános választói jog bebozataMrs 
Németországban dőntő befolyást  gyakorolt, ér-
dekes velők külön s hosszat ban foglalkozni. 

Ha Marxot a szocziálizmns megalapítójá-
nak szokták nevezni, akkor Lassslle méltán an-
nak apostola „ő a szocziálizmns Lntberje, a 
ki a szoeziálisztikns bibliát a rejtékből kivette 
és nagykörű néptömegek közös tnlsjdonává tette" 
mondja Meffert.  Bár mint tudós, ntóbbi gyen-
gébb amannál, azonban mint agitátor, mint nép-
tribun felfllmalja  azt. Lassalle által válhatott 
Hegel metafizikai  Németországából Bismarcknak 
pozitív Németországa. Lassalle túlságos liecs-
vágygysl birt, egész életpályája nyngtalan lelkét 
tflkrözi  viasza. 1848-bsn a forradalom  karjai 
közé veti magát, IB69 ben pedig egyik iratában 
Poroszországot az Ausztriával való szövetség 
ellen izgatja, már akkor előre sejtvén, bogy Né-
metország egysége a szocziálizmns alját egyen-
getni fogja.  De legnagyobb volt Lsssslle mint 
szervező, organizátor. Az 1863. év márczlns 
l-én a lipcsei központi bizottsághoz, melynek 
feladata  volt egy általános német mnnkáskongresz-
szas összehívása, nyilt levelet intézett, melyben' 
a következő három elvet látják : 1. Az ércz-

szilárdságu bél-törvényt (Das elierne Lnlingeselz). 
a. Állami hitel követelését. 3. Az általános, 
egyenes és egyenlő szavazati jogot. 

Lassalle liires tbeoriáját: Az érezszilárd-
ságu bértörvényt Iranczia és angol nemzeigaz-
dák, többek közt Turgot, 8ay, Ricardo, Malt-
bus, Adata Sniilli müvei ntán építette fel.  De 
ennek a teóriának is csak s neve maradt meg, 
mint históriai emlék ; ugy mint ez, lelliutek nem-
sokára egyéb teóriái is. 

Az erfnrli  programmban 1891-ben nein 
találtunk már azokból semmit. A sors iróniájá-
nak kell tekintenünk, bugy irodalmi és izgató 
tevékenységének két főpontja:  az érczszilárdsAau 
béri Örvény és a munkások szövetkezete (Pro-
duktionsgenossenschalten) saját társaitól elej-
tetett, mig ellenfelének  : Scliulze-Delitzsclinek 
szövetkezetei még ma is virágoznak és terjed-
nek. Kétségtelen, hogy Lassslle riasztotta (öl a 
német munkásokat tétlenségükből, buzdította 
őket, bogy a politikai életben részt vegyenek 
és meg is tanította őket, bogy mikép szervez-
kedjenek párttá. 1863-ban megteremti a német 
munkások általános szövetségét, részükre meg-
követeli az általános szavazati jogot, liogy fe-
gyelmezett badai az áltslános szavazati jog ál-
tal támaszt nyerjenek. Bismarck, ki a német 
egység megteremtésén fáradozik,  Lassslle ez 
eszméjét magáévá teszi és evvel megle 
remti a német egységet, valamint az államsz»-
czíálizmust is. Az ő érdeme továbbá, bogy Bis-
marckkan a azocziálpolitiksst kiérezte. Ebhen 
a híres agitátor és a vsskanczellár találkoztak, 
megértették és lelfoglák  ugyanis szt, a mi az 
5 korákat mozgásba hozta és bátorságuk volt 
a kor követelményének eleget tenni. 

Lasssllensk egy nagy előnye Marx-szal 
szemben az, bogy mig ntóbbi nemzetközi, inter-
náczionális szocziálista volt, addig ő maga nem-
zeti. Innen a jó viszony, mely közte és Bis-
marck közt kifejlődött.  A két férfin,  ngy lát-
szik, vonzódott egymáshoz, mert egyenlően ra-

jonţtak a diktatúráért, egyenlő mérvben vetették 
meg HZ úgynevezett liberális üouigeoisíet. Azért 
mondja Bismarck 1678. szept. 17-én tartott 
országházi beszédében : „E lét flu  (Lassalle). a 
ki nagy mértékben önérzetes, becsvágyé s leg-
kevésbé sem repablikániii, nagyon határozott 
uenizeli és monarchikus gondolkozású volt". 
Jellemző Lassaile nagy tevékenységére és nagy 
ügyességére, hogy még s híres mainzi érsek : 
Ketteler is érinkezett vele. K-Hségtelen, liogy 
a nagy agitátor a szocziáldeiuokrác/.ián>ik Né 
metor»zágban és talán sz egész kontinensen út-
ját egyengette. 

Különben Lassalle érdekes költői lélek 
volt; mint egy homályos eredetű család sarja, 
érthető, hogy elnyomatva, kelő méltatásban 
nem részesülve, lázadási szított azon társadalom 
"llen, mely üt nem fogadta  lie egyenrangú tag-
nak kehelélie. Igaza van Sombartnak, midőn azt 
mondja: „Lassalle a németajkú szoczálisták 
között az egyedüli művészi hajlamokkal bitó 
természet, a miéit is a kiaszott filiszterek 
réme és minden szabad ember éltetője fog  ma-
radni". 

Nagyobb bonezoló elme, szigorú logikával 
meg áldott kritikus volt Marx. Ő lulajdonkép 
materiálista, a szociális vallás megalapítója. Egy 
könyv és egy alkotás maradt utána. A könyv : 
Das Kapilal (A tőke), a mü: az úgynevezett. 
Internationale. 

Marx mint újságíró kezdte pályáját. Erős 
czikkei mistt Poroszország kiutasítja, Párisba 
megy, de onnan is kiutasítják 1844-ben. Brfls-
selliól pedig 1848-ban. Németországba vissza, 
tét ve, folytatja  a sajtó utján izgatásait, termé-
szetesen ő is a bonrgeoisiet üldözi. 1864 ben 
pedig Németországból njólag kiutasítva Londonba 
jut, a bol az Internationalet megalapítja. 

Általános ismert dolgot említek, de bizo-
nyos jelemző vonásokat ki kell emelnem. Így 
például igen fontos,  hogy azt a két elvet, melyre 
az Internationale felépült  éa mely elvet nem-

csak a német, hanem sz egész kontinentális 
szocziálizmns .magáévá telt, már 1847-ben az 
ismert Kommunista kiáltványban formulázták. 
Az egyik elv az, hogy a munkások harcza a 
tőkepénzesek ellen mindenütt egyenlővé lévén, 
a nemzeti megkülömbözteléa elhagyandó, vagyis 
nemzetközivé kell e bsreznsk válni; a második 
elv p- dig altban áll, bngy a munkások csak ngy 
fogják  a tőkepénzesek hatalmát megtöri, ha a 
politikai hatalmat megszerzik. 

Kimondhatjuk, liogy a kollektivizmusnsk 
evangéliuma Marx könyve: A tőke (Dss Kapi-
lal) és pedig annsk első része. A Mara, Engels 
éa a marxizmus körül folyó  irodalom eg; egész 
könyvtárt képes megtölteni és mindig szaporodni 
fog,  mert még bosszú éveken keresztül a marxiz-
mus lesz a szociálpolitikai és szocziáltudomány i 
harezok középpontja, mondja Sombart. 

Marx munkáinak megjelenésével megszűnt 
az ugyneveselt utópisztikus szocziálizmns és kö-
vetkezett a tudományos szocziálizmns. Marx 
egész elméletének minden érdekessége és szel-
lemessége mellett minket meglep az, és mond-
hatom kellemetlenül, bogy sz emberek jobb ér-
zését tagadja és hogy s morális, etbikai mo-
mentumokat nélkülözzük, a mi az utópistáknál 
oly jóleső volt. Mindazonáltal be kell ismernünk, 
hogy Marx sz ő nyers, de őszinte modorával 
és az ő helyes következtetéseivel, különösen a 
történelem és psychologia terén, a forradalmi  és 
tullelkes utópistáknak jó leczkét adott, mert 
azok, különösen a XVIII. asázadban, azt kép-
zelték, bogy elég lesz egy pár törvényt hozni, 
hogy az emberiség megszabaduljon mindazoktól 
a bajoktól, melyekben szenved és egy jó rea-
delel elegendő arra, bogy a földön  az aranykor 
uralma bekövetkezzék. 

Érdekes és jellemző továbbá az, hogy Marx 
ugyanazon fegyverekkel  harezol az előzS Idők 
nemzetgazdáival és szocziálista Íróival melyeket 
ő tőlük kölcsönzött, mert tnlajdonképea é g t e 
okoskodása azon elveken nyngazik, Melyeket a 

T ^ y i i - ^ - t o - e e é e a A U o x e g - y f é l  1-t* m a l l é l ú s t v a n e a a t o l v m . 



Jannár 14. C S I K I L A P O K 

Major Perena is Degen Gusztáv képviselik ha-
láléi, kiknek emlékeseiét • Jegyiíkönyvben meg' 
örökítették. Bemutatta Ivánovlcs litván üteli kép-
viseli megbisA levelét s végOl jelentette a hál 
nak. hogy A felsége  köszönettel fogadta  a kép 
viselöhás njévi üdvözletét. Lakács László be 
terjesilette a cinkor kontingens egyenként való 
feloastáaáról  is * kiildföldről  behozott dohány 
neműek vámjának felemeléséról  ssóló törvény 
Javaalatokat és egy jelentést a Péos városának 
adott reodklvBH hássdimentesaigról. A nspirend 
elöli még Kosaath  Ferenci ssólall föl,  kirvén 
a minlaslarelaököt, bogy nyilatkoszék a kiegye-
lésről, mert a nemsetre uéive nem közömbös, 
hosy miképpen iatéiték el aayagi érdekeit s ilyen 
kérdésekben a titoktartás sem fir  össze a miuias-
terl felelősséggel.  Széli  Kálmán mioiszterelnök 
nyomban felelt  Kossuth Ferencinek, kijelentvén, 
hogy as orsiágaik joga van megtudni, bogy ml 
történt a kiegyezés kérdésébe» és a kormánynak 
kötelessége erről nyilatkozni, de azt csat skkor 
teheti, mikor egy formsilag  la, részleteiben is, szó 
vegében is véglegesen tiastázolt. aláirt sienó-
diaról asámolbat be. A kiegyesési törvényjavas-
latok viglegM revideáláss is sláirása má- s kö 
lelebbl napokban megtörténik a igy módjában 
less már a jövA hét valamelyik napján a kiegye-
sés tarulmát és lényegét a háisal egéss hiven 
megismertetni. Addig is kijelenti, hogy mindent 
megtett arra nésve, hogy a magyar kormány 
meggyAsAdáae szerint sí orsiág jogait és érde 
keil eme gasdasági visionyoknak siabályoiásávsl 
a legjobb tudása és meggyósódése szerint meg 
óvja és érvényesítse a arról is biztosítja a háiat, 
bogy as elAterjesitendd kiegyesési javaslatok 
mindaddig törvényerőre nem emelkednek, a míg 
nincs teljes bistositék arra nézve, hogy ások a 
másik félnél  is törvényerőre emelkednek. Esek 
után kijelenti, hogy a jövő bél üléseinek egyikéi 
fogja  arra fölhasználni,  hogy megtegye érdemleges 
nyilstkosatát. Ei után tárgyalás alá vették a be-
vándorlásról  szóló törvényjavaslatot, melyet a 
közigasgatáol biioltság nevében Nyegre  Lésilő 
ajánlott elfogadásra,  mert már eljött as ideje, 
hogy ss állami ssemponiból káros elemek bo-
öiönléséoek gál vettessék. Az első felszólaló, 
Bazáth  Ferencz kijelenti, hogy a néppárt nem 
fogadja  el a javaslatot, mert annak intézkedései 
nem elég síigoruak, nem elég határozottak. Sze 
riale as állam ellen iigatót ss égési ország te 
rületéril ki kellene tiltani. Nagy sérelemnek 
tsrlja, bogy a javsslst ss ország ösBies kis és 
nagy köiségeitól és várossitól elveszi azi a jo-
got, hogy s településre engedelmet adhassanak. 
Olyan törvényt kell hozni, melyből megtudja a 
külföldi,  hogy ide minden tisztességes embert be-
jöhet, de a ki oly czélzattul jön, milyennel a 
felvidéki  bevándorollak, azokra itt biriön és 
akaastófa  vár. Solymossy  Ödön búr» elfogadja 
a javaslatot, mely terméazetes kiegészitó része a 
kivándorláaról aaóló javaslatnak. A javaslatban a 
miniszterelnöknek & gyakorlati élet terén szerzett 
alapos ismeretei nyilatkoznak meg és alkalmas 
arra, hogy a veszedelmes embereket távol lartss 
as országtól. A javaslatot általánosságban elfogadja. 
A január hó 10-én az Apponyi Albert gróf  elnök-
lete alatt tartott ülésben folytatták  és bevégez-
lék a bevándorlásról  ssóló törvényjavaslat ál-
talános tárgyalását. — Első felszólaló  Visontai 
Soma volt. ki elismeri, bogy ai orsiág észak-
keleti részén as állsmra nésve usgyon veszedel-
mes elemek vándorolnak be. Nem helyesli azon-

bires nemzetgazdasági irök, igy töbek kőzi 
Smilh Ádám és Bicardo vallottak. 

