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Az  indemnitás 

Az államktiltségvetés niegállapitAs 
modern alkotmányos államokban a tör-
vényhozó testületnek a 
és nagy fontosságú  jogosítványa, mely 
által az állam háztartás rendjét és egyen-
su'yAt biztosítja. 

A-on felfogás,  hogy a költségvetés 
megtagadásának joga megilleti a törvény-
hozást, illetőleg annak egyik vagy másik 
házát állambölcsészeti szempontból nem 
helyeselhető, mert gyakorlatilag az állam-
élet inegakasztását, nz állnmreml, sőt 
egyenesen az állam megsemmisülését ÍN 
vonhatja maga után, illetőleg a kormány 
hatalmat a .salus iei pnblicae suprema 
lex* elve alapján hatalmi rendelkezésekre 
kényszerítheti. 

Jogi szempontból lőleg az hozható 
föl  nma felfogás  ellen, hogy a törvény-
hozás egyik háza sem hozhat oly hatá-
rozatot, mely az állatnjövcdékekre, adókra, 
illetékekre vonatkozó érvényes törvények 
mejakaszlását, hatályának felfüggesztését 
jelentené. 

így állván a dolog, világos, hogy 
a képviselőház kisebb részének, az ellen-
zéknek éppen nincs joga arra, hogy az 
indemnitás megszavazásának meggátolá-
sával az országot a törvényen kívüli álla-
potba kergesse. 

Igazuk van azoknak, kik azt állítják, 
hogy sem a költségvetési vita, még ke-
vésbé az úgynevezett felhatalmazási  javas-
lat, azaz az indemnitás fölött  lolyó tár-
gyalás alkalmas arra, hogy a bizalomnak 
vagy bizalmatlanságnak álláspontjából 
vitattassék. Bő alkalma vnn a törvény-
hozásnak, a nemzet képviseletének fel-
vetni a bizalmatlanság kérdését és kor-
mányt buktatni minden egyéb kérdésnél, 
de nem helyes ezt tenni a költségvetésnél 
és különösen nem helyes az indemnitásnál. 

A költségvetés megtagadása fegyver 
lehet: .ultima ratio" egy törvénytelen 

erőszakos kormány ellen. De a költség-
vetés, illetőleg az indemnitás megtagadása 
egy olyan kormánynyal szemben, melyet 
a többség tán.ogat, egyáltalán nem olyan 

legsarkalatosabtí ty iénzelü , mert ez egyszerűen az állam-
háztartás alkotmányos, törvényes és ren-
des vezetésének megakadályozása. 

itt az ideje, hogy az ország közvéle-
ménye a törvényhatóságok utján is meg-
nyilatkozzék, mondjon kárhoztató ítéletet 
az ellenzék magatartása felett  s bizalmi 
toyilntkozataival támogassa a nehéz és 
kényes helyzetben levő kormányt. 

Ilyen formán  az n munka, u melyet 
most az ellenzék az indemnitás megoh-
struálásával végez, egyáltalában nem helye-
selhető, mert rzen áldatlan harcz Altul 
a hnzának fontos  érdekei, mondhatni 
jövőjének létfeltételei  veszélyeztetnek, n 
nélkül, hogy az ellenzék ezáltal czélját 
nem csnk hogy elérné, de meg sem köze-
lítené. 

És különösen ha azt is fiigyelemhe 
vesszük, hogy a mostani parlament, mely-
nek tagjai tiszta választások révén jutot-
tak a házba, nngy többségével n kormányt 
támogatja és estik n kisebbség az, mely 
saját akaratát a többségével szemben tilz-
zel-vassal érvényesíteni akarja, csak akkor 
tűnik ki igazán az ellenzék magatartásá-
nak helytelen, sőt jogtalan volta. Nincs 
más kezünkben, mint parlamentárizmusunk, 
mely eddig — kivált a bennünket most 
gáncsoló, de a múltban annyiszor elfaj-
zott osztrák parlamenttel szemben ctirópai 
jó hitelnek és birodalom mentő tekintély-
nek örvendett, s ha a tárgyalás rendes 
folyása  nem segit a bajokon, elfajulásával 
bizonyosan nem érünk czélt. 

Ha az ellenzék tul téve magát a 
kormányelnök ?s~ a kabinet kétségbe nem 
vonható hazafiságán,  még tovább intézi 
az eredményeiben rájuk nézve meddő, de 
következményeiben vészes parlamenti har-
ezot, ha a kormányelnök és a kormány 
semmi körülmények között sem kifogásol-
ható s e szomorú állapotban is teljesen 
korrekt magatartásával szemben is még 
az alkotmányos kormányzás feltételeit 
magában foglaló  indemnitás ellen is to-
vább folytatják  az ádáz csatát, akkor itt az 
ideje ennek az áradatnak vétőt kiáltnni, 

= Törvényhatosági közgyűlés. Vár-
inczyéiik törvényhatóságának tavaszi rendes köz-
gyűlése immár kitiízetett fol}  ú hó 28 ára a arra 
a incgliivók is kibocsátanak. Mint u kiizzó tett 
meghívókból láthatni a közgyűlésnek bőséges 
anyag áll rendelkozésre ugy. hogy ha a gyiilés 
tárgyai iránt niigynbli érdeklődés mutatkozik és 
tobb felszólítás  történik. alig fug  ax nap a tár-
gyalás befejeztetni.  Kitekintve a s/.ámos községi 
ügytől. tölib közérdekű dolog kerül ttitpi rendre, 
melyek közül felsuruljuk  a következőket: I. Az 
alispán félévi jelentése, -j. .\ szolgabírói hivata-
lok bebútorozása és a felcs-iki  sznlgabiróság 
részére hivatali helyiséi; biztosítása. 3. A körmi-
ves munkások munkarendjének megállapításáról 
szabályrendelet inegnlkoiásu- t. l'umisieri isko-
lák segélyezése, — uikapurói nyugdíjalap léte-
sítése. — á. A somi)ni gimnázium áthelyezésé-
nek, illetve épilésénok kérdése. 0. Az állatnépi-
tészoií hivatal he!\ iséguitiek kitiiivitéso. 7. A 
közigazgatási bizottságba néhai Nagy Sáudor 
helye:! egy tag választása. H. A vármegyei épít-
kezési szabályrendelet módositásn. II. A kür- ós 
község jegyzői nyimdij alap járulékok befizetésére 
ídóhaladék adás. iu. A vármegyeház tulajdon 
jogainak megiillnpitáaa. II. A megyoi uiagán-
vHsyonr«-l vezetett száiniHlások vizsgálatára ki-
kiild'ilt számvizsgáló hizutlságba egy tig válasz 
tása. 12. A uiegţei szervezési szabály rendelet 
módosítása. 13. A tisztviselők fuvar  és uapi 
dijainak, valamint a költüxkftdési  illetékek meg-
állapítása. IJ. A kör- és községi jegyzők magán 
munkadíjainak megállapítása. 16. Husvágási mo 
gyei azabály lorvnzeto. 1 ti. A székely kivándor-
lási alap rendeltetésére vonalkozó előterjesztés. 
17. Társtörvényhalóságok több rendbeli s külön-
büzö érdekű átiratai. Elintézésre kerülnek ezeken 
kiviil n vármegyei különböző alapokról és a 
községek vagyotikczoléséról tnull évre szerkesz-
tett számadások is. 

= Katonai terepszemle. A honvédelmi 
miniszter a fulyó  év nyaráu a 7. és 12 ik had-
test területén terepszemlére utazó két vezér-
kari tisztet a kiizüs hadügyminiszter kéréso foly-
tán nyill rendelettel látott el. A törvényhatóság 
utasítva lelt a inegjeleuú tiszteknek fontos  szol-
gálali feladatuk  teljesítésében! való támogatására. 