Marx elmélete lehet igen okos, lehet igen 
logikas, de a melegséget nélkülözzük benne, azt 
a melegséget, a meiy minket arra emlékeztet 
hogy emberek vagyunk. Ua az emberiségnek 
jöra valő képességél tagadjuk, ha elveszítjük 
bilinket abban, hogy az emberek egy nemesebb 
czélért lelkesedni mdjanak és mindent bizonyos 
szükségszerűségnek ér. törvényességnek gondo-
lunk, skkor nincs, a mi az embereket lelkesí-
tené és a mi a testvéri szeretetre ösztönözné, 
akkor a földi  lét igazán nem vo'na egyéb, mint 
harcz az etető váln körül. 

Innen magyarázható, bogy Marxnak elmé-
lete a legnagyobb ellenállást, a legnagyobb meg-
támad tatást éppen arról az oldalról nyerte, a 
•«ly oldalról legkevésbé várták: maguktól a 
azocziálistáktól. Az emberek nagy tömegei has-
ból és vérből állanak, azokat utóvégre valami 
megfokhatóval  kell lebilincselni, ha tőlük a túl-
világi lét (paradicsom) ideáját elveszik, mert a 
siocziálisták szeriét itt fogják  még a paradi-
csomot e földön  élvezhetni; utóvégre rájönnek 
hogy csak ámítják, bolonddá tartják öket.azért 
őket hovatovább szársz teóriákkal nem lehet 
összetartani. 

A marxizmus krízise bekövetkezett. Berná-
tén volt sz első, s ki megtámadta. De nem-
csak Németországban, hanem a kontinens többi 
államaiban is Marx teóriája az ütköző pout, 
melynél a nézeteltérések érvényesülnek. 

Ezzel eljutottunk volna s szocziálizmus 
harmadik pfaalsához,  az ogynezelt opportunista 
sioeziálizmnahoz. Eddig látlak : 1. az utópista 
a. a tudományos is most látni lógjuk 3. az op-
pertnuista, vagyis a gyakorlati élet igényeihez 
siauló szőni áJizmsat. ' 

. * 1 , * b ® n igyekeztem vázolni a szocziális 
Í S z i ? * • l e " , e l B e " » szocziális k í , í f ? w l k „ / S Í ' k  alkotó része, s szocziálizmus 
nnqjál. Már most nézzük meg, mikipen ál-
lunk a ssoesUUs kérdéssel jelen napjainkban ? 

Erre megkapjak a feleletet,  ba a főbb  or-

bsn Bnsálb Ferenos ason állítását, mintha a mi-
gysrorssági isldik is a bevándorlók között bfso 
nyos asolidáritás volna. — A bevándorló elemek 
arkfilostelen  felfogása,  vallásos is Iskolai neve-
lése oka a bajnak. A felvidéki  akaiió nem fela-
keieti kérdés, eit maga Egán Is elismerte. — A 
jsvsslstot elfogadja,  bár nem sokat remii tőle. 
A költséges határreudisiet helyeit ezilssertlbb 
volna nemsetköii saersAdissel videkesui a Ro 
mániából törtéad bevándorlás ellen. A román 
kormányt pedig kinyssorlteoi kellene a nemzet-
kösi sseriódés megtartására. Vray  Imre szerint 
pem as s bsj. bogy nem volt törvény s beván 
dorlás ellen, bsnem hogy vem volt, aki as ide 
vonatkosó rendeleteket végrehajtsa. E javaslatnak 
is nagy hibája, bogy a jegyiőkro bísza s végre-
hajtást, kiknek erre se idejlik se te' etsigük. A tör 
vényjavoslsiot elfogadja,  mert mégis csak haladást 
jelent a msi állapotokhos képest. Zboray  Mik-
lós Bzerint a bevándorlás vessedelmeseu terjed. 

slatisitiks oserint a felvidéken  a magyar föld 
mindinkább ssidó késre jut. Eljött ss ideje, hogy 

magyar földet  a ssidó inváziótól megmentsük. 
A javaslatot, mivel bajainkat orvooolui nem fogja, 
nem fogadja  el. Több felssóluló  nem jelentkei-
vén, elnök a vitát bezárja. Biünet után Széli 
Kálmán siólslt fel,  kijelentvén, hogy ő s drasz-
tikus eszközöktől sem riadt vissza. Urayuok, ki 
a javaslatot későinek tartja, ast feleli,  hogy jobb 
kiaAn, mint soha. A hazafias  és becsületes ma 
gysr isidóságnak is érdeke, hogy a galiciiai 
bevándorlásnak gátat vessünk. A javaslatban nincs 
semmi felekezeti  teudencsia. Egysierüeu távol 
akarja tarta:' a gyanús elemeket, tekintet nélkül 
azok vallására. A törvény végrehajtását a köz-
igazgatásra kellett biini, mert ninos más, aki ast 
végrehajtsa. Nézete szerint Románia a berlini 
szerződést betartotta, Romániának belügyeibe be-
avatkozni nein akar. Kirí a törvényjavaslat el-
fogadását.  Erre a hál a bevándorlásról szóló ja-
vaslatot általánosságban elfogadta.  — Ölés végén 
Csávolszky  Lajos interpolált az iránt, hogy 
Lambsdorf  gróf  saóüai, belgrádi és bécsi látoga-
tásának ml volt a osélja. As interpellációt ki-
adták a miniszter elnöknek. 

= A vármegyei pénztár átadása. 
Már említést tettünk arról, hogy a vármegyei 
házi- és árvapénztáraknak as állampénztárba való 
átadása még c hó 2 án keidetét vette a törvé-
nyes utasítás értelmében kiküldött bizottság által 

10 napi siakadatlan munka után ai összes 
vagyon és felszerelések  leltározását és átadását 

bizottság vasárnap befejezte  és az értékek, 
valamint a pénzek kezelésénél hiányt, rendetlen-
séget nem talált, a mi bizonyságot szolgáltatott 
nemcsak a kezelésre fordított  gondos felügyelet 
ról, hanem a lelkiismeretes ki zelésről is, melyet 

most visszalépőit pénztárnok, ellenőr és könyvelő, 
valamint hivatali elődeik állandóan szemelóit tar-
tottak. 

A megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

Csíkszereda, január lg. 
A bizottság mai ülése habár nem is volt hossza 

tartamú, de előadott ügyekben bővelkedett. — 
tagok ötnek kivételével jelen voltak; a távol-

maradónak között volt a megye alispánja is, kit 
sajnálatos gyengélkedése már egy hét óta tart 

a hivatalos működéstől 
A bizottság mai illésének -egy részét az 

albiiottságok megválasztása foglalta  le; meg-
választattak pedig: 

a) a fegyelmi  választmányba Szabó Géza, 
Papp Domokos, dr. Fejér Antal, Nagy Sándor 
rendes, dr. C'siky József,  Molnár Lajos pótta-
goknak. 

b) a gyámügyi felebbviteli  bizottságba, mely-
nek hivatalból tagjai: az alispán, főjegyző,  árva 
széki elnök ÍB tiszti ügyész: Nagy Sándor, dr. 
Csiky József  rendes, Ranci János póttagnak; 
főispán  ur állal ki neveztettek : Molnár József, 
dr. Fejér Antal rendes éB Pál Gábor póttagul. 

r) a börtönvizsgáló bizottságba főispán  ur 
elnöklete alatt: Becze Antal, Mihály Ferencz, 
Uiár Menyhért, dr. Fodor Antal. Esen bizott-
ságunk hivatalból tngjsl a megyei főorvos,  dr. 
Dobribán Aotal és dr. Bardocz Gyula járás 
orvosok. 

d) ai erdei kibágáBl ll od fokú  bíróságba -
dr. Fejér Antal. Nagy Sándor. Molnár József, 
dr. Csiky József  rendes. Láiár Menyhért, Nsgy 
Imre, Pál Gábor és dr. Fodor Antal póttagoknak. 

' e) a pót- éa útadó elleni relazólamlási bi-
lotlségba: Molnár Lajoa, dr. Bocskor Bila, Pál 
Gábor éB dr. Fejér Antal. 

f)  a Milliók éa tanitónók nyugdíjba lépésé, 
uek jogosultságát megállapít., bizottságba : Mihály 
Ferencz, dr. Fejér Antal. 

g) as erdiszeti albizottságba 9 sisvszattal 
Mihály Ferencz fójegyg-i  elnökül. Nagy Imre és 
Nagy Sándor tagokul. 

h) a javító intézetbe küldendő a feltétele-
sen azabadaágolandó fegyenczek  ügyeinek eibirá. 
Iására alakitolt bizottságba : Becse Antal, Nagy 
Sándor. 

I) a mesögasdssági munkások is munka-
adók kosőttl jogviszonyból asármssó Il-od fokú 
ügyek elbírálására hivatott albizottságba: Nagy 
Sándor, dr. Fejér Antal. Molnár Jóisef.  dr. Csiky 
Jósssf  rendes, Nsgy Imre, dr. Fodor Antal, Lásár 
Monyhirt és Pál Gábor póttagoknak. 
u f o ' y 4  ° W e k k 8 , u l megemlítjük a követ-
kesökel i Tudomásul volte a btsotuág u igaiság-

M Í r hogy WellmanSorau 
kir. • ' W . . l . b.„lUágb. „ flgyáasskadályos-

* M e l é r e helyettesítéssel bilta meg. 

As erdélyi püspöknek azon megkeresését, 
melylyel a gyergyi kerületi papságnak a vasár és 
ünnepnapi táncsok korlátoiáss is vadháiasaágok 
megakadályosása tárgyában kelt memorandumát 
a bizottság figyelmébe  ajánlja, a bisottság Intés 
kedis tárgyává tette s elrendelte, hogy : 

1) a kösségi elöljáróságok vasár- éa ünnep 
napokon a délutáni isteni tiszteletek végiese 
előtt — délután 3 órakorig a fiatalságnak  lános-
mulatságokat ne engedilyeisenek s azután 1B 
mulatságok hatósági felügyelet  mellett osak is 
eati 7 óráig tartathalnak. 

2. A táucimulatságok sem korcsmákban, 
sem pálinkaméró helyeken, vagy ások közeliben 
nem engedilyeshetAk. 

3. A vadházasságok sisporodásáusk meg. 
akadályozásában, azok megszüntetésiben, a la-
vargA házasfelek  megidisiBiuil azok meg nem 
jelenése esetén a községi elöljáróságok, valamint 
s szolgabírói hivatalok a törvény koilátai között 
legyenek a lelkéBiekuek segítségére. 

Ezeu határozatnak a hivatalos lapban való 
kösiététele egyúttal elrendeltetett. 

Lakatos Pál és társainak a borzsovsi ,Runk* 
és „Kurta sarok* nevü havasok bérbeadása tár-
gyában hosott törvényhatósági határosatok ellen 
elkésve beadott felebbosiseit  hivatalból visasa-
utasító alispáni vigies elleni felszólalásaiknak 
hely nem adatott. 

As anyakönyvi ügyek köriben következő 
határozatok hozattak: 

A szeredai anyakönyvvezető is helyettes 
anyakönyvvezető tiszteletdíj felemelés  iránti ké-
résinek hely adatott, de miután Tamás Béla 
aoyaköuyvveiető idókösben elhalt, csak az anya-
könyvvezető helyettes 100 korona tiszteletdijának 
200 koronára való klegiszitése hozatott javaslatba. 