= A székely-akozló érdekében. A 
követkézé nyilatkozat közlésire kértek fel  ben-
nünket : 

Alulírottak mély sajnálattal látva a Bene-
dek Klek és dr. UyürlTy Oyula urak köiött ki-
tört viszályt, mert annak következményeitől elaö 
sorban ama szép reményekkel megindult székely -
akczió sikerét féltettük,  melynek ök a mult év-
ben publiczisztikai éa közéleti munkásságukkal 
oly nagy szolgálatokat tettek ; de másfeléi  en • 
gedvo a székely értelmiség különbőzé körűi bél 
érkezett felszólításoknak  is, felhívtuk  dr. Oyörffy 
Oyula országgyülésési képviselő éa Benedek Elek 
író urakat, hogy a köztük feliforgó  ügyben ves 
sék ulá magukat egy zsűri Ítélkezésének. 

Krro Györffy  Gyula és Benedek Elek urak 
külön-külön kijelentették, hogy itélof.ünknek 
magukat mindenben alávetik. 

Kzek után zsűrivé alakultunk és miut ilyen, 
a felek  kölcsönös előadásából, a bemutatott leve-
lekből. iratokhői és minden kétaéget kizáré hite-
le*séj>ii aduinkból és bizonyítékokból teljes meg-
győződést szereztünk arról, hogy Benedek Elek 
ur ellett a Magyarság mult évi több asámában 
ineüjelent támadások alaptalanok éa liogy as A 
egyéni korrektségéhez, valamint szerkesztői mű-
ködéséhez semmi gáncs sem férhet;  viszont ar-
ról is meggyőződtünk, bogy a Oyörffy  Gyula 
urliuz jutott tóves iuformácziók  olyan termésse-
tiíek vtdiak, hogy A azokat jóhiszeműséggel 
valódiaknnk fogadhatta  el. Györffy  Gyula ur 
olóiliink kijelentette, hogy a Ueuodek Elek ur 
ellen emelt vádak éa támadások alaptalanok és 
Imgy őszintén sajnálja azoknak megtörténtét. 
Kzeu mostani őszinte kijelentései elégtételképpen 
akkoii tévedésének jóvátételére nyugodtan elfo-
gadhatók. Viszont Bonedek Elek ur viazavonta 
a Gyöiffy  Óvnia ur ellen intézett hírlapi táma-
dását, a mely fölött  sajnálatát is kifejezte.  A hír-
lapi támadás léhát Benedek Klek ur mai nyilat-
kozatával jóváleltnck tekinthető. 

Mindezeknek megtörténte után kinyilatkoz-
tatjuk, hoey a két fél  között többé aeinmi olyan 
akadály fenn  notn áll, a mi a atékely akczié 
szempontjából ia óhajtaudó kibékülésnek útjában 
lenne. Konstatáljuk egyúttal, hogy a kibékülés 
jelenlétünkben tényleg inog is történt. 

Kelt Budapesten, 1U03. ápril. hé 30 án. 
Jakab  Ödön, Dr. Gál Sándor, 

Dr. Jancsó  Benedek, Lázár Menyhért, 
mint Iienoilek  Elok ur mint dr. GyörSy  Gyula ur 

megbízottjai. 
Ugrón  János, elnök. 

,A CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Áldozó osütörtök. 

Hol vagy Te, kinteljes pályán átnsiott 
Földi nagy vándorló ? haastslsn kereslek 1 
Elhagytad ezt a bús mulandó világot, 
A hol áldozata lettél a véteknek I 

. Im eltűnt a homály, mely lelkemre borult 
As igaz, a szent hit világit fényesen: 
liátlak már Tégedet, de tövises ss ut, 
A mely hossád veset Megválté Istenem: 
Az örökboldogság mezejére érve. 
Onnét tekintess ránk fáradt  utasokra. 
Halálod lelt a mi vállságunknak bére, 
Hogy majd bejuihaasunk fényes  országodbs I 

Hol vagy, merre tűntél tengeri nagy hajéi? 
Te, kl as életnek változó tengerén, 
A böas hullámoktól hánykodtatott hajón. 
Bátran áthajóatál, visaaa nem rettenvén: 
Vitorlájával a ragyogó asent hitnek, 
Sugáraó reménynek a vaamseskájával 
S evezőjével as igas sseretetnek 
1 ijóstál, küzdve a véazea bullámokkal! 
. . . A lelkemre borult homály im eloszlott; 
Látlak már oh Jésus, a hit világánál I 
Elérted a eaendes, a boldog rév partot 
S nésed : miként küzdünk aa élet hajóján. 

Voltak nagy emberek, bátor, hazafiak, 
A kik a közügyet szivökön viselték ; 
A kik jólétéért kedves hasájuknsk. 
Hősies lélekkel vérüket öo'őttik. 
Oh Jézus I nagyságod hasonlíthatatlan! 
A nagy hasallak kicsinyek meUettedl 
Esek basájukért vérzettek a haresban; 
Saját nemzetüknek nyújtottak védelmet. 
Ciélod nemcsak Snnön sseretett nemzeted 
Nemcsak általad Is meg siratott hazád 
Boldogítása volt. A nebéa keresltet 
As egéss világnak bűnéért hordozád I 

Az alkonyodó nap áldólag hintó szét 
BúCBÚsugárit az egéss természetre 
Éa bebizonyítja lángoló szerelmét 
A természet iránt, biborféuyt  terjesztve. 
Felségesebb volt e földről  távozásod 
Búosúzásánál a leáldozó napnak ; 
Áldások közt történt. .Jézus felszállásod. 
Sserelettel intél búcsút a világnak. 
Ragyogó rényözőn vett körül Tégedot, 
A megdicsőülés arezodou tündöklött; 
Angvalaereg várta mennybe menoleled. 
Hol Téged fogadlak  dicaénekek közölt I 

Földi nagy vándorló, nypmdokid követve 
Akarok haladni utján ei életnek. 
Hogy le ne bukjam a kétség örvényébe 
Terhe alatt a sok kinnsk, szenvedésnek I 

Tengeri nagy hajós I szereld fel  hajómat 
A hitnek, reménynek éa a aserelotnek 
Eszközeivel, hogy a bősz hullámokat 
A bün tengeréu leküzdve, partot érjek I 

JésuB legnagyobb hős! oh segits harczolni 
Győztesen as élet szenvedéseivel I 
Ki békén tudja a keresztet hordozni, 
Győztes aa és TSled babért fog  nyerni el!.. 

Teljes ragyogó nspja mennyorsiágnak I 
Egy fényes  sugárral deríts fel  egemet, 
Hogy aaon a pályán bizton haladhassak. 
Mely Hozzád a boldog hasába felvesel  I 

Krltsa Klán. 

A szép örmény leány. 
- Elbeszélés. -

I r ta : Krl tsa Hósa. 
1. 

Dájbukál Margit gyönyörű leány volt; szép-
ségének híre ment a vármegyében; de meg ia 
érdemelte a .ssép örmény leány" elnevezési, mert 
valóban kifogástalan  külsővel birt. 

Szülői, kik büszkék voltak reá, számos gyer-
mekük között csak őt dédelgették, teljesítve min-
den kívánságát. 

A Margit apja, a sok gyermekkel megáldott 
Dájbukál Kristóf,  füszerki  reskedő voll, terhelve 
anyagi gondokkal és küzdve u létfcutartásért.  Ám 
azért soha sem gátolta szép U-ányaiiak kedvleié 
eeit. Még az ellen sem tett kifogást,  daczára sze-
gény póuzviszoiiyniuuk, inidőn egy nyáron, a ti-
zenuyolcz éves Margit, az elrogadóan szép, de 
ugyan költségéé Borszék fürdőro  vágyott menni 
mulatozáa végett, mivel neje meggyőzte öt afelől, 
hogy a Margit jövójéro nézve elkeriilhetlenül szük-
aégoa a Borszékre való rándulás, hol előkelő gaz 
dag vendégek nyaralnak ; ott Margit tnindenbizouy-
11) al fog  hódítani egy kitűnő párthit. Itt a kö 
zat-gben nincs seukl ki érdemes lenne egy olyan 
szép leány kezére. Vétek volua tehát elzárni a 
világtól Margitot, 

A gazdag párti kilátásának reményében, i 
jó Dájbukát Kristóf,  lolkea bnrgalomiiial csórna' 
golla össze, a neje B a Murgit öltözékeit a el 
látva ókot. tisztességesen költeni való pénzzel, 
vidáman veit buesut tőlük. 

Nagy hódítást lett a fürdőn  Margit. Udvar-
lók seregétől volt folyton  környezve, s a .fürdő 
szépe* melléknevet kapta. 

Udvarlói közUI kitüntette a délezeg lermetü, 
elegáns Rétháti Gétál, ki nagyszerű párlhi híré-
ben állott, üt tartotta legérdemesobbnek arra, 
bogy Hitnen oltárához kövesse. Oilbon ugyan igért 
már hűséget Várkővi Sáudornak. de Margit na 

Syon számító volt a okos esze uralta a szivét. 
i igy gondolkodott: Sándor még csak jegyző e 

ha majd évek múlva járásbiró less is, oldalán a 
nő nagy kényelmet uem élveshet. Rétháti Gésa 
pedig gazdag földbirtokos.  Pompás kóházs, azép 
loval s elegáns kocsija van és cselédjei kösölt 
llvréslnaat Is tart. Neki fogja  tehát nyújtani 
kesét Vallott is már Oésa forró  há azerelmet. 

II. 
A .Ssent István bái'-ra minden évben Bor-

székro rándulnak Gyergyó vidékérdi a tánczked-
veló ifjak. 

A kivilágított díszes bálteremben vigan szól 
a zone s elegáns közönség gyönyörködik a csár-
dást lelkesen lánezoló párokbsn. 

Várkővi Sándor is eljött, öt uetncsak a táncz, 
de a szive is vonzata éa hitte, hogy Itii szerelme 
viszonzva van. 

Kiasé megkésve érkezett s midőn s terembe 
lépett, már javában táncsoltak. Szemei vágya-
kozva tapadtak, a azép Dájbukát Margitra, ki ro-
pogósán járta a csárdást Rétháti Gézával. 

A Bzép Margitnak kipirult aa arcza a tánoz 
hevétől; ragyogó szemekkel, csábos mosolygás-
sal nézett tánezosára. 

Sándornak azivét a féltékenység  kesdte kí-
nozni, látva a Margit kacsérságát s alig várta, 
hogy vége legyen a tánoznak, hogy bessélhessen 
imádottjával. De a mint a seno elhallgatott. Rét-
háti Qeia a czigányok felé  fordulva,  kiálltotia: 
Újra! a tovább járta szilajon a csárdást fárad-
hatlan táDCzosnöjével. 

Nagy lelki gyötrelmek kösött nézte végig 
Sáudor a h'áromasor megújrázott csárdást, mely-
nok végeztével Rétháti helyére vesette Margitot 
éa leült melléje. Sándor hozzájuk ment a meg-
hajtva magát Margit előtt, as első négyesre 
felkérte. 

— Köszöuöm, már foglalkozva  vagyok — 
felelt  a szép leány hidegen, csak egy futó  te-
kintetre méltatva Sándort. 

— De a másodikra számithatok nemde ? — 
kérdé, a leány hidegsége miatt felindultan  Sándor. 

— Azt velem tánosolja — asólt hirtelen 
Rétháti. 

Várkővi aarkon fordult  a asé nélkül távo-
zott, mély keserűséggel szivében. . . . A termet 
elhagyta éa aaálláaára ment, hol azonnal tollat 
ragadott kesébe és Margithoz érzékeny levelet 
Irt, amint azt felisgatott  vére diktálta: 

m g y f é l  t v m e U é l d a t v » a o n t o l v a . 



= x képviselőház alesei. Napirend 
előtti felszólalásokkal,  névszerinti szavazások-
kal néhány interpellácrii megtételével s az 
azokra adott válaszokkal telt el minden külö-
nösebb eredmény felmutatása  nélkül a kép-
viselőház mait hete. Egy Ülésben folytatták  a 
kérvények tárgyalását is. Napirenden volt a 
kvóta bizottság kiküldésének Ugye, melyhez 
ellenzéki részről hozzá szólóttak Ugroa  Gá-
bor, ki arról a fonák  helyzetről beszélt, hogy 
évek óta nem az országgyűlés dönt a kvótá-
ról, hanem a király, a mi semmiesetre sem 
volt czélja a 67-es törvényhozásnak. Ebból ki-
indulva nagy elkeseredéssel és erós színekkel 
festette  azt a helyzetet, melyet az osztrákkal 
való szövetség teremtett. Nessi  Pál is arról 
beszélt, hogy a paritás 1867. óta folyton  vissza-
fejlődik,  a hadsereg dolgában pedig uemcsak 
hogy páritás nem volt, hanem mindenestől ki 
vagyunk szolgáltatva az csztráknnk. Midőn 
Lengyel  Zoltán jelentkezett szólásra, a több-
ség fölkelt  helyéről és tüntetőleg kivonult 
a teremből, a miből aztán a függetlenségiek 
sérelmi Ügyet csináltak és házszabály vitát 
provokáltak, a minek Apponyi gróf  elnök az-
zal vetett véget, hogy senkit sem lebet arra 
kényszeríteni, hogy valakinek a beszédjét meg-
hallgassa. Lengyel Zoltán azután egész fél 
háromig beszélt a kvóta bizottság kiküldése 
ellen. Bitner Zsigmond, Reich Aladár és Pich-
ler  Győző a horvát zavargással, a miniszter-
elnöknek u tisztviselők előtt mondott beszé-
dével, az exlex állapottal és a kvótával fog-
lalkoztak. Babé Mihály nem járni hozzá a 
kvóta bizottság megválasztásához, mert a kvóta 
meghatározását törvényellenesen a királyra 
ruházták. Még a szavazástól is tartózkodni 
fog.  Tomasios  Miklós nem annyira a kvótá-
val, mint inkább a horvátoi-szági zavargásokról 
mondott beszédekkel foglnlkozik  s beszéde n 
zavargásoknak magyarázata illetőleg mentc-
getése akart lenni. Hellebronth  Géza azt ál-
lítja, hogy a kvóta bizottság intézménye go-
nosz btinös szülőktől származott, a kik pilla-
natnyi megnyugvásért feláldozták  u nemzet 
legvitálisabb érdekeit. A miniszterelnököt arra 
figyelmezteti,  hogy csak akkor lesz béke, ha 
a katonai javaslatokat vissza vonják. A május 
12-iki ülésben elnök kegyeletes szavakkal em-
lékezik meg Szczitovszki Jánosnak a nógrádi 
kerület képviselőjének haláláról. Einlékét 
jegyzőkönyvben megörökítik, l'gynnezen ülés-
Iten napirend előtt Barabás Béla a horvát-
országi magyarellenes zavargásokat tette szóvá 
s szigorú intézkedést kért A miniszterelnök 
elismerte a zavargások komoly jellegét, de azt 
is kijelentette, hogy a magyarnyelvet, a ma-
gyar jelvényeket, a magyar állam méltóságát 
és a magyar lakósoknt megfogja  védelmezni. 
A május 13-diki Illésben Nessi  Pál indítványt 
adott be, hogy a ház soron kívül tárgyalja » 
tisztviselők flzctésrendezéséról  szóló javaslatot 
és hasonló javaslatot nyújtson be a vasutasok 
fizetésének  rendezéséről is. Nessi  ezt az indít-
ványát a május hó ltj-diki Ülésben indokolta 
meg. A miniszterelnök kijelentette, hogy sze-
retettel foglalkozik  a tisztviselők ügyével, ile 
a kormány nem engcdelmeskeilhetik n kisebb-
ség terrorizmusának és a javaslatot nein tár-
gyaltathatja soron kívül. A május 13-tliki ülés-
ben Dobieczky  Sándor interpellált n vasúti tiszt-
viselők fizetésének  rendezése Ügyében. Láng mi-
niszterkijelenti, hogy foglalkozik  az ilgygyel 3 ugy 
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tervezi, hogy a fizetés  automaticzé emelkedjék, 
az iflöröl  azonban még most nem szólhat. Ugyan-
ezen Ülésben Kelemen  Béla a csongrádmegyei 
munkás osztály nyomoráról interpellált. A 
május 16-iki ülésben*Sza/v László azt kérdi 
a honvédelmi minisztertől, bogy hajlandó-e 
megOnnepeltetni a honvédséggel és a közös 
hadseregnek nálunk állomásozó csapataival ápril. 
11-ét. A honvédelmi miniszter azt feleli,  hogy van 
egy rendelet, melynek értelmében a tisztikar, 
ha e napon isteni tiszteletre vagy lakomára 
meghivatik, azt elfogadja.  Sebes jDénes azért 
interpellálja a miniszterelnököt, hogy Három-
székmegyébea a választó polgárok a ható-
ságok részérói Üldözésnek vannak kitéve. Széli 
miniszterelnök kijelenti, hogy ha szabálytalan-
ságot tapasztal, azt meg fogja  torolni. A má-
jus 11 Ülésben a függetlenségiek  zárt Illést 
kértek, melyben tiltakoztak az országházának 
11 dunai Ünnepély alkalmára való kivilágítása 
ellen. A házelnök kijelentette, hogy csak a 
knpola és a ház azon ablakai lesznek kivilá-
gítva, a honnan a képviselők csuládjai fogják 
nézni az Ünnepélyt. Ebben nztán a független-
segiek is megnyugodtak. 