Ágoston Jósaef  szenttamási anyakönyvvé 
zetónek IBUB-ról visszatartott 120 korona tiszte 
letdijának kiutalása felsőbb  helyen ajáultatott. 

A osikszeutmiklósi üresedésbe jött anya-
küuyvveielAi állásra Rápolti Károly helyettes 
jegyzA hozatott javaslatba. 

A meuasági és a gyimesfelsAloki  anya-
könyvvezetői állásokra, előbbinél Baki Károly 
utóbbinál Jánosi János tauiló kinevezésre ajául-
tatott. 

Hasonló állásokra Gyimesköaéplokon TankA 
István, Borsaékbeu Tőzsér Gyula, Bélborban Laczkó 
Istváu hozattak kinevezés végott javaslatba. 

Végül Hankó Antal karcsfalvi  anyakönyv 
vezető helyettesnek 200 korona tiszteletdíjjal 
anyakönyvvezetúvé való kinevezise ajinUstolt a 
belügy miniszternél. 

Utoljára a fegyelmi  választmáuyuak fegyelmi 
ügyben hozott határozatni mulattak be is fogad 
tattak el. melyek szerint Orbai Ignáoz jakabfalvi 
biró és Velcz Iguácz pénztárnok, valamiül Zöld 
Antal meuasági s. jegyső fegyelmi  vizsgálatot 
elrendelő alispáni végzés ellen, SzAllAsi Ferenci 
várdotfslvi  jegyző marasztaló alispáui határozat 
elleu beadott felebbezisükkel  elutasittattak. 

Csikvármegye közgazdasági 
leírása 

Ilyen czimen egy élénk tollal és kiváló 
szakértelemmel megírt füzet  jelent meg, majd-
nem 4 ívnyi terjedelemben, a Megyei Monog-
ráfiák  sorában, mrlyek Magyarország közgazda-
sági és közművelődési állapotait vannak hivatva 
az olvasó előtt vármegyénként feltüntetni.  — A 
könyv szerzője Nagy Imre gazdasági irányú fel-
sőnépiskolái igazgató, kiadója pedig a. M. T. 
Akadémia Nemzetgazdasági bizottságának hoz-
zájárulásával a Magyar Közgazdasági Társalat. 
Nagy Imre, mint a vármegyei gazdasági egye-
sület titkára és a vármegye közgazdasági elő-
adója, már bosszú ivek óta foglalkozik  várme-
gyénk közgazdasági állapotainak vizsgálatával. 
Töviről hegyire ismeri a csiki székelyt, annak 
jó és rossz tulajdonságait, ismeri gazdasági ál-
lapotainkat, reá tad matatni közgazdaságunk 
nyomoruságainak okaira s őszintén, minden lep-
lezgetés nélkül fel  is sorolja az azok megorvos-
Iására szükséges gyógyszereket. Gondolkodóbb 
fejre  és avatottabb tollra aem is bízhatták 
volna vármegyénk közgazdasági állapotainak 
leírását, és ő a bizalomnak teljesen meg is fe-
lelt és uagyon szerencsés kézzel oldotta meg 
feladatát  a oly munkát adott az olvasónak ke-
zébe, mely a legnagyobb lelkiismeretességgel, 
teljes objektivitással számol be közgazdasági és 
közművelődési állapotainkról. A munka elején 
vármegyénk rövid történelét és földrajzátadja. 
Megismertet a vármegye természeti tulajdonsá-
gaival, klímájával. Azatán a lakosságról számol 
be a legújabb statisztikai adatok szerint. A la-
kosuk összes száma 126382, kik közül magyar 
110986, német 1062, oláh 15936, más nyelvű 
481. A lakóházak száma 28780, a melyek túl-
nyomó részben fából  vannak építve. Tiszta ma-
gyar helység van 44, tiszta oláh helység nincs. 
Mulyialan kisebbség akad 9 magyar 5 oláh fa-
luban. Erős a magyar kisebbség 4 oláh s az 
oláh kisebbség 4 magyar falnban.  A vármegye 
területén van egy gimnázium, 4 polgári iskola 
(ketlő Hóknak, kettő leányoknak), 2 felső  nép-
iskola, 103 elemi iskola és 1 tanító képezde. 
Az 1900—901. iskolai évben a vármegyei tan-
kötelesek száma 26407 volt. — A tankötelesek 
közül mindennapi iskolába járt 11845, általános 
ismétlő iskolába járt 2696, gazdasági ismétlő 
Iskolába járt 146, iparos taaoacziskolába 139, 
felső  népiskolába 93, polgári iskolába 281, kö-
zépiskolába 224. A tankötelesek közül valamely 
iskolába járt 16316, nem járt iskolába 10091 
tanköteles. As iskolába járók a tankötelesek-

nek 60*28'/s-át, a kik nem részesülnek semmi-
féle  oktatásbsn a tanköteleseknek 39-72«/o-át 
teszik. Azután a vármegye járásairól és nagyobb 
községeiről számol be. Folytatólag jellemzi Csik-
vármegye lakosságát s azoknak kfilső  és belső 
tulajdonságait Rátér azután a gazdasági álla-
potok ismertetésére. Felsorolja a gazdasági esz-
közöket és a gazdaságban termelt növényeket. 
Megemlékszik a birtokviszonyokról, a melyeket 
ázsiaiaknak mond. Ezek a viszonyok okozzák 
azt. bogy a 121067 katasztrális hold szántó 
területből csak 69680 katasztrális hold van be-
vetve s ezzel szemben az ugar terület 63407 
katasztrális holdat tesz ki. Vármegyénkben 
mintegy 22000 földbirtokos  van, kiknek minde-
nikére átlag 2 hold földbirtok  esik. — A nsgy 
többség azonban még ez átlagos terülellel sem 
rendelkezik, mert nagyobb azoknak a száma, 
kiknek birtokok '/« holdtól 1—2 holdig terjed, 
de nagy a száma szoknak is, kiknek fél  hold 
birtokuk sincs. — A gyümölcstermelésről szólva 
azt mondja, — hogy habár Csikvár-
megye éghajlata nem is nagyon kedvező a gyü-
mölcstermelésre, mindazonáltal szorgalommal is 
igyekezettel e téren is nagyobb eredméoyeket 
lehelne elérni s nagyrészét vissza lehetne tar-
tani azon sok ezerre menő pénzösszegnek, me 
lyet gyümölcsért még mindig kivisznek CsikbAI. 
A konyhakertészet csak a házi szükségletre 
terjed ki. A virágkertészet pedig kezdetleges 
állapotát éli. — A vármegye összes területe 
8844375 k. hold, ebből szántó 12051, kert, 
rét 186347, parlag 22, legelő 174341, erdő 
336373, nádas 2, nem lermő 16341. A müveit 
területből butával vau bevetve 6330, rozsosai 
25514, kétszeressel 160, árpával 8721, zabbal 
10185, borsóval 310, tengerivel 2358, horgo-
nyával 4467, takarmáayrépával 109, keoderrel 
968, lennel 240, mákkal 60, fejes  káposztával 
515 és 96 hold pedig paszolylyal, lencsével és 
más zöldség félékkel.  A takarmány növények 
közül bükönynyel és zabos bfikönynyel  1071, 
lóherével 323, luczernával 227 k. hold van be-
vetve. A legelőterületből közös 120350, nem 
közös 63991 k. hold. A vármegyében s gazdál-
kodás alapját az állattenyésztés teszi, mert csak 
azáltal hasznosítható a 356688 k. holdat kitevő 
legelő és rét, sajnos, hogy a közös legelő terü-
letek gondozására kevés vagy épen semmi fi-
gyelmet nem fordítanak.  Az állatteoyésztésbea 
a fősaly  a szarvasmarha tenyésztésére vsn fek-
teive. Általában a magyar erdélyi faj  tenyész-
tetik. — A szarvasmarhák lenyésztését emeli a 
földmivelésügyi  miniszter azon intézkedése, bogy 
a tenyészbikák beszérzésébeo a községeket ár-
engedményekkel segélyezi. A szarvasmarha te-
nyésztés a gyergyói részekben jóval fejlettebb, 
mint a csiki részekben. 

A lótenyésztést teljesen elhanyagoltnak 
mondja. A jelenlegi állomány 13847 darabot 
tesz ki s 1884. óta a szaporodás csak 1626 
darab. Mióta a székelység megszűnt katons 
osztály lenni, szóta a lótenyésztésnek is vége vrn. 

A vármegyei sertés állomány 27222 da-ab. 
Az állomány legnagyobb része mangalicza ke-
resztezés más fajtákkal.  Ezen keresztezésekből 
szép állomány lejlödött ki, mely ngyis miot bas 
sertés, agyis mint zsirsertés figyelemre  méltó. 
A nép maga kedveli a sertés tartást, a legel-
tetési rendszer azonban nagy akadálya a szám-
beli szaparodásnak. A nagy terjedelmű legelők 
okszerű kihasználása végett a vármegyében 
fontos  hivatása van a juhtenyésztésnek. Az egész 
juh állomány 120677 darab. Nagy hátránya e 
juhtenyésztésnek, hogy a nagymennyiségű juh-
tejet nem okszerűen dolgozzák fel.  A kecske-
tenyésztés ajabb időbea kisebb mértékre szorult. 
Az utóbbi időkben a bivalytenyésztés is némi 
jelentőségre emelkedett. Az állattenyésztés álla-
potáról összbenyomás képen azt mondja, hogy 
még igen sok kívánni valót hagy fenn. 

A baromfi  tenyésztés fellendülése  lépést 
tart a zsidóság számának szaporodásával. E 
téren az árak akkorára emelkedtek, melynél 
nagyobbakat Budapesteo sem lehet elérői. A 
méhtenyésztés alapját a vármegyében 4774 
méhcsalád képezi, utóbbi időben ezen is némi 
lendület észlelhető. 

Ezután sz iparral szól s szerinte sem a 
gyáripar sem a kézmű sem a házi ipar nem 
fejlődhetett  a«on fokra,  hogy a megemlékezésre 
anyagot szolgáltathatna. S. ez azért különös, 
bogy majdoein minden valamire való székely 
ember ért valamelyes iparhoz. 

A gyáriparnak alig van nyoma. Mindössze 
egy szeszgyár, 2 sörgyár, és 2 üveggyár ez a 
mit e téren feituduok  emiileni a régebb időből. 
Ujabb időbea ide számíthatják a fürészgyárakat, 
a melyek a fenyőerdők  fáját  dolgozzák fel. 

Kézműiparos igen sok van, de esek neui 
igen tudnak számbavehelő eredményt felmotatni. 
Ezekből telnek ki a kivándorlók. Az iparosok 
általában nehéz viszonyok közt élűik, nem ren-
delkezvén sem azon tőkével sem pedig azon 
hitellel, mely boldogulásukhoz szükséges volna. 

A házi iparágak üsése lassan-lassan ha-
nyatlik. Az asszonyok kezdenek felhagyni  a fo-
nással és a szövéssel. A székely vsrrotlssrAI 
már a mai nemzedék nem is ind semmit. A 
női házi ipar hanyatlásáért félössé  teszi as is-
kolákat is, melyekben a női kézimunkák nem 
jó irányban vezettetnek. 

A még fenálló  házi Iparágak közül felem-
Ütésre méltónak tartja a fazakas  ipart, mely-
lyel különösen Madarason és Dánfalván,  s kő-
faragást  melylyel Cslkssentk irályon foglalkoznak 
háziiparként. 
t A tímár mesterség sz egész vármegyében 
hanyatlott, a tedéleserép és téglaégetés ellen-
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ben megleketfe  lendületet vett. Mészégetéssel 
Szentmiháljon 4« SzeaMomokosen foglalkoznak. 
Kosárfonás,  fafaragáa,  kádárság, mint háziipar, 
szolgálják a helyi szükségletet. a felcsiki  bázi-
iparosok sok facsatornát,  létrákat és szőlőkarót 
szántanak ki a vármegyéből. 

A bányaipar, a Baláabányában való mnaka 
beszüntetésével, teljesen megszűnt. 