sti-pprögja. 3 tanár, 3ti növendék, 1 székely társasági tag, összesen 40-en. — 
A pápai tanítóképezde — mely elsőnek 

jön Székelyföldünket  megnézni — utiprogramm-
ját van szerencsénk alább közölni. 

Ugy állítottuk össze ez utiprogrammot, 
hogy abból a rendezőség az egész útvonalon 
a teendőkre nézve tájékozhalik. 

Mondanunk fölösleges,  hogy ez első ki-
rándulás sikere legtöbb biztosítékot nyújthat 
a székelyföldi  idegea  forgalom  tovább tejló-
désére. 

Tisztelettel kérjük, méltóztassék o gya-
korlati eredményt igéró, a Székekelyföld  anyagi 
és szellemi életére kiható hnzaflus  társadalmi 
mozgalmat jóakarattal támogatni, hogy a távoli 
országrészből érkező vendégeink körünkben 
jól találják magukat s kedves emlékeket vi-
gyenek haza. 

Marosvásárhelyre  érkeznek május 21-én 
reggel 4 óra 17 perczkor. 

Indulnak 22-én reggel 5 órakor, a só vá-
rnái vasúti állomásra  érkeznek d. e. 0 óra 
30 perczkor. Innen gyalog mennek Szóvátára. 
Két poilgyász szekér legyen az állomásnál. 

Szovátára  érkeznek 22-én d. e. 10 óra-
kor, ott tartozkoilnak il. u. 4 óráig. 12 órakor 
ebéd kirándulások, fürdés. 

Indulnak parajdt szekerekkel d. u. 4 
órakor. 

Parajdra  érkeznek 22-én d. u. 5 órakor. 
Vacsora, meghalás, a sóbánya megtekintése 
(a purajdi Székely Társaság d. u. 4 órára 10 
szekeret külil Szovátára). 

Indulnak I'arajdról 23-án reggel C óra-
kor 10 székelyudvarhelyi  kocsival  mit a 
székelyudvarhelyi Székely Társaság küld oda 
elejokbe. 

Korond  fürdőre  érkeznek 23-án reggel 
7 órakor Reggelizés éB fürdő  megtekintése 
után tovább utaznak. Útközben megnézik Szej-
ke fiii'dót. 

.Szeretett Margitom I 
Mire magyarázzam azt a hidegséget, mo-

lyet a bálban irániam tanúsítottál V Talán már 
megszűntél azeretni engomet B szivedet moBI egy 
másik férd  birja 71 Vany ha nem szerettél kár 
volt ámítanod, mivel akkor én osak játékszered 
voltam I . . . 

Édes jó Margitom ! oszlasd el kételyemet. 
Mondd, hogy ca nem igaz. mert nemcsak, hogy 
Bzeretlél, de most is szerelsz éa hü leszesz min 
dig hozzám, a kinek azivében csak a te képed él ! 

Hogy nyugodt lehessek, kélrok irj azonnal. 
Maradok változatlan szerettei a te hü Sándorod." 

Másnap, amint megkapta a levelet Margit, 
azonnal válaszolt reá. A rövid levél tartalma es volt: 

.Édes Sándor I 
Ne vegye komolyan, ami köstünk történt. 

Ha bohó gyermek észazel vallomást tetlem s hű-
séget is fogadtam  önnek, az mind csak tréfa 
volt . . . Ne higyje tehál, bogy a tréfa  lekötve 
tarthat, engen.et. Feledjen el s legyeu olyan 
boldog más leánnyal, mint a milyen én vagyok. 
SsivMI kivénom ozt. Margit.' 

Hogy mit érzelt Sándor e sorok olvasása-
kor, azt ecsetelni meg sem kísérlem... 

III. 
Nyolci év tini el a mulandóság tengerében. 
Es idó Margitra nésve a csalódások tin-

esolata volt. 
A kiben ugy bízott, a gasdsg Rétháti Oéza, 

kiért azámüzle a szerető hü Sándort, nem jön 
el érette; pedig sokszor moudta, hogy as A neje 
senki más nem less, csak a ,fürdő  asépe* a bi 
Jos Morgii. De hiába epedett utána, meri asóta, 
hogy a fürdőn  egymástól elváltak, Rétháti többé 
életjelt nem adott magiról. 

Oh te könnyen hivő leány I Rétháti Oézá 
nak aem volt komoly szándéka veled; ó osak 
fUrddi  mulataigask tartotta, hogy megzavarja fe 
}edet is hlaságáaak hízelgett, hegy a „fürdő 
ssépe* meghódolt neki. . . Birtokai pedig csak 
a boldbaa voltak. 

Margit Várkivi Sándorral oea Utálkozott 
Wbbé. A mélyei msfsebsett  asivfi  Iflu,  áthelyes-

tetle magát QyorgyoszentmiklosrAI egy távol vá-
rosba, mert nom akart közelében lenni annak, ki 
igaz szerelmét ugy kigúnyolta. 

Kgyszer a hírlapból azt olvasta Margit, hogy 
Sándor birAvá lett elóléptelvo. Hirtelen egy ész-
inétól megkapálva, mely fölélesztő  lelkébon a re-
mény sugarát, tollnt vett kezébe s tartalmas szép 
levelet irt Sándorhoz és izgatottan várta reá n 
feleletet,  remény s kétség között. . . 

Néhány nap múlva megjött a válasz a kö-
vetkező tartalommal: 

.Kedves Nagysád 1 
Levele nagy meglepetés volt számomra, mi-

vel Borszéken azt tanácsolta nekem, hogy feled-
jem cl, azt hittem, hogy kegyed ia régen elfe-
ledett engem 1 . . . 

Szivemből köszönöm, hogy kinevezésemhez 
graluráll; de as mégis furcsa,  másodszor irja 
most, hogy csak tréfált  velem. Szerelino tréfa 
volt, ezt a fürdőn  irta. most tréfáuak  vallja, amit 
a fürdőn  irt azt állítva, hogy osak próbára lett 
engem. (Oh akkor a lelkem, hogy zokogott, hegy-
sirt, mert szerelmem forró  éa Igaz volt!) K so 
rait is osak tréfának  vessem. Azt irja, hogy ér-
tem sokkéról viizautaaitolt s bogy mhidig sze-
reteti a szeret most is engem híven, igazin. 

Én már eljegyeztem egy kedves, jó leányt 
s most én kívánom kegyednek, hogy olyan bol 
dog legyen, milyen én vagyok. Sándor.* 

Nagyon lesújtva lett Margit, bogy Bzép 
levelére Ilyen választ kapott. Alabástrom aroza szó-
gyenptrban égett. Könnyelműségéért tehit eléggé 
meglakolt... Ám ősért sokáig nem tűnődön a 
bántalom fölött.  Blzottszépségében, mely miudig hó 
ditott éa elhatározá, hogy anyjával elmegy fürdőre. 

A ayolcs év alatt buzgón látogatta a kö 
sell fürdőket,  mindenütt feltűnést  keltve ssépsé-
gével. Voltak udvarlói, de kezét egyik sem kérte 
meg, mivel manapság a házasulandó if]ak  lépteit 
Hjmen oltárához, a telekkönyvek vezetik. 

A eok kudaroz után végre a szép Margit 
felhagyott  a férjvadáasattal  s most már elosflg 
gedve, busán tekint a Jövőbe. 

(Vége kSv.) 

Székely  udvarhelyre  érkeznek 23-án dél-
ié. Ebéd, nevezetességek megtekintése, vacsora 
meghál ás. Indulnak másnap 24-én reggel o 
órakor 10 székelyudvarhelyi kocsival. 

Homorid  fürdőre  érkeznek 24-én reg-
gel 7 órakor, reggelizés és a fürdő  megtekin-
tése után .tovább utaznak. (Ha a fürdőn  nem 
lenne még vendéglős, akkor a reggelizés Oláh-
faluban  lesz.) 

Csíkszeredába  érkeznek 24-en d. u. 1 
órakor. Tartózkodás másnap reggelig. Ebéd, 
Csiksomlyó és a fUrdók  megtekintése, vacsora, 
meghálás. 

Indulnak másnap 25-én reggelizes utan 
8 óra 56 perczkor. 

Tusnád  fürdőre  érkeznek d. e. 10 óra 
29 perczkor. Ha szép az idő megfUrdenek. 
Ebéd után kirándulnak Szentanua tóhoz. Es-
tére visszatérnek Tusnádra, Vacsora, meghálás. 

Indulnak másnap 26-án reggel 4 óra 52 
perczkor vasúton. 

Málnás  lürdöre  érkeznek reggel 6 óra 
3G perczkor. Reggelizés után megtekintik n 
fdrdó  telepet és a szénsavgyárat. 

Indulnak az nap d c. 11 órakor 12 percz-
kor vasúton. 

Sepsiszentgyörgyre  érkeznek 26-án déli 
12 óra 5 perczkor. Kbéd után megtekintik a 
város nevezetsségeit. Vacsora, meghálás. 
Másnap 27-én reggelizés után 10 sepsiszent-
györgyi kocsival kirándulnak Élőpatak fürdőre. 
Délre visszaérkeznek Sepsiszentgyörgyre. 

Indulnak ebéd után 12 óra 30 perczkor. 
Brassóba érkeznek 27-én d. u. 1 óra 51 

perczkor. A közúti vasúton n városba mennek 
és elszállásoltatnuk. Ebéd után megnézik a 
város nevezetességeit. Vacsora, meghálás. Más-
nap 28-án reggel felmennek  a Czenk  hegyre. 
Délre Hosszufaluba  rándulnak a közúti vasú-
ton és ott ebédelnek. Megnézik a polgári is-
kolát. csángó és román templomokat, egy pár 
csángó házat. Délután visszajövet megnézik 
Noát.  Hazautaznak  Brassóból  az nap (28-án) 
este 7 óra 48 perczkor induló személyvonattal. 

A kirándulók ingyen szállást  kapnak. 
Fürdőkben egyszeri fürdésre  ingyen jegyet 
kapnak. Fizetnek személyenként a reggeliért 
30 fillért,  ebédért  1 koronát, vacsoráért  60 
fillért. 

A kocsidijakat  a ./'" alatt mellékelt nyom-
tatvány tarifa  szerint fizetik.  Kívánatos lenne, 
hogy ezen árak a hol lehet mérsékeltessenek. 

A szekereket  Szovátától—l'arajtlig a pa-
rajt// Székely  Társaság  fogadja. 

A kocsikról I'arajdról—Székelyudvar-
helyig és onnan Csíkszeredáig a székelyud-
varhelyi Székely  Társaság  gondoskodik. 

Az Élőpatakra  való kirándulást a sep-
siszentgyörgyi,  n Hosszufaluba  való kirán-
dulást a brassói Székely  Társaság  reudezi. 

A kirándulókat kalauzolják  Marosvásár-
helytől— Szovátáig a marosvásárhelyi Székely 
Társaság; Szovátától—Parajdig a parajdi Szé-
kely Társaság; Parajdtól—Székelyudvarhelyig 
a székelyudvarltelyi Székely Társaság; Szé-
kely tidverhelytöl—Csíkszeredáig szintén a szé-
kelyudvarhelyi Székely Társaság; Csíkszere-
dától—Tusnád lllrdóig a csíkszeredai Székely 
Társaság; Tusnádtól—Szentanna tóhoz és visz-
sza a tusnádi fürdő-igazgatóság;  Tusnádtól— 
Sepsiszentgyörgyre és Élőpatakra és Sepsiszent-
györgytől— Brassóig szintén a Sepsiszentgyör-
gyi Székely Társaság; Brassótól—Huss^ufa-
luig és vissza a brassói Székely Társaság. 

Reméljük, hogy valamelyes anyagi támo-
gatást sikerülni fog  kieszközölnünk, ez eset-
ben a kalauzolással megbízott tagok útikölt-
ségeinek fedezését  biztosítani fogjuk. 

Marosvásárhelyt, 190.1. évi május hó 12. 
Haznlias tisztelettel 
A Székely-Egyesület és Bsékely-

Tirsaságok marosvásárhelyi Irodája. 

J e l e n t é s a székely csclód-láuyok oktatásáról Brassóban 
1902-aévkcu. 

A helybeli Székely Társaság eluöksége az 
általa kezdeményezett cseléd leányok oktatásá 
rAl a következő jelentésben számul az 19u9 és 
1903. évek eredményéről 

A mult 1901—8. tanévben cssk hozzáve-
tőleg állítottuk, hogy Brsssóbban mintegy 2000 
leány-cseléd tartózkodik; a folyó  évben méll, 
gr. Lázár István lőispán ur segítségül jővén a 
Társaságnak a városi bejelentő hivatal állal ösz-
szeiratta a c eléd leányokat nlczáről ulczára 
— a mely, munkához a hivatal főnöke  Gencsy 
Géza ur készséggel volt szives segédkezet nynj 
tani; — ezért e helyen ugy a főispán  ur ő 
méltóságának, valamint nevezett Gencsy főnök 
urnák leghálásabb köszönetünket oyilvényiljuk. 
Az összeírást főispán  ur kegyes volt Társasá-
gnak elnökének megküldeni, ki ugy találta • 
s Társaságnak 1902. deczember 17-én azt ter-
jesztette elö, hogy Brassóban van 654 szekély 
cseléd, és pedig: brassói — 6; udvarhelymegyei 
— 38; hármszékmegyei — 53; csikmegyei — 
441; különböző helyekről — 110. Ezen összeí-
rás, mint később tapasztaltuk, ha nem is a leg-
pontosabb. de mégis tájékozást nyuitou a to 
vábhi teendők felől. 