A vármegyei kereskedelem forgalma  majd-
nem egyedül a fakereskedésbon  van, ezt most 
leginkább a vasatak közvetítik. Azonban kisebb 
mértékben faárakat  tengelyen még most is szá-
ntanak a szomszéd vármegyék felé.  A belső 
kereskedés slapját a jékarbaa tartott közatak 
képezik, forgalmát  pedig a héti és országos vá-
sárok volnának hivatva közvetíteni és fentar-
tani. A vármegye 61 községében éven át 700 
napon van vásár, a mi közgazdasági tekintet-
ben határozottan káros, a mennyiben e vásár-
látogatók által elmulasztott mnnks értéke éven-
ként meghaladja a fél  millió koronát. 

A bítelUgyről szól ezután, melyről uem 
lihet kimondani, hogy e téren nagyon kedve-
zőtlen viszonyok állanának fenn.  A székely bir-
tokos leginkább a személyi hitelt veszi igéuybe 
a minek oka külOnősen a telekkönyvi állapotok 
rendezetlensége. Ennek aztán a székely gazdák 
adják meg az árát, mert olcsó kölcsönöket nem 
kapván, vagy csak igen nehezen, e miatt kény 
telének a takarékpénztárakhoz fordulni,  a hol 
kénytelenek busás kamatokat fizetni.  Sajátsá-
gosak a munkás viszonyok. Nem igen lehet 
megállapítani a határvonalat, hogy hol kezdőd-
nek a földművesek  és földbirtokosok  és kik s 
tula|donképeni munkások, mert s vármegyében 
a munkás is löldbirtokos, s földbirtokos  is 
munkás. Innen magyarázható meg aztán, hogy 
a csíki munkások, kiknek száma 30000-re te-
hető, válogatósok és kényesek a munkában s 
azt kOnnyen abba hagyják, pedig a munkás-és 
cselédviszonyok itt még most is majdnem a leg-
kedvezőbbek az egész országbsn, épen azért 
nem helyesli sem a be-, sem az át-, se a letele-
pítést, mert itt a munkás kéz szűkebb, mint 
az ország más vidékein. Azért a székelységnek 
egyedül arra van szüksége, hogy gazdasági 
szskértelme gyarapodjék, birtok viszonyai ren-
deztessenek és tétessék lehetővé, bogy minél 
iutenzivebb gazdálkodás mellett eredményeseb-
ben használhassa ki azt a területet, a melyen 
lakik. Ebből a czélból szerveztessenek és sla-
pittasaanak olyan állami és társadalmi intézmények 
a melyek e törekvéseket istápolják. 

Á Nagy Imre könyvét mint érdekes és 
tanulságos olvasmányt is ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

Választási epizodok.*) 
(Bekllldctett.) 

A járás főnöke  tisztújítást tartott Caikazent 
imrén folyó  hő 7-én. Pontosan a kitíi.ölt időre 
d. e. B érakor megnyitotta a választási eljárást. 
Tömeg nép volt jelen, s képviselőtestületi tsgok 
is kevés kivitellel megjeleutek. Rendzavarás nem 
történt, cssk egy kicsi; de ellehet mondsni: 
.Híres község Csikoraaágban Szentimre, mehet 
oda, kinek van sok kenyere." 

A járási főnök  tapintatos, erélyes eljárásá-
nak köszönhető, hogy sa oda összejöttek által 
már előre készített terv szerinti mfikődéa  káros 
éa szomorú következményekkel nem végződött. 

Hiába I fajunknak  jellege : könnyen hivék 
vagyunk, megtagadjuk önmagunkat, s hódolunk 
annak, s ki mézet gyűjt, de nekünk snnak caak 
mérges °/a-kál bsgyja éa sdjs. 

A válsastásl eljárást megelőzőleg a tárgyi 
lagoaan eljáró főbitó  a zajongóknak kihirdeti 
a községi főbíró  jelölteket, mire egyik a sok 
közül azt jelenti kl, nekünk .Csaté* asért nem 
kell, már t. i. as sktuália biré, mert csendőrrel 
csináltatott nálunk utat. 

Jé) van emberem — mondja a fószolgs 
biró — nékem es tetssik; kötelessége volt, hogy 
a hanyag, rest polgártársakra, ha kell, karhatal 
mat is kérjen s őket kötelességeik teljeaitesére 
Bzoritsa. Mi less, hs osak s kötelességtudó felel 
meg s a hanyagot nincsen ki saoiitsal ? Néma 
caend. Emberünk elhallgatott, asután csak s méz 
tél érditott. A hangalat izgatott volt, a méz avagy 
a fluidum  össsekavaritotta vala a különben ia már 
félrevezetve  volt sokaságot. A rendet essk sz 
elnök is a már megválasztott községi fibiré  tud-
ták helyreállítsál. 

A képviselőtestület ss elnök vezetése mel 
lett haladott tovább. Következett as slbirói jelö 
léa. a ekkor előáll iámét egy képv. I. tag: Fö-
e7oleab ré ur I „Én komám uramat ajánlom." Jól 
van ! Ki aa ? Ittegyen ne I mellettem áll. Hogy 
hívják ? A suj tudjs. pedig Istenemre mondom, 
jó komám. Elbiasem. de hu a komája nevét mags 
aem tudjs, hogy tudjam én megkeresztelni 1 El-
felejtettem  vals, hogy as álasegi. Jó né I legyen 
aa álasegi s tényleg as is lett. A tanácsosoknál 
ia a drága miset szerző — ssorgalmaa munkás 
méh — skart irányt adni a választásnak, de ké 
söbb zokogott, hogy Skeesegő* nevü embere nem 
vált be. 

Nem az emberek, nem a mis, aem a flui-
dom a való. — h a n e m a t ö r v é n y : t i s s 
t e l j e a s t m i n d e n k i s akkor sehol, — 
mig komám uraataál sem fog  kifogásolhatni  való 
előfordulni,  akkor se, ha álasegi is a neve. 

Falusi. 
«Ta mint már előre Jeleit Ok, megkezdődtek a 

k&zségt tlaztaíitások s az esek egyikéről beküldött 
ezen tudósítás ts ssomoraan igsiolja ásón föltevé-
sünket, hogy esea aktusoknál a főszerepet  többnyire 
> pálinka s a sógoiság éa komaság játssa. Szerk. 

Téli tanítások és házi ipari tan-
folyam. 

A caikvármegyei gszdssági egyesület, mely 
igazán elismerésre méltó buzgósággal, és igen 
nagy kitartással működik kis gszdáink helyze-
lének javitásán, a nagyméltóságú földmivelés-
ügyi m. kir: miniszter nr segélyezése mellett, s 
faln-i  gazdaközönség számára a most folyó  téli 
időszakban ujolag rendezett gazdasági tili ta-
nításokat és házi ipari tanfolyamokst.  A tani-

ok kiterjednek a gazdálkodás külömhöző 
ágaira, nevezetesen a növénytermelésre, állat-
tenyésztésre, állatgyógyászatra, vetemény és 
gyümölcs kertészetre s azokon kívül felölelik 

törvény és társsdalom által létesített olyan 
intézmények ismertetését, melyek a kis embe-
rek jólétét és boldogulását vannak hivatvs elő-
segíteni. Ilyenek: a hitelszövetkezetek, gaz-
dakörök, az ország M gazdasági munkás- és 
cseléd segélypénztár. 

A házi ipari tanlolyamba fel  vannak véve 
a kádározás, kisebb gazdasági eszközök készí-
tése, kosárfonás  és szalmafonás. 

Ugy a téli tanításoknak, mint a házi ipari 
tanfolyamnsk  első czikluss e bő elején befejez-
tetvén, szókról s következőkben számolunk be. 

A téli tanitásoknsk most befejezett  czik-
lusában a tanításokat L a k a t o s Mihály gazd. 
felső  népiskolai tanár éa B a r a b á s Béla gaz-
dasági intéző végezték. 

Előbbi az országos gszdasági munkás- és 
cselédsegitő pénztárt, a hitelszövetkezeteket és 
a gazdaköröket ismertette. Tüzetesen foglalko-
zott különösen az 1900. évi XIII. t.-czikk által 
megalapított és az 1902. évi XIV. l.-cz. által 
kibővített gazdasági munkás- és cselédsegitS 
pénztárral és behatóan ismertette azokat s 
jótéteményeket, melyekben ezen igazán humá-
nus és nsgy körültekintéssel megalkotott intéz-
mény tagjait részesíti, oiysn csekély hozzájáru 
lásért, melyet s tagok csekély részletekben tör-
lesztve ugyszólva meg sem éreznek s melyet a 
hetenként elfogyasztott  élvezeti szerek egy kis 
bánysdánsk maguktól vsló megvonásával könnyű 
szerrel fedezhetnek.  Ismertette még az olcsó 
hitelt nyújtó hitelszövetkezeteket a az önmüve 
lódésre szolgáló gazdaköröket. 

B a r a b á 9 Béla a takarmány é9 leuter 
meléssel foglalkozott.  Röviden ismertette a kü 
lönbözö talajnemeket, a talaj okszerű megmű-
velését s snnak a takarmányfélék  és a len 
eredményes termelésére vsló előkészítését. A 
tskarmétiyfilék  közül tüzetesen, foglalkozott  i 
luezerna, lóhere és csalamádé termelésével ki-
terjeszkedvén a két előbbinél a megtermelésre 
is. A lentermelést, mint olyant ajánlotta a gaz-
közönség figyelmébe,  melynek termését azonnal 
pénzzé teheti. 

A téli tanítások ez alkalommal a követ 
kező községekben tartattak: C»ikszentdomoko-
son, Szentmihályon, Delnén, Csatószegen, Uj-
tusnádon és Kozmáson ; mindenik községben liá 
rom-három tanítás volt. 

A hat községben végzett összes tsnitáso 
kon 1947 hallgató vett részt. Nsgyobb érdek 
lődés mutatkozott Delnén, Kozmáson és Csik-
szentdomokoson, mely községekben a hallgatók 
minden alkalommal megtöltötték az eléggé tá-
gas iskols termeket s kiváló figyelemmel  hall 
galták a tanításokat. 

A tanítások sikerét és eredményét siíves 
támogatásukkal nagyban elősegítették P é t e r I y 
József,  L u k a c s Vilmos és B á l i n t Lajos 
plébánosok. L á s z l ó Péter, T o d o r István, 
B a r t i s József,  É l t e s Lsjos, B i ró Jözsef, 
K r i s t ó Domokos, B s 11 ó Károly és K ö ni é n y 
Gyula tanitók, Kánya Imre, B ö j t é Lsjos 
és P o t y ó Antal községi bírók, kik ezáltal 
megmutatták, hogy községeik Iskóssinsk nem-
csak buzgó és kötelességtudó elöljárói, bsnem 
azoknak előhaladása iránt is melegen érdek-
lődnek. 

Ujtnsnádon a tanítások közzétételét teljesen 
elmnlssztotts a községi elöljáróság, ngysncssk 
igy történt a dolog Csikszentmihályou is a har-
madik tanítás alkalmával. Pedig hát nem nagy 
fáradságába  kerülne a tisztelt biró ursknak, 
hogy a község dobosának a kihirdetés iránt 
kisdják a rendeletet s snnak végrehajtására 
fel  is ügyeljenek. 

A házi ipari tanfolyam  első czik lusa mult 
évi deczember 6-ikától folyó  éri január bó 
3-ikáig tartatott meg naponként az esiéli órák-
ban Csikcsicsó községében. 

A tanfolyam  iránt számba vehető érdek-
lődés mutatkozott s mintegy 16 csicsói laké- a 
tanítási napokon állandóan részt vett szon és szor 
galommal tanulták és gyakorolták a kádározást 
és kisebb gszdssági eszközök készítését. 

A szorgalmas mnukáaak több mosó- és 
itató-cseber, sertéskoppasztó teknők, fürdőkádak, 
sajtárok, vedrek, vajküpülők, fflrgenlyttk,  gereb 
lyefejek,  szspnló széklábak, székek és más kész 
mnnkák a tanúbizonyságai, melyek az utolsó 
órán közszemlére voltak kitéve. 

A tanfolyamot  K e r t é s z István várme-
gyei vándor tanitó vezette kiváló szorgslommal 
és nagy kitartással. 

Dicséretet érdemel Csicsó község elöljáró-
sága is, mely a tanfolyamot  teljes jósksratávsl 
támogatta s igyekezett szt eredményessé és si-
keressé tenni. 