Az oktatás terén a folyó  tanévben egy 
lépéssel tovább haladunk, mint az előző évben. 
Ugyanis tapasztaltuk, hogy számosan vannak 
kik 1 0 - 1 3 évesek éa odahaza az elemi isko-
lát sem végezték s igy írni _ olvasni sem tud 

" okulást két részre osztottak, 
kezdők és haladék osztályára. A kezdőket 

21. ssáin. 
Krbekné-Lieber Etelka polg. leánylsk. igazga-
tónő oktatta páratlan önfeláldozó  fáradsággal 
minden tiszteletdíj nélkül. A haladóknak a kö-
vetkező urak és hölgyek voltak szívesek előa-
dásokat tartani: 1908. oktobor 19-én Csalak 
Lajos tanító adu elő a Cselédmunkás pénztár 
ismertelését; jelen volt 35 leány. November 
2-án 66 lány gyűlt össze felolvasást  tartott Ba-
ráczy Sándor gymn. tanár — „Bözsi az okos 
leány* — cz- alatt. A tanulságos, szép felolva-
sást a Társaság kinyomatta 300 példányban s 
később a leányok között ingyen szétosztotta; 
ugyanakkor kiosztott a mult évben meg mara-
dóit füzetekből  50 példányt. November 16-áu 
megnyílt a kezdő osztály, jelenkezett 28 leány 
a baladóknál 64, összesen — 92; ez alkalom-
mal szabad előadást tarlóit dr. Vaszilkievics 
Győző r. kth. főgymm.  tanár az engedelmes-
vallásos és türelmes leányról; kiosztatott a Bará-
czy féle  füzetből  92 drb. November 30-Au jelen 
volt: kezdőknél 14, a haladóknál 78 — össze-
sen — 93 ; előadást tartotl Halász Gyula főreál-
isk. tanár a cseléd szerepe a gyermek nevelés 
ben — cz. a; ugyanakkor kiosztatott a Baráezy-
féle  füzetből  48 darab Geőcze Sarolta" „No 
feladata  a Székely földön'  — c. füzetből  30 — 
78. Végül Halász Gyula olvasta és fejtegette 
Arany János „A bajusz" — c. költeményt nagy 
tetszés között. Deczember 14-én Albert Ferencz 
róm. kalb. tanár tartolt érdekes felolvasást  a 
munkáról; a ke/dők is itt veitek részt Krbekné 
gyenkélketlése folytán,  összesen 124. Deczem-
ber 28-án vélt; a kezdőknél 8, a haladóknál 
101 — 109; szabadelóadást tartott Kois Fe-
rencz elnök egy c. somlyói derék székely leány-
ról ki 1848 ban élt. 1903. jan, 11 én minkét 
osztálynak előadást tartott Pécby Árpád ref. 
lelkész a jő cseléd leányról, jelen volt 184 le-
ány. Kinyomattak az Albert Ferenci tanár fel 
olvasását és ez alkalommái kiosztoltunk 124 

— füzetet.  1903. jan. 25-én a kezdő osztályban 
volt 9 — a haladóban 127 — 136; előadást 
tartott Papp Péter áll. tauiti Levél Romániá-
ból c. a ; talpra eselten tárgyalta egy kiván-
dorolt székely leány szomorú sorsát; az előa-
dását nagy érdeklődéssel hallgatták, ekkor ki-
oszlalolt a Baráezy és Albert-féle  füzetekből 
106 drb. 1903. feb.  8 előadást tartotl Csulak 
Lajos — illetve távolétében a felőlvasását  elő 
adta: Papp Péter, egy székely család utazása 
Budapestre a kiállításra; jelen volt: kezdőknél 
7, a haladoknál 159 — 166. — Február 22-én 
előadást tartott Horger Antal főreálisk.  tanát , 
székely népballadákat olvasott fel  nagy tetszés 
mellett; jelen volt 207 leány. — Márczius 8-án 
előadást tartolt Silberherg Gizella, jelen volt : 
& kezdőknél 9 — a haladóknál 15S — 164. 
Márczius 22-én előaJásl tartott Janó Lajos áll. 
ig. tan. jelen volt a két osztályban 173 leány 
— felolvasása  kellemes benyomást lett a jelen 
levőkre És végre április B-én jelen volt 77. le-
ány, akkor előadási; tartottak: Lieber Etelka 
a tisztaságról, pontosságról és engedelmességről, 
Kois Ferencz elnök pedig a háládalosságról 
melyet iránta egy 1848-beli Mátyás huszár 22 
év múlva tanúsított, azért, hogy a szegedi csata 
után az életét megmentette. Ezzel az 1908—3 
évi — előadásokat üunepélyesen be is zárta. 
Ezek szerint tartottunk összesen 13 előadást 
ezeken részt vett mindössze — 1655 leány va-
gyis Átlag egy (elolvasáson — 119 leány. 

A cselédek tovább képezése vég-tt szük-
ségesnek mutatkozó könyvtár ez évben igen 
szépen gyarapodott; van ugyanis 318 drb. csi-
nosan bekötött könyv; elhelyezve a polg. leány 
iskolában Krbekné Lieber Etelka igazgatónő 
felügyelete  alatl. A könyvtár alapját első évben 
a jótékonyságról ismeretes E. M. K. E. — ve-
tette meg A második év elején kérelmet intéz-
tünk a hazai összes könyvkereskedő urakhoz 
felkérvén  őket, hogy a brassói cs. leányok könyv-
iára számára népszerű könyveket ajándékozni 
szíveskedjenek. E felhívás  következtében a kö-
vetkező könyvkereskedők küldöttek könyveket: 
1. 1902 évi október 82-én Kecskemétről Fekete 
Mihály 48-füzetel;  az Albeneum irodalmi és 
nyomda-részvéuylársulal 11- drb. csinosan bekö-
tőit könyvet 3. Lampel Róbert Budapestről 
Radó Antal által szerkesztett „Magyar könyv-
táriból 41-füzetet.  4., Zeidoer H. brassói könyv-
kereskedő 3 kötetet; 5. Orünfeld  brassói könyv-
kereskedő 11 drbt; és 6. — Koós Ferencz 38 
drboc. A leánycselédek minden hónapban két-
szer vehetnek ki könyvet; a mull tanév II. 
telében nyili meg a könyvtár és örömmel jelent-
jük, bogy sok szorgalmas olvasója van, Jövő 
évben ki fogjuk  mutatni az olvasók számát is. 

A „Brassói Székely Társaság" határozati-
lag kimoudta, hogy a jó magaviseletű leánycse-
lédeket, kik egy gazdánál legalább 8 évig szol-
gáltak, három korona jutalomban részesiti a 
kik még ICbb évig szolgáltak egy helyen azo-
kat annyi koronában, a hány évig szolgállak 
helyben, s erre nézve a gazdától igazolványt 
hoznak. Ezen jutalmazására az indította a Szé-
kely Társaságot, mert azt tapasztalta, hogy 
egyes leányok unos untalan csak cseréigelik a 
helyüket, Intézkedtünk az Iránt is, bogy a gaz-
dák emberségesen bánjsnak cselédjeikkel, hogy 
minden jő cseléd mintegy a ház tágjának tekin-
tessék. A jutalmazásokra a következőktől folytak 
be pénzbeli segélyek a Társasághoz: 1, A bras-
sói protestáns-nőegylet — 10 kor. 8. A bras-
sói izr uőegylettöl 10 kor. 3. Ftdő. Albert Fe-
rencz tanár úrtól — 1 kor.; 4. A brassói rom 
kath. nőegylet tagjaitól — 11 kor; ö. dr. Za-
kariás Jánosnétól — 1 kor; 6, A brassói Első 
jutalomban részesültek: Három koronával — 
15-én 46; négy koronával 4-én — 16 kor; öt 



Mtym 30. c s í k i l a p o k 21. szám. 
k»roaával • — 5 kor j hat korosával 1 — 18 
hor; Összesen SS hány 84 korosában. — A 
fenmarad  4» kor. egy része a könyvek beköt-
tetésére fordíttatott,  80 kor. kész|>éz mist pénz-
tári maradvány a jövő érre áttétetett. A pénz-
tár vizsgálás* ívről, érre pontoun betarUtlk. 