A mnnkában nagy szorgalmat tanúsítottak 
és acép eredményt értek el: L a k a t o s Elek 
éa B a z á s Albert s még többen. 

A még bátra levő téli tanitásokst és ipari 
aufolysmokat,  ajánljuk gazdaközönségflnk  fi-

gyelmébe. igyekezzenek azokaak minél többen 
h isznát venni. Ezt kívánja a saját jól felfogott 
éidekük. 

Milyen volt a magyar haszár?*) 
Nagysseben bevétele s az osztrák sereg-

nek Olábországha kivándorlása után Bem az 
ei délyibadsereg egy kis részével a vsskspun át 
kivonult a Bánátba. Feladata volt a temesvári 
várat ostrom alá venni; továbbá bogy Puch 
nemek Mebádia (elől Magyarországba betörő 
seregét visazsverje OUbországba. 

Lúgosra érkezve, mielőtt a temesvári vár 
ostrom alá vételére indult volna, T o I n s i Gá-
bor őrnagyot a 87-ik zászlóalj kél századával 
s félszázad  Würteuiberg buszárral, azon fel-
adattal küldte le a Bánálba, hogy a temesvári 
vár őrsége és Pucliner serege közötti közleke-
dést vágja el. 

Három napon vonultunk ellenséges vidé-
ken, folytonos  veszedelmek között;harmadnapra: 
egy regényes oláh faluba  érkeztünk, minden 
élelemből kifogyva. 

A falura  ráparancsoltak, bogy élelmet te-
reintsenek elő, s legénységnek pihenő reudelte 
telt. Mi lisztek bevonultuuk egy közeli lakásba. 

Tolnai őrnagy kiment s éppen meglátott 
bét huszárt, kik javában püfölték  sz olábokst. 
Az ürnsgy haragjában alaposan megkardlapozta 
a huszárokat, azzal visszajött a tisztek közé. 

Rövid pár perez múlvs, kopogtatás utáu a 
szobánkba belép két huszár, ezzel: 

— „Jelentjük alásan őrnagy ur, csak 
azért jöttünk, bogy megkérdezzük, miért tet-
szett megkardlspozni pajtásunkat ?" 

Tolnai katonáson ennyit válaszolt: 
— „Felelősséggel csak Bem tábornoknak 

tartozom: j o b b r a át i n d u l j ! " 
— „Jelentsük alássan, m e g é r t e t t ü k ! 

Ezzel a két huszár szalutálva távozott. 
Kevés idő múlva kimentem megnézni, mi 

történik ? s hallom, bo»y a huszárok egetverő 
káromkodások közölt mondják: 

— .Ezért jöttünk mi haza Gslicziából, 
ezer veszély között ? 

l?v bánnak i t t h o n a magyar huszá-
rokkal ? 

Rongyosak, éhesek vagyunk, „lenung 
sincs már löiib nap éta; jöjjön csak a német, 
legyen a mi lesz, megyünk vissza, — átállunk 
— a uéni>-i li-z." 

Javában düliöngenek, mikor sebes vág 
tstva jön a két portyázásra kiküldött huszár 
azon kiállással: III az ellenség: i t t van 
n é m e t i 

Megdöbbenve állottam s haragos huszárok 
között, hogy mi l e s z már m o s t ? 

A huszárok gyorssn nyergelni kezdtek 
És — — (alig sksrtsm hinni a fülemnek.) 
ilyenforma  kiáltásokat hallok : 

— „Nó a kutya istenét németje, éppen 
jókor jöttél, jó k e d v ü n k b e n k a p s z . 
Most megtanítunk an a, bogy; mit t u d 
m a g y a r ! " 

Könnyekkel a szememben meghajoltam ez 
egyszerű emberek óriási h a z a f i a s s á g a 
elölt. 

Ilyen volt és ilyen lesz a m a g y a r hu-
szár I 

V.  Filep  Albert. 
1848 — 4t)-es lionvéd százados. 

Csak egyetlenegyre, a nök jótékony szö-
vetségeire, egyleteire ak iiuk kiterjeszkedni. — 
Erre is cssk röviden. 

Tele vsn váro>nuk különböző felekezeti 
és nem felekezeli  nöegyletekkel. Mindenik kü-
lön külön tehetségéhez képest gyskorolja a jót, 
rendszerint minden viszontszolgáltatás nélkül. 

Egyiknél kenyeret osztanak, másiknál ebé-
det adnak, harmadiknál meleg téli rnhát és 
egyebeket, de nincs meg közöttük a szövetke-
zés u'ján megállspitható szervezet, melynek ve-
zetése mellett egyöntetű eljárásra nyerjenek ut-
mutatást és jótékonyságot belterjesebben gya-
korolhatnák. 

A nők jótékonyságának szervezve kell 
lenni, egy-egy városrs, vidékre, ngy a mint as 
Londonban. Páriebsu. avagy Olaszországban 
Ritveunában, vagy a miét Magyarországon a 
bodrogközi nőegylet utján azon a vidéken áldá-
sossn működik. 

Egy ilyen nőegylet hivstva van közvetlen 
hstui a nép erkölcsére, enyhítve annak nyomo-
rán és helyreállítván a megingott bizalmat az 
uri osztály és a nép között. Szinte páratlan 
társadalmunkban sz a jelenség, hogy egy egész 
vidék társadalma kivétel nélkül ur és szegény, 
adakozó és adományt élvező, fiatal  és öreg, sze-
gény és gazdag kezet fogjon  egy komoly anyagi 
hasszonnal nem kecsegtető, sőt áldozatot és ön-
feláldozó  munkásságot kivánó czél el trésére. A 
legk&lónibözöbb elemek egyesültek ott egy ezélra 
vagyon és rangkülőmbség nélkül, közremunkál 
ottan mindenki, nemcssk névvel és pénzzel mint 
nálunk, de tetlel és buzgossággsl is, 

Czélját egy ilyen szövetkezésnek igy határoz-
hatjuk meg: „A társadalom szorosabb egybe-
lttzé»e, az iskolák látogatása, szegény gyerme-
keknek tankönyvekkel való ellátáss, jó taanlók 
jutalmazása, karácsonyi ajándékok kiosztása, 
nyári gyermekmenhelyekről való gondoskodás, 
gyógy és kötszerek beszerzése, szegény betegek 
részére, a kórházba vsló szállítás anysgi meg-
könynyebitése, háziipar fejlesztése  és egyéb a 
nép anyaci és erkölcsi javára szükséges intéz-
kedések. Továbbá zálogházak lélesilése és azok 
kezelése. 

Mert a zálogházaknak is emberbaráti in-
tézményeknek kellene lenni és nem szabad a 
megszorult szegény embert kapzsi uzsorás em-
ber prédájára hsgyui. 

Nem elég a kész nyomort támogatni, de 
annak indiló okait is lehetőleg meg kell szüntetni. 

Ez leune a kolozsvári és kolozsvármegyei 
nők legszebb szövetsége, nem aprózná fel  ismét 
a társadalmat felekezetek  és nemzetiségek sze-
rint, rang és állás szerint, de Krisztusnak is 
tetsző szent szövetségei lélesitenéuek, letörül-
nék s verejtéket a betegről, felruháznák  az ab-
ban szűkölködőket, anyagai és szellemi táplálék-
bsn részesítenék az erre éhezőket, enyhítenék 
a nyomort, népszerűsítenék és általánosítanák 
a jólétet. 

Mindezt a jót megtenni csak szeretettel 
és türelemmel lebet. 

E felolvasásom  csak bevezetése annak a 
nagy nmnkának. melyet mintegy két évtizeden 
át sok ezer röpiratban ismertellünk s részben 
megvalósítottunk, melyekből mostegy párt azok-
nak, kik komolyan tenni akarnak, szíves kész-
séggel rendelkezésükre bocsátunk. 

Kérem őket javítsák a kort szeretettel 
és türelemmel. 

(Vége.) 

Szeretetről, türelemről. 
Irta: Dr. Gidófalvy  István. 

(Folytatás. 

Akkor szól a balkeze felől  lévőkhöz: át-
kozottak ! menjetek az örök tűzre, mely raka-
tolt az ördögnek és az 5 angyalainak! 

Mert éheztem és nem adialok ennem, 
szomjúhoztam és nem adtatok innom, utonjáró 
voltam és nem fogsdtatok  be engemet, mezite 
len voltam és nem ruháztatok meg engemet, 
beleg voltam, tömlöczben voltam és meg nem 
látogattatok I 

Akkor ezek is felelnek  neki, ezt mondván: 
Uram! Mikor láttunk léged éhezni, vagy 

szomjúhozni, vagy uton járni, vagy ruha nél-
kül, vagy betegen, vagy tömlöczben és nem 
szolgáltunk volna neked? 

Akkor felel  nekik, ezt mondván : bizony 
mondom nektpk, mivelhogy ezeket nem müvei-
télek egygyel sz én kincsinycim közül, én ve-
lem nem müveitétek. 

£s elmenének ezek az örök gyötrelemre, 
az igazak pedig az ölök életre.JjJJ 

Igy állapítja meg Krisztus sz emberi élet 
zárszámadását és mérlegét. 

Igy tsnit a Krisztus szövetségek és szö-
vetkezetek létesítésére. 

Igy adja az utssitást — maga is gysko-
rolvs — arra, bogy a papok, tanítók, lérfisk, 
asszonyok, kicsinyek és nsgyok szövetkezete 
ket létesítsenek. 

Nem akarok hosszadalmas lenni, nem aka-
rom az egyes szövetkezeteket és szövetségeket 
külön-külön (elsorolni és szokst megmagyarázni, 
mint gyermek kell, hogy megkesdje szt min 
denki és halálig kell, kogy folytassp. 

*) Tört. esemény az 1848-49. évi szabadság-
harcából. (Sándor hat éve meg nem aiflnő 
kérésére leírva.) 

Korcsolya-estély. 
Az őröm és vígság fejedelme,  a Terpsaikoré 

művészetének, a táuoinak örökös fő-fódirektora 
városuukba is megtartotta ünnepélyes bevonulását. 

Méltó éB fényes  alkalmat nyújtott neki erre 
korcsolyázóé nemes sportját kedvelő éa gya-

korló egyesületünk f.  hó 10-én, a Kossuth ssál-
loóa nagytermében rendezett eatélye, a mely 
méltán viselheti akár aa elite bál czimét ia. 

Mindazok a remények, melyeket eaea es-
tély aikeréhez tűztek, teljesedésbe mentek a ss 
idén rendezett korcsolyaestély fényben,  kedi-
lyességben és minden irányú aikerben jóval fe-
lülmúlta elődjeit. 

A Kosautb szálló izléaael és csínnal feldí-
szített nagytermét fél  kilencs feli  nsgyssámu ia 
igeu elegáoa közönség töltötte meg; igen aok viruló 
szép leány és még több aiép asszony gyűlt 
egybe, hogy áldozatot hozzon a táoci istennőjé-
nek, Terpszikorénak és bemutassa hodolatát Kár-
nevál berezegnek. 

Pontban 9 órakor felhangzott  a lenéasek 
nyitánys, melv után elkezdődött a tánes, mely 
folyton  fokozódó  jó ke4vvel kevés megalakítás-
sal s hajnali órákig tartott. 

Elegáncsia, kitüuő hangulat is feutelenaég 
jellemezték a kedélyes mulatságot, mely egyike 
volt a beállott farsang  legsikerültebb estélyeinek. 

A megjelent hölgyekről a követkeső név-
sort sdjuk: 

Araaonyok: Aosél Ödönné, Almássy 
Zsigmondné, Antalfy  Gáborné, Jerssák Jánosai. 
Kornháber Adolfné,  Mersa Bessőni, Mednyánssky 
Lajosné, Nagy Béniné, Nagy Ferencesé, Nagy 
Sándorné, Papp Domokosné, Perjiasy Mlhályné, 
Simon Jenóné, Szultán Oergelyni, Ujfalussy 
Jánosni. 

L e á n y o k : Bogády Etus, Jerssák Ida, 
Mánya Berta, Nsgy Anna, Nagy Irén. Nagy Ma-
riska, Pap Mariska, Simon Irén, Szultáa Hósa, 
Szultán Zelms, Ujfalussy  Bóasika. 

As estilyen résztvevők mig sok Ideig kel-
lemeaen fognak  viaasaemlikesnl annak gyönyö-
reire, a rendezésig pedig büszke lehet a finyea 
sikerre. 