A mslt tanévben a cseléd-leányok között 
kiosztott Özetek: a mnlt évbSI lenmaradt — 
60 drb: Baráczy Sándor és Albert Ferenez 
felolvasásaiból  — 600 ilrbj Geőcze Sarolta Ins-
Bádi felolvasásából  — S60 drb; összesen — 900 
drb. — A Geőcze 8. felolvasásából  800 drb hoz 
a dr. Zakariás János, 50 drbhozpedig mélt. gr. 
Lázár István «ispán nr ntján jntolt a társaság. 

Ezek ntán hálás köszönetet nyilvánít tár-
saságuk mind azon lelkes tanároknak, taní-
tóknak, ás tanítónőknek, kik a mnlt tanévben 
a leányeselédek oktatásán fáradozni  szívesked-
tek Ugyancsak háláját fejezi  ki a nőegyletoek 
és egyeseknek, valamint az EL M. Takarék és 
ö. Egylet igazgatóságának nyújtott pénzbeli 
segélyért, kérvén mindnyájakat, hogy az ágytól 
mely reánk nézve valóságon nemzeti ágy, ne 
venjáh meg ezután se hazalas áldozat téte-
llket. 

Jövőre nézve a következő tervünk van: 
két évi tapasztalat meggyőzött minket arról, 
hogy Brassóban a cselédek oktatását szélesebb 
alapra kell fektetni.  Már a mnlt évben megtet-
tük erre nézve a kezdeményező lépést a men-
nyiben egy kezdő és egy, baladó osztályt nyi-
tott nnk éa tartottuk fenn,  a belvárosi áll, polg. 
leányiskolában Edit Krbekné-Lielier Etelka lette 
tehetségessé az állal, bogy a kezdS osztály ok-
tatását elvállalta s 6 hAnspon át bámulatos ki-
tartással teljesítette, miért is őszinte kdszöne-
tünket fejezzük  ki (nagysága iránti s kérjük 
jövőre is szives támogatását. 

A szerzett tapasztalatok alapján a leányok 
oktatását ngy tervezetük, hogy megosztják a 
Brassóban levő Ssszes állami iskolák közzAlt; 
névszerint a belvárosi áll. p»|g, leányiskola a 
bolonyai egres ntezai, az A brassói és bolgár-
szegi iskolák között. Brassó olyan uagy terű' 
leten fekss'k,  bogy a székely l»ány cselédek 
eredményes és általános oktatását csak is ily 
mAdon véljük hiven szolgálni. Erre nézve azou-
ban szükségünk van Hiemeseh polgármester, 
dr. Pintér Gábor kir. tanfelügyelő,Orbán  Ferenez 
gondnoka. elnOk és az áll iskolák tanító tes-
tületeinek pártfogására,  támogatására, mit meg-
nyerni remélünk, tndva azt, hogy a leány cse-
lédek oktatása, morális nevelése mindannyinak 
szirén fekszik.  — 

Felolvastatott és elfogadtatott  a 9Brassói 
Társaság' — nak 1903. április, 99-én tartott 
ülésén. 

dáaára is nyilik alakalem. A mint sikerül as 
ország érdeklődését felkelteni  s tovább megis-
mertetni és megszerettetni Székelyföldünket,  bi-
zonyosén Mbb gyakorlati és Ingható eredményt 
fognak  tervszerű és következetes munkásságai 
elérni. 

Lázaié Oyula. 

KoAe Perenea, 
etaOk. 

Csutak Lajos, 

A székely fürdók  érdekében. 
A székely kérdés sikeres megoldásához, 

a székely és magyarországi nép közötti érint-
kezés állsndAsitása vezethet. Ott a hiba, bogy 
a hét országrész lakossága évszázadokon át 
id«gen maradt egymással szemben. 

A közlelkedési viszonyok ajabbi átalaku-
lása sem javított e. helyzeten. A ki ma Erdélyt 
keresztül atazza nem magyarnak látja ezt az 
országrészt, mert a főközlekedési  nt végig Er 
délyen idegen ajkn népektől lakott és val jak 
meg, egyhangú vidékeken fut  keresztül, ldegeu 
országbeli utas fAl  is jegyzi ezt a ml rovásunkra. 

A székely társaságok most ntat akarnak 
törni az erdélyi részek magyar vidékein, meg 
akarják nyitni a szépségekben, természeti kin 
csekben pazarul gazdag tájainkat, hogy lássák 
és élvezzék és vonzodjanak ide. Valószínűleg 
ezzel siettetni fogják  a székelyföldi  vasul háló-
zat kiépítését is. 

Fürdőink régóta várják a forgalom  fellen-
dülését, mert ma nem részesülnek méltó felka-
rolásban. Pár évtizeddel ezelőtt Románia uri 
társasága népesítette be nyarankint a határ-
széli székely fürdőket.  Románia azonban njab-
ban maga teremtett gyógy- As üdülő helyeket 
olyanokai, melyek külső fény  kényelem tekin-
tetében messze tnlszárnyalUk a mienket. 

Az idegen gazdag vendégek « miatt csak 
nem teljesen kimaradtak. E veszteség mind 
eddig nem pótoltatott, a székelytürdőket a király 
hágón tálról nem látogatják, nem kfl'AnOs»a  az 
előkelő társadalom. Romániában az nri osztáiy 
hazafias  kötelességévé tették a hazai IflrdAk 
látogatását, ott az aralkodó család tagjai, ber-
ezegek, eMkriő bojár családok, miniszterek. tá-
bornokok stb. építkeznek és nyaralnak román 
fürdőkben.  A ml részünkön levő gyAgyhatásban 
jobb, természeti szépségekben gazdagabb tardók-
ben a közélet előkelőségei nem láthatok. N*m 
hogy uralkodó házbeli vendégek, de magyar 
miniszter sem méltatta bár megtekintésre a szé-
kely fárdöket. 

Dúsgazdag magyar mágnásaink, főpap-
jaink egyike sem nyaral soha itt. Magasabb 
ranga katona tisztet, országos nevű politikusa-
ink, tndosaink, költőlak, művészeink, művésznő-
ink közli sem néz erre soha aenhi. A kik lényt 
adnának a fürdőző  társaságnak s vonzáoak a 
személyes jelenlétikkel a vendégeket s emelnék 
a fürdő  hírnevét, azok nincsenek i t t 

Ezea nz állapoton változtatni kell Minden-
áron, a Székelyföldnek  értékességét a köziadatba 
átvinni, Mala a kanalai kötelességérzete feléb-
reszteni, elsőrendű feladata  kell legyen a szé-
kely társadalmi szervezetnek. 

Bizonyosak vagyuk benne, hogy e moz-
~ kapcsolatosan más kérdések aegst 

Tanítói gyűlés. 
A .kászon-alcsiki róm. kath. tanítók já-

rásköre* 1903. évi május hó 7-én tartotta meg 
rendes tavaszi gyűlését Csikkozimison. 

Jelen voltak a kerületi papság és a ta-
nitokon kivill Márton Károly, Péterfll  Árpád 
és Éltes Lajos községi tanítók, mint vendégek. 

9 órakor az összes megjelent tagok szent 
misét hallgattak, mely alatt az egyesület dal-
köre Baka János kaningy vezetése mellett 
„JójJ el Szentlélek Isten' (ős régi dallam), 
.Maria Himnusz* ée az oltári szentségről .Az 
Urnák szent testei* kezdeti! énekeket éne-
kelte. Szentmise után a gyUlés tagjai két részre 
oszolva a helybéli tanítók — Kömény Gyula 
és Balló Károly — gyakorlati tanítását hall-, 
gatták meg. A gyakorlati tanítások meghall-
gattatván, a tagok és vendégek a Balló Károly 
tantermébe vonulva, alelnök Csoboth István 
rövid beszéd kíséretében a gyűlést megnyitja 
s felhívja  a Baka József  biráló-bizottsági el-
nököt, adja elő véleményét a Balló Károly 
gyakorlati tanítására vonatkozólag. Előadó és 
még Koncz István, FÜBtös Sándor, Péter Ba-
IIÍZB, Búzás Elek és VVéger Kerencz hozzá-
szólása után gyűlés nevében elnök n tanítást 
sikerültnek nyilvánította. 