3. mám. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Klneveaoa. A badapesti rendőrségi 

főkapitány  előterjesztésére • belügyminiszter 
(-•ikszéprizi Schubert Ferenc* rendőrségi segéd-
fngalaazól  fogalmazóvá  és csikszeredai Tamás 
Lázár dijaokot flzetés  nélküli bívatalsegédlisztté 
nevezte ki. 

— Tamás Béla halála. A mii; bizonyos 
• halál, oly bizonytalan annak ideje, helye éa 
•nádjai ia. Ast (adjak, hogy ma még élliitk, de 
aal nem. bogy holnap a airbe kerülhetünk H mégis 
szeretőnk hivalkodni, embertársainkat boszantani 
a a nálunknál alacsonyabban allékat lenézni; 
pedig a vég egy és ugyanaz. Az élethez valé 
görcsös ragaszkodás azonban az emberek nagyobb 
részénél megvan, még aioknál is. kik a létfenn-
tartás ezerféle  bajával kiisködnek a ha mégis 
gyakran kell hallanunk, hogy olyanok válnak meg 
önként as eleitől, kik még annak ugyszóli» 10 
azöbéa vannak a üröm cseppjeit oem Ízlelték, 
gondolatainkkal a rejtélyek világába kalandozunk 
éa keressük as okokat, melyek a< ilyeneket ai 
élettel valé meghasonlás luaájába vetetik; de 
v'aagálódásaink sa emberi természet különbőzé 
sége mellett alig síig találják meg az alapot, 
melyre feltevéseket  fektethetnék.  l«y vagyunk 
aaaal a jelen eaelben la, midőn Szereda város 
volt pénztárnoka éa anyakönyvvezetője Ta m á a 
Bélának, a férfikor  küszöbén állott eröteljea Batal 
embernek megdöbbenté tragikus vége felett  gon-
dolkozunk. a kinek lelkületét semmi oly büu nem 
terhelhette, mely a társadalom megvetését von-
hatta volna maga után ; minden oldalról tisztelet 
éa azeretel környezte, felelöaaég  teljes hivatalá-
nak esepMilenUI felelt  meg. a kezelése alatti köz 
vagyont érintetlenül hagyta és családi gondok 
nem terhelhették, s mégis mégis an.iyira meg-
hasonlott sz élettel, hogy önként vetett véget 
annak, mely még hosaau jövöt biztosíthatott 
volna réaaére. De nem próbáljuk s rejtély kulcsát 
keresni, mert s történtek ulán arra U|:V ia aligha 
akadhatoáuk rá akkor, midőn még aa utolsó napok-
ban aem aejtette lelkének maghasoulását aenki 
elölt egy azAval aem, aem pedig egy aor irásl 
hátra nem hagyott végzetes elhatározásának in-
dokairól. Elégnek tartjuk annsk szomorú konsta-
tál áaát, hogy szerdán hazulról eltiint a szemtanuk 
azerínt az Olt folyó  felé  vette ulját, mely mellen 
a azeredai fürdőnél  aznap bolyongani látták ia s 
miután aznap haza nein tért, következő unpou 
szülői, rokonai, barátai keresésére ioduliak azon 
aejtelem által gyötörteivé, hogy talán s> Oltb i eseti 
vagy önként bele ölte magát; azonban csütörtökön 
s katstás eredményre nem vezetett s pénteken aem 
egész egész estig, a mikor a Heivi; János fürdő-
telepe mellett lévő Lajos litnáoz féle  fürdő  bel 
aejél is szemügyre vévén, annak egyik vetkező 
fülkéjében  halva megtalálták és orvos to-vény-
azékéki szemle uláu hssa szállították eltűnésének 
harmadik napján. Az e-el óriási feltűnést  és saj 
nálatot kellett a vároa minden rendű lakosságé 
nál és BZörnyU bánatot okozott a szülőkuél, ki-
ket vigasztaljon sz a tudat, hogy máanap meg-
történt temetésénél a réazvéi oly impozáns mó-
don nyilvánult meg. a minőhöz foghatót  moslauá 
ban alig látunk. A kiséret, mehynek élén a hely-
beli zenekar gyászindulóval haladt a tágas piaca-
teret egészen betöltötte; a airnál pedig Bolár 
Béla megyei alleveltárnok tartott szépen átgon 
dolt éa hatáaoa beszédei, melylyel övéitől, burá 
taitól elbuoauztatta. As örök világoaaág tényes-
kedjék neki I 

— Pénatárnok helyettesítés. A váro-i 
képviselő testület folyó  hó 10-éo tartott reud-
kivttli közgyűlésében s Tamás Béla halálával 
megüresedett pénztárnoki állásra M á r lo n lg-
náczot helyettesiteték, sz ellenőri teendőkkel 
pedig J a k a b Ferenc» tanácsost bízták meg. 
Ugyanezen ülésben szomorúan vélték tudomásul 
Tamás Béls elhunytát, s elhatározták, hogy 
emlékét jegyzőkönyvbe foglalják,  koporsójára 
pedig koszorút tesznek. 

— Kereskedő segédek bálja. A hely-
ben alkalmazott kereskedő segédek tolyó évi 
jaaaár hó 17-én a Kossuth szálloda nagytermé-
ben éa mellékhelyiségeiben főnökeik  védnöksége 
és Kozák Dávid zenekaránsk közreműködése mel-
lett tánczestélyt rendeznek. Az estély tiszta 
jövedelme a helybeli szegéay gyermekek feiru-
házáaára fordittatik.  A kereskedő ifinság  ezen 
első mulatságát, tekintettel a jólékonyczélra is, 
melegen ajánljak olvasóink szive» figyelmébe. 

— Önkepzőkóri közgyűlés. A esik 
szsredsi iparos ifjúság  önképzőköre III, évi ren-
des közgyűlését Csíkszeredában 1903. január hó 
25-éa, vasárnap d. n. Ş órakor kezdődőleg a 
kör helyiségében fogja  megtartani a következő 
tárgysorozattal: 1 Elnöki megnyitó. 9. Titkári 
jeleatés a kör 1902. évi működéséről. 3 Szá-
madást vizsgáló bizottság jelentése. 4. Költség-
vetés megállapítása. 5. Tiszteletbeli tagok, tiszl-
viaelök és választmányi tagok választáss. 6. Az 
alapszabályok keretén belől eső indítványok 
tárgyalása. 

— Baókely IQnaagl egyesület a f6-
•aroaban. A Budapesten tanuló székely 
egyetemi hallgatók és as egyetemet végzett 
székely eredeti fiatal  emberek elhatározták, 
bogy az ország fővárosába  székely ifjúsági 
egyesületet alakítanak. Az egyesület elsőrendű 
ezélja as lesz, hogy a fővárosban  kerülő szé-
kely ifjakat,  kik magakai a tudományos, vagy 
a müvéül pályára akarják előkészíteni, egy 
egyesületbe taszehozza s őket agy szellemileg, 
•int anyagilag támogassa. Az egyesület helyi-
fsége  egyszersmind otthona is letad a azékely-
Qaságaak. További czé(j« az egyesületnek a 

székely ügyek Iránt való érdeklődés folytonos 
ébrentartáM és a székely törekvések elősegí-
tése is. Ezeket első sorbsn erkölcsi eszközök-
kel, összejövetelekkel, eszmecserével, mulstsá-
gok és ünnepélyek rendezésével sksr|a elérni. 
A mennyiben sz egyesület anyagi állapota 
megengedni, tagjait anyagilag is segélyezni 
fogjs.  szok számára állásokat szerez. - Hogy 
czélját minél inkább elérhesse, a baaonlóczélu 
vidéki és fővárosi  egyesületekkel és körökkel 
igyekszik összeköttetésbe és kspesolstba lépni. 
A* egyesületet illető levelek Nagy József  |og 
hallgatóhoz (Budapest, VI. Irányi-ulczs 10 sz. 
II. emelet, 9. sjté) küldendők, ki készséggel 
szolgál mindennemű felvilágosítással. 

— Kath. egyházi énekek, imák és 
temetési szertartások c>.im alatt Stsropsy Já-
nos lőtsnitó és ksnior szerkesztésében éa ki 
adásában igen sok egyházi éneket és alkalmi 
imákat tartalmazó könyvecske jelent meg, mely 
Stampay János szerzőnél Köbölkuton, Eszler-
gommegyében kapható. A kezűnkhöz küldőit 
csinos sötésű könyvecske a nevezett mttoek 
már kilenczedtk kiadása. 

— Konyhakertószet a Székelyföldön. 
A Székelyföld  egy része különösen rá van szo-
rulva arra, liogy a konyhakertészeti foglalkozás 
is intenzivebbé tétessék. Egyes székely közsé-
gekben vagy városokban a konyhakerti termei-
vények Ara oly magas, hogy a fővárosban  fize-
tett árokat is meghaladja. A lakóssig még alig 
ismeri fel  e foglalkozás  jövedelmezőségéi, de 
nem is tudja a módját annak, hogy miként 
kellene csekély birtokát kihasználni. — A mint 
értesülünk, a földmivelési  miniszternek szándé-
kában van a Székelyföldön  egy állami zöldség-
termesztő mintatelepet létesíteni; sót ennek ki-
vitele érdekében a' kezdeményező lépéseket már 
meg is tette. A létesítendő telepen időszaki 
tanfolyamok  is fognak  tartslní, a melyek kivált 
a tanítóknak és lelkészeknek adhatnak alkal-
mat srra, bogy az ott megszerzett ismereteiket 
a nép között tovább terjesszék. 

— Jutalmazások ragadozóvadak 
Irtásáért. Darányi Ignácz földmivelési  minisz-
ter ujabb tanújelét adta a gazdaközönség érde-
keinek istápolására). Hogy buzdításul szolgáljon 
egyeseknek a sok kárt okozó ragadozóvadak 
irtására mindent elkövetni s ez álul sz állat-
tenyésztő közönséget nagyobb károsodásoktól 
megóvni, mindazon egyéneket, kik s mult évben 
farkasokat  és hiuzokst ejtettea el a megye kö-
zönsége állal darabszám szerint már kiadott 
ti—8 korona díjon felül  sz állampénztárból 
30— 30 korona jutalomdíjban részesítette. A 
megjutalmazottak ezek: Udvari József  kozmási. 
Silló József  mindszenti, Borbély Andiás koz-
mási, Szász Gáspár Jakab hollói, Spászin János 
hollói, Görbe Péter gyimesi, Karácson János 
tölgyesi lakósok 1—1 farkas  után 30—30, 
Tankó János gyimesi lakós 2 farkas  és I hiúz 
után 90, Keresztes Károly tusnádi lakói egy 
biuz után 30 koronát kaptak, mely összegek a 
szeredai ég illetve gyószentuiiklósi állampénztá-
ruknál folyósítva  is lettek. 

— Aa állami mének szétosztása. A 
folyó  évre az országban szervezett fedezlelési 
állomásokra a mének kiosztása már tegnapelőtt 
kezdetét vette. Ez a kiosztás Sepsiszentgyör-
gyön, honnan a megyénkben szervezett fedez-
tetési állomások az anyagot kapják, jövő lebr. 
hó 9 én fog  megtörténni. 

— Tűzifa.  A .ra. kir. államvssutsk bu-
dapesti üzletvezetősége az 1903. évre szüksé-
ges 11600 köbméter kemény uszlatian hasábos 
tűzifa  szállításinak biztosítása czéljáhől árlej-
t é s tart, mire nézve az ajánlatok 1903. évi 
január 28-án déli 12 óráig adandók be. 

— Vasúti szükséglet. A szamosvölgyi 
vasul igazgatósága erdei termények, faipari  czik-
kek, üvegáruk, szövött áruk, börnemüek, rug-
gyanta áruk, olsj és zsirnemüek, festőanyag 
kencze és fénymáz,  lém-scxél és vasneműek. 
kefékötü  áruk, tárirdasuyagok, rézműves, bádog 
és léiciparczikkek, vegyszerek, sók, szerszámok 
és eszközökből álló szükségletét 1903. évre 
ugyanezen év február  5 éig beadandó ajánlatok 
alapján biztosítja. 

— Drágái a külföldi  szivar ós do-
hány. Ezt hirdeti a Lukács László pénzügy-
miniszter által beterjesztett törvényjavaslat, 
mely a vámvonalon át behozott dohány és do-
hánygyártmányok engedély illetékének megvál-
tozásáról szól. A változást k kővetkező parag-
rafus  rendeli el: „A vámvonalon át behozott 
dohány és dohánygyártmányok után a vámdijnn 
kívül fizetendő  engedély-illeték az 1875. évi XIV. 
törvényezikk idevonatkozó rendelkezésének ér-
vényéé kívül helyezése mellett; a tiszta súly 
minden kilogramjitól szí var ka után 30 koross, 
szivsrok után 96 korona, egyéb dohánygyári 
mányok és nyers dohány után 90 korona lesz" 
A külföldi  szivar után eddig 82 koronát, a 
szivarks után szintén 91 koronát kellett fizetni 
a szivar kilogramja tehát 4 koronával a BÚ 
varkié pedig 8 koronával lesz drágább. Bizo-
nyára lesznek olyanok, kik a külOmbséget rás 
fogják  fizetni,  hogy finom  külföldi  szivarokat é-
szivsrkakat szívhassanak, némelyek azonban le-
het, bogy a hazai ipart fogják  pártolni a pénz-
ügyminiszter ezen ujabb törvényjavsslsta kö, 
veikestében és szívják s hazai kéazitméuyeket 
•ég ha rosszabbak is, mint a külföldiek. 

Laptolajdoooa: 
OTÖROTJAKAB ÖRÖKÖSE. 

89. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszeredai csendőr laktanyában 

többféle  köinives, asztalos, lakatos, és 
kőfaragó  szakmába vágó helyreállítási 
munkák merültek lel, melynek foganato-
sítását a belflgyminister  ur 6 nagymél-
tósága mult év november hó 24-én 
121824/V. b. száui alatt kelt rendeletével 
5402 korona 03 fillér  erejéig engedé-
lyezte. Midőn erre versenytárgyalást hir-
detek, felhívom  a vállalkozni szándéko-
zókat, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat 5°/o 
bánatpénzzel felszerelve  folyó  évi feb-
ruár hó 10-én reggeli 8 óráig 
ezen szárnyparancsnoksághoz annál bizo-
nyosabban nyújtsák be, mert később ér-
kező ajánlatok figyelembe  vétetni nem 
fognak.  A munkálatokra vonBlkozó felté-
telek. költségvetés és tervek a szárny-
parancsnokság irodájában a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők, a hol a 
munkálatokra vonatkozó további felvilá-
gosítások ÍN megkapliHtók. 

Csíkszereda, 190J. évi január hó 
13-án. 

3 AlmáSBy főhadnagy. 

1059—19U2. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a dicsőszenlmártoni kir. járásbíróság 
1909. évi V. 509. számú végzése következté-
ben Boilla Zakariás dicsöszenlmártuni lakós 
javára Itj. Fodor Antal és társai csikvacsárcsi 
Iskósok ellen 95 kor. hi fill.  u jár. erejéig 1902. 
évi november hó 13-áu foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1150 kor. 65 fil-
lérre becsült következő ingóságok u. m.: I. 
Ifj.  Fodor. Antalnál künn lévő követelés. II. 
Lázár Gábornál széna, szekér és künn lévő kö-
vetelés. III. Biró Antalnál tehén, sertés és künn 
lévő követelés nyilváuos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1909. évi V. 1164/9. számú végzése foly-
láu 25 kor. 62 fill.  tőkekövetelés, és eddig ösx-
szesen 99 kor. 67 flll.-ben  biróilag már meg-
állapított köllségek erejéig végrehajtást szen-
vedők lakásain Csikvscsárcsin leendő eszköz-
lésére 1903. évi Január hó |7-ik napjá 
nak délelőtti 9 Arája határidőül kilüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok sz 
IB81. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is el fog 
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1909. évi deczember 
hó 99-ik nspján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bír. végrehajtó. 

1091. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehsjtó ezennel 

közhírré teszi, bogy a csikszeredai kir. törvény-
széknek 1902. évi V. 8604. polg. sz. végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
csikszeredsi tsksrékpénztár végrehajtató részére 
Koncz Mihály s társa végrehajtást szenvedő 
ellen 161 kor. követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 613 koronára becsült ingóságokra a 
csikszeredsi kir. járásbíróság 1902. évi V. 
1248/2. sz. végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap- és relülfoglaltstik 
követelése erejéig is, a mennyiben azok kielé-
gítési jogot nyertek volna, végrehajtást szen-
vedők lakásán Csikszentmibályon leendő meg-
tartása határidőül 1903 évi január hé 22-lk 
napján délelőtt 9 öraja kiiflzeiik,  a mikor a 
bíróilag lefoglalt  ingók és pedig lovak, szekér, 
hám. széna és házi bútorok a legtöbbet ígérő-
nek készpénzfizetés  mellett szűkség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik sz elárvere-
zendő ingóBágok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
h mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez s végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy előbbségi jelenté-
seiket sz árverés megkezd&eig aláírt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig f/óvsl  beje-
lenteni el ne mulsszszék, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognsk  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1902. évi decz. hó 28-ik 
napján. 

Kereastes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldölt bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, bogy a csikszeredai kir, törvény-
széknek 1909. évi 7B17. p. sz. végzése folytán 
Dr. Fejér AntBl ügyvéd áltsl képviselt Csík-
szeredai pt. r. t. végrehajtató részére Koncz 
Károly s társa végrehajtást szenvedő ellen 100 
kor. követelés »jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 613 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1902. évi V. 1158/9. sz. végzésé-
vel a további eljárás elrendelhetvén, annsk az alap 
és felűlfoglaltstók  követelése erejéig is, a mennyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehaj-
tást szenvedők lakásán Csikszentmibályon leendő 
megtartass batáridőül 1903. évi január hó 22-lk 
napján délelőtt 9 órája kitttzetik, a mikor a 
biróilag lefoglalt  ingók és pedig lovak, szekér, 
hám, széna és házi bulorok a legtöbbet Ígérő-
nek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a régrehajtató kö-
vetelésit megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a meduyíben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig azóval beje-
lenteni «1 ne mulaszszák, mert külöuben c«ak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1002. évi deczember 
hó 98. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

3. szám. 
1903. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehsjtó sz 1881. évi 

LX. t.-cz. 109. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csikszeredsi kir. törvényszék 
1903. évi 6684. polg. számú végzése következ-
tében dr. Bocskor Béla ügyvéd által képviselt 
Boltresz Ferenczné szül. Csaló Jolán csikdán-
falvi  lakós jsvára Hodor András csik-szent-
györgyi lakós ellen 2017 kor. 46 fill.  s jár. 
erejéig 1909. évi sngusztus hó 29 én foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
1684 koronára becsült következő ingóságok, n. 
m.: 9 drb. 7 éves ökör, 7 drb. sertés, 15 terű 
ősz-szalma, 7 terű árpa-kaszálás, 120 hektó-
liter rozs nyilvános árverésen elaídatnsk. 

Mely árverésnek csikszentmártoni kir. járás-
biióság 1902-ik évi V. 447/3. számú végzése 
folytán  2017 kor. tőkekövetelés és ennek ósz-
szeB járulékai és eddig összesen 103 kor. 62 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Csikszenlgyörgyön végrehajtást szenvedő 
Hodor András lakásán leendő eszközlésére 
1903. évi Január M 26-Ht napjának d. e. 9 órája ha-
táridőül kitüzetik és shhoz a venui szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. törvényezikk 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, bee sáron 
slnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeutmártonon, 1903. évi ja-
nuár hó 10-ik napján. 

Oondoa István, 
kir. blr. végrehajtó. 

Gópószi 
állást keresek nagyobb Üzemeknél LOCO-
m o b i l és S tab i l vizsgával rendelkezem. 

Szász Bálint . 
l - l Osiktaploosa. 

Egy 2 szoba, konyha, pincze 
és kamarából álló lakás nyári 
konyha, fáskamara  és baromfi-
óllal, külön udvarral « befásitott 
kerttel együtt 

jutányos árban eladó. 
Ezen lakás egészségi szempontból ia 

igen alkalmas. 
Hol megmondja e lap kiadóhivatala. i_ f i 

Ingyen és bérmentvekap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, melybő 

bárki képes 

legfinomabb  Likőröket és Rumot 
hideg utón minden készülék nélkül még a leg-
kisebb mennyiségben is országszerte ismert 

• arómáimmal előállítani. •' 

W 4 T T E B I C H A. 9_10 
Budapest, VIL, Dohány-utoaa 6. aa. a. 
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M I S O H I T Á H . 

AZ ALCSIEJ BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

XI-ik ÉYI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1903. február  2-án d. e. 9 órakor 

fogja  Üzlethelyiségében Csikszentiuártonban megtartani, melyre a t. cz. részvényének 
tisztelettel meghívatnak. 

S i i g y a e i e a e t t 
1. Bizottságok választása a szavazatok számbavételére és jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 
2. Az 1902-ik évről szerkesztett zárszámadások, az igazgatósági és felügyelő 

bizottsági jelentések előterjesztése, az évi mérleg megállapítása, a nyereség felosztása 
feletti  határozás és a felmentvények  megadása. 

3. Az 1901-ik évi alapszabályok módosításának a közgyűlés általi hitelesítése. 
4. Esetleg beérkezendő indítványok tárgyalása. 

- á J a . p B s a / b á J . 7 - l=l-^-oia.a.t. 
A közgyűlésen rnndeu részvényes vagy személyesen vagy meghatalmazottja által, kinek 

azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban minden 
részvényes a gyűlés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elismervény 
mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvényes egy-egy szavazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van : minden további 5 részvény csak egy szavazatra jogosit, azonban sem 
saját személyében, sem más által képviselve, sem végre másokuak képviseletében, avagy mind 
három módon együttvéve 20 szavazatnál többel senki sem gyakorolhat. 

t -: i A z I g a z g a t ó n á l ; . 
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! Lejjobb a Q n n i l 
1 dr. Fortl-fála  O L D 

Legjobb a Q D D T l D 1 Q 7 I 
dr. Fortl-féle  Ő E j D l A f A Ö Z / ,  | 
Még eddig semmiféle  tapui nem érte el 

ennek a jó hatását! | 
Fo r t i László eredet i gyártmánya. j 

Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ha- 1 
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da- 1 
ganatoknál stb. Azonnal csillapít ja a Uj- | 
dalmát, oszlatja a daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni { 
kellene. A nöi emlőgyulladásnál biztos ered- 1 
ménynyel alkalmaztalik. Ára 2 kor., kisebb j 
I kor. és a legkisebb 70 fl'l.  Kapható a gyár-
ban Forti Láeiló Budapest, II. kei., Is- 1 
kola-olcza 34. szám és a főraktárban  Bnda- I 
pesten, Török József  gyógy-
tárában, Király-utcza 12., 
valamint Budapesten min-
den és vidéken a nevezete-1 

sebb gyógytárakban. 
Az eredeti dr. Forti-léle 
sebtapasz külső csomago-
lásán. mely F. L 
betűvel van le-
pecsételve, az itt v ţ~ 
is látható véd-
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti j 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. , 

sz. végzésével megerősítette. 

A számtalan értéktelen és ártalmas ntán-1 
zalok arra indítottak, miszerint az ntánzó I 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti  , 
aláírással és védjegygyei ellátva nincs, ja- 1 
talomban részesül, mert a tapaszliamiaitó- I 
kat folytonosan  törvényileg üldözöm. 6-0 1 

Figyelemre méltó 
1 Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű revóközönxéget, miszerint 
az őszi és téli szezonra újonnan és du*an 
fölszerelten)  raktáromat kész férfi  és gye-
rek öltönyökkel, — a legfinomabb  téli 
kabátokkal és köpönyekkel — téifi 
és Hü illetve gyerekek részére, valamint 
férfiak  részére rftv'd  bőrös kabátok is 
nagy választékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraezok — agy és asztalterítők, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
ta rka takács — női köntös kelmék ; 
van továbbá dus választékban mindennemű 
fa-  és vasbator , mindenfajta  divánok. 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek minden féle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltételek 
mellett havi részletfizetésre  is elárusituk. 
Ezekután tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevő közönséget legyen teljes bizalommal 
irántam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedéséi e 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illó tisztelettel 

fitafilltfny  Z n . 

" V . F e r e n c z p á i l i i a . 3 s s L 

(SÓSBORSZESZ) T- 0 

Vértes gyógyszerész-féle 
használa tban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy ftfl/sö,  mint belső  használatra mindenekelölt 
legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage). Kitűnő sikerrel használtatik vsux. 
köszvénr,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások'és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint a 
száj tisztítására ; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét,  fejfájás 
stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélliordókn»k 
s általán sokat gyalogolóknak nélközhetetlen. — Valódi csak a 
mellékelt védjegygvel. Egy üveg 30 fillér..  1 és 2 korona. Kap-
ható Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József  és 

.Veress Elek uraknál; Csikszentmártonban: Amira Já-
t nos urnái; Csikszépviaen : Fe jé r Miklós urnái, általában 

olt, hol plakátok a fenti  védjegygyel láthatók, valamint közvetlen 

„ V É R T E S L. SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
A mai , Ostendei, Londoni ós Pár is i kiállításokon aranyéremmel, 

dUskereast tel és díszoklevéllel k i tünte tve . 

Mikó Árpád gyergyóalfalvi  udva-
rában százhetven szekér — első 

minőségű széna eladó. 
Értekezhetni: Magyari Lajos 

felügyelőnél  Gyergyóalfeluban. 

Egy épllletes belső telek a piaca-
in bz Aba két lnkóli.i 'zul, egy fa-  és egy 
kőháza mellék gazdasági épületekkel egy Ott 

olcsó árban eladó. 
Hol ? megmondja a kiadóhivatal I 1—6 

^ ^ v ^ l i v t t v i f j t v n ^ ^ ^ ^ n v m i f n v i t v  iţv /JT\«TIVit*'í(>-n»'in'HwTi>-m-m-n»-n»-m i 1 

Minden alkalommal pártoljuk városunk iparát 

PORST FERENCZ 
férfi-  és női-czipész üzlete Csíkszeredában (Piacztér) 

Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét  felbivni 

J oljh éven ftt  szerzett tapasztalatom és szakmámban való gyakorla-
toimnnál fogva  azon helyzetben vngyok. hogy jutányos árak mellett 
is csín és izlés tekintetében n külfölddel  n versenyt felveszem.  Készitek 
a legjobb bőrökből mérték szerint: 

uri-, női- és gyermek-czipőket 
1" a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig pontos időre. 

Javításokat olcsón vállalok. 

A 
l e g j o b b n a k e l i s m e r t t é l i C Z Í p Ő Í 

bevásárlásra ajánlja 

Budapesti raktárait: 
Föüzlet: 

VII., Károly-körut 19. szám. 
Kiraty-utcsa sarkán. 

Fióküzletek : 
IV., Kecskeméti-utcza 8. 

V I I . Kerepeai-ut 32. 

F é r f i c z i p i k : 
Jó és olcsó fajta,  C'U^ns 
Jö és olcsó fajta,  lii/.ös 
a legjobb lijta, dupla talpú, 

téli béléssel, lüzös vagy 
ezujns . . 

Vi/meiites orosz lakk, téli 
béléssel, dupla taipu, ezu-
gos vagy hegymászó 

posztó betétes |iroszlakk, víz-
mentes . . . 

lakk lii/.iH, elegáns 
amerikai boxbür, ezugos vagy 

ttl/.iis, téli béléssel . . 
Valódi C h e v r e a u x minden 

kivilelbeu 

A R 

Irt 3.50 kr. 
» 4 . -

5 , -

5.50 

5.50 
5.50 

5.50 

v m . , József-körut  73. 
A K: 
| N ö i c z i p ő k : 

Jó és oicsi fajta,  ezugos 
| Jó és olcsó fajta,  fflzös 

a legjobb fajta  fiizős  vagy 
gombos, téli béléssel 

Vízmentes orosz lakk, füzds 
vagy gombos, téli béléssel 

Posztó oroszlakk, duplatalpu 
lakk fttzös  vagy gombos 
Amerikai boxbör, fflzös  vagy 

gombos, téli béléssel „ 4.50 
C h e v r e a u x minden kivitelben „ 5.— 

6-0 

frt  3.50 kr. 
, 3.50 

. 4 -

n 4.50 
. 4 . -
- 4 . -

Óriási nagy választék gyermek-czipőkben a legolcsóbb árak mellett. 
Vidéki rendelések a föüzlet  u t j án pontosan eszközöltetnek. 

Meg nem feletö  áruk késsségget kicseréltetnek. 

>. .•. .•. • • 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  telkivni a placz-ltczában, 
SZOROS BÉNI lúzában lerö minden igényeket kielégitöleg berendezett 

- = Nyerges és kárpitos üzletemre = -
Ü/leteniben minden e szakba vágA munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár melleit pontosan eszktzlSm. 
Raktáron tartok mindenféle  ruganyos dlvánokat, mólyen leszállított 

árban, ugy, liogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bár-
mely nagyobb városban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak. 

Végül a uagyérdemtt közönség szives figyelmét  felhívom  azon kCrfilméDyre, 
liogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  ajánlva, maradtam 
Kiváló tisztelettel B f í j e r  F C r e n C Z , nyerges és kárpitos 

Csíkszereda, piacz-utczában. 
T. Bájer Ferenci urnák Csíkszereda, A mi az öntől vásárolt kocsit illeti, arról 

ezúttal adok véleményt és pedig olyat, a mely székely hazai iparunknak valóban dlcsó-
ségére válik. — Mindössze uoliány liete, hogy Óntól a kocsit megvettem, de e néhány 
hét alatt oly erós és mondhatni kritikus czenzurának volt kitéve, a mely aaonos egy 
egész évi folytonos  használattal, mert ezen néhány hét alatt számtalan rósz, de nagyon 
rósz, rögös, köves erdei és mezei utat összebarangoltam és a kocsioak mondhatni semmi 
sérülése uein történt, pedig, ha történt volna, sem lenne csoda. — Továbbá eltekintve 
a kocsi eeen jó tulajdonságaitól, czélszerű és helyes beosztásától; mondhatom, hogy csínra 
nézve is megállja a helyét, mert eddig még minden siakember elismeréssel volt a SZOlM 
és csinos munka iránt, mely ugy a vas, mint a fa  és nyerges mnnkát illeti. 

Tisztelettel Bodrogi Áron. 
i a ' u n i n i n t n i n t n i f t f ' t t r u n i A t f w v ^ i A r t v  w vfiifiifw'HifiifW'Mfiif'iif'Eâfiif'iifiifii 
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É r t e s í t é s . 
Tisztelettel írteaitem n vidéki lUrdőző küzünsíget, lio<ry Kézdi-

vásarhelyen a tnkar^kpínziAr tulajdonát k.'pezö göz- í* kádfürdő, 
mely klnyelmewn vnn berendezve, két najry metleiicsséwl, ejfyik  niclejr, 
a mfailc  Imigyo* íb egy kisebl». a mely tiszt a liidejr, további meleg «'« 
liidc-g zuhanyokkal, » g Ó Z S Z O b a kitÖDŐ, il hol iHn'os gűs.  van, bc-
Megzénre nagyon Ucllenu-». Imlnrka, borminta és szikfllvir/ifr  vo^yit.-
kekböl van előAllitvn, kónyflnu»  porczellán <•» czement kádak 
Hziutén zuhanyokkal, n CM-  kádakba kénmájat, fryrtjryl'ilrdőiuk  ih 
lehet venni, amely inind.ntéle h ü l l ő t . r r u m f t l .  e s m l , Ui i«i#>ínJ« 
több fürdő  vétele után ini'ffjryógyit. 

A gőz- .'•« kádfürdő  iia.-zci Bzobi'ii gő/.filt.Wl  van berendezve. 
A gűx-  és kádliirdő minden héten l l é g y N z r r van nyitva .<r,sz nap 

Gőzfürdő  napok: 
délután 60 üli. 
uraknak 60 flll. 
nóknek 60 flll. 
nőknek 60 flll. 

Vasárnap egész nap uraknak d. e. 1 kor. 
Kedden nőknek „ „ 1 kor. 
Csütörtökön uraknak „ „ l kor. 
Szombaton uraknak „ „ 1 kor. 

Porczellán kád egész nap 1 kor. 
Czement „ ,. 70 flll. 

Minden onztálynál mavi tz i rozA», l y i i k N z r m - k ö r ö i n v á -
g á n l a legtökéletesebben végzem a t. filrdőző  vendégeiinnek. 

A nagycrdemtl fürdőző  közönség számos látogatását kérem. 
KézdiváaArkely, 1903. évi január lió. Tiszti-leltei 

Vadén SextalABt 
i o lüriló-bérló. 

I 

Makulator papir 
a legolcsóbban csakis lapunk 
könyvnyomdájában kapható. — 
Vidékre 6 kilós postacsomagok-
ban is szállítunk. 

Női gallérok, kabátok éa Jistkalapok! 

Van szeri ncséni an. é. közönség szí-
ves tudomására liuzni, liogy Q/.letemel az 

őszi és té'i szezonra 
itjiiinian mide/tein l>e és ez>nlul is ép 
ugy, mint eildig, a le^szuliilabl' Arakon 
fogom  áluczikkeimet árusitani, m*rl tű-
elvem : kevés haszon mellet t nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tisztelt közönség ediligi 
bizalmát jövüie is kérve, üzletemet jó-
imlulniu pártfogásukba  ajánlva, maradok 

kt/s/. s/.u!<;;iliitl:il 

Szt 'kclyl t idy Sáiulor 
Imi .'s íI'Tií <Ii\ ul li/li't r (< Mkszi-lvJuV 

46 - :.2 

Üzletem a Hutter szállodával szemben! 

Egy jó családból való fiu, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 

felvétetik  lapunk nyomdájában. 

Köhögés ás rekedtség ellen nincs Jobb a 
< 'o RÉTHY-féle 

pemetefű  czukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét  kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van. 

I doboz ára 60 fillér. 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 

SZVOBODA TESTVEREK 
könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában. 

Ajánlják dúsan felszereli  és az uj miniszteri rendelet szerinti 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére íiuom papíron nyomtatva. I'osta- és kézbesítő könyvek bekötve. 

Jól berendezett könyv- és papirkereskedésükben 
kapható: közönséges iró|)apir. nagy csomagoló, jó rajzpapir. rózsaszín és fehér  itató, kék másoló 
és mindenféle  színes papírok, selyempapírok. — Igen nagyválasztéku levélpapírok díszes dobo-
zokban 1)0 lillértől 1(1 koronáig: uagyválaszték névnapi és njévi kártyákból. díszes emlékkönyv-
vek és albumokból. Továbbá : népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, 
palatáblák, tisztázati és rajzfiizetek.  igeu jó plajbászok. irótollak. közönséges és diszes tollnyelek, 
tolltartók, tintalartók. rajzeszközök, körzők, festékek  és leslőecsetek. egyenes és háromszög vonal-
zók. Dus választék üzleti-, jegyző-, ima és énekeskönyveit. — Uj>yszintén kaphatók : vegyes if-
júsági iratok, mulattató képes meséskönyvek. mindenféle  szé|»irodalmi és 1'iizetes kiadványok. 

Különösen ajánljuk elismert jóminősééi fekete  tintáinkat naivban és kicsinyben: továbbá 
piros, carmin, lilla. kékszínű tintáit, festékeiket,  olvasztott mézga (gummi). jegyzőt iuta. pecsét-
viasz. ragasztó-ostya, szines irodai spárgákal. valamint a saját kiadásunkban megjelent és nagy 
elterjedésnek örvendő ..ŐHANUYAIr és ÁliTATLAXOK ()HAX(iYALA" czimü ima- és ének-
könyveinket; ..Erények gyöngy-ét ...Halotti zsolozsmák és szertartások könvv-ét. ..Csikmegve 
Földrajzán. 

Modem berendezésű könyvnyomdájukban 
elvállalnak mindennemű könyvnyomdái munkát, u. m.: müvek, folyóiratok,  heti vagv 

havi füzetek  kiadását; ügyvédek, kereskedők és pénzintézetek részére bármilyen komplikált táb-
lázatokat egyszerű szines nyomással: esküvői, eljegyzési és báli meghívókat a legegyszerűbbtől 

- a legdíszesebbig a legrövidebb idő alatt, körleveleket, számlákat stb. stb.. olcsón és tisztán. 

I 