Kömény Gyula gyakorlati tanításának tár-
gyát és a tanítás menetét Márton László adta 
elő s miután még Antal József  és Szabó Ist-
ván hozzá szólottak, ezen tanítás is sikerültnek 
nyilváníttatott. 

Olvastatott a mult gyUlés jegyzökönyve 
Füstös Sándor jegyző által. Jegyzőkönyv mó-
dosítás nélklll elfogadtatván,  hitelesíttetett. 

A tárgysorozat 7-ik pontját Tamás Imre 
tagtárs szavalata képezte, ki Feier Antal 
,Végitélet* czimll költeményét adván eló, ti 
hallgatóság tetszését annyira megnyerte, hogy 
szavalatáért a gyUlés nevében elnök elisme-
rését fejezte  ki, mely tény jegyzőkönyvileg is 
megerősíttetett. 

Elnöki jelentések soráu előterjesztetett 
a kath. tanügyi tanács elnökének dr. Stein-
berger Ferencznek megkeresése, melyben já 
ráskörünket felhívja,  hogy az 1903. évi ft-br. 
14-én Lukács László pénzügyminiszter ur ő 
nagymóltósága által benyújtott B a tiszviselók 
javadulmát rendezni czélzó törvényjavaslat a 
felekezeti  tanítók sorsát figyelmen  kívül hagyta, 
hogv flók-körűnk  is a nevezett törvénynek 
módosítását czélzó mozgalomban részt vegyen. 

Egyesületünk e meg keresésre n képvi-
selőházhoz felterjesztendő  kérésben állapodott 
meg. Melyben az 1903. évi XXXVI. t.-ez.-et 
akként kéri módosítani, hogy az illetékes főha-
tóság kívánságára a vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter kivétel nélkül mindeu nyil-
vános iskolánál működő tanitó fizetését  az ál-
lami tanítókéval egyenlő összegig kiegészítse. 

Tamás Imre tagtárs indítványozza, hogy 
járáskörünk szeretett elnökét a legközelebbi 
időben ért Bzomoru csapások alkalmából, — 
midőn szeretett néjét és testvérét veszítette 
el — a járáskör részvétét fejezze  ki jegyző-
könyvileg, s ezen határozatról Todor Istvánt 
értesítse. Az indítvány egy hangulag elfogad-
tatott. 

Miután a jövőgyUlés helye megallupita-
tott s még a jövő gyűlésre előkészület képen 
pár indítványt elfogadott  a gyUlés, elnök ineg 
köszöni a meleg érdeklődést és gyUlést ti. ti. 
1 órakor berekeszti. 

Füstős Sándor. 

Társas kirándulások a székely-
földre. 

JAIKKŐ ötömmel értesültünk, hogy a szé-
kelyföldi  kirándulások iránt s tanuló ifjúságon 
kívül a nagy magyar társadalom is meleg rokon-
szenvvel viseltetik s már a folyó  év nyarán 
számos nri társaság meglátogatni készül 8/.é 
krlylöldünkel. MngkAnnyiteni óhajtván az érdek-
lődő társaságok ki ándulisail, alább közöljük 
a székelytáraaságokkal és székely fürdók  igaz-
gatóságaival egyetértSIeg megállapított 4 körűi 
prngraamját ás költségvetését, amelyekből tet-
szés szerint választhat a kiránduló táraaaág. 

Nem kell hangsúlyoznunk, bogy a Székely-
föld  megismerése nemcsak szőrakoztató vállal-
kozás, hanem nemzeti feladat.  A magyarság 
két laja között az érintkezés ápolásával s a/, 
összeköttetés állandósításával pAtolnunk kell im 
• á r a mnlt idők mulasztásait. Miuden nemze-
tiség összetart s keresi az érintkezért még a 
más nyelvű, de rokon nemzetekkel ls; ha más 
nem, hát ez a„m*gunk iránti tartozó köteles-
ségre int. 

Dd egyébb bajok ls vannak: a székelység 
idegen népek tengeréből nyomorúsággal küzd, 
kivándorol s elfoglalja  helyét az idegen. Kívá-
natos saép vidékeit nem látogatják, fürdői  nem 
élénkülünk, kereskedelme. és ipara az elszigelt-
ség miatt pang, a pénz nem forog,  a népnek 
sovány a keresete. 

Keljea fül  a nagy magyar társadalom s 
népesítse be legalább nyaranként a Székelyföl-
det Sok haszna lesz ennek, nj eszmék támad-
nak a valósainak közös munkálkodás mellett-meg, 

Mondanunk sem kell, hogy a kirándulók 
valamennyi útvonalon értékes tanulságokat sze-
rezhetnek s módjukban lesz a természel ritka 
alkotásait és szépségeit élvejni 

I . Körút-
Maros•  Vásárhely.  Érkezés személyvonat-

tal reggel 4 óra 17 peiczkor. Tartózkodás más-
nap reggelig. Reggeli, ebéd, vacsora, meghálás. 
Teleki könyvtár, muzeum stb. megtekintése. 

Indulás másnap reggel 6 óra üti perczkor 
vasúton. 

Szászrégen.  Érkezés reggel 6 óra 51 
perczkor. Reggelizés mán tovább ntazás. Ut-
kll/.ben a marosvécsi várkastély megtekintése. 
Ebéd Ralosnyán. 

0,-Topliczn.  Érkezés délután 4 órakor. 
Fürdés, vacsora, meghálás. 

Indulás szekereken reggel 5 órakor. Az 
ntat inn-n Borszékig gyalog is meglehet lenui, 
szép fenyves  erdőn át 3, Ara alatt. 

Borszék  (fürdő).  Érkezés reggel 8 Arakor 
Ebéd, vacsora meghálás. Kirándulások a jég-
barlanghoz, medve barlanghoz, tündérkerlbe, 
borvíz kutakhoz. 

Indulás másnap reggel 6 Arakor kocsin. 
Gyergy ó-Tölgyes  (batár állomás). Ér-

kezés reggel 8 Arakor. Tartózkodás 6 óra. A 
román határ megtekintése. Ebéd. 

Indn'ás d. n. 3 órakor. 
Gyergyó-Ditró,  Érkezés d. u. 5 órakor. 

Vacsora meghálás. 
I ndulás niáMiap reggel 5 érakor. 
Gyergyó-Szent-Miklós.  Érkezés reggel (i 

Arakor. Tartózkodás 1 ura, Reggelizés. 
Indulás reggel 7 órakor. Útközben pihe-

nés Csikszenldoinokosou és a tnadéfalvi  emlék 
megtekintése. 

Csíkszereda.  Érkezés d. n. 3 órakor. 
Ebéd, vacsora, meghálás. GViksomlyó. Z-tögöd, 
valamint a csíkszeredai borri/. IQrilö mektekinlése. 

Indulás másnap vasúton n ggel 8 óra 56 
perczkor. 

Tusnád  (f  rdü) Érkezés d. e. 10 óra 30 
perczkor. Tartózkodás másnap délig. Fürdés, 
ebéd. Másnap reggel kiráhdulás a Szentanna 
tóhoz. 

Indulás másnap d. u. 2 óra 31 perckor. 
Szepsiszentgj-úrgy.  Érkezés az nap d. 

u. 4 óra 31 perczkor. Tartózkodás másnap 
déli*. Árvaház, szövőgyár, dohánygyár stb. meg 
tekintése. Vacsora, meghálás. Másnap délelőtt 
kirándulás Élőpatak fürdőre. 

Tovább utazás Szepsiszentgyöről 12 Ara 
30 perczkor. 

Urassá.  Érkezés d n. I Ara 51 perczkor. 
Tartózkodás másnap estig. Kirándulások a C'.enk 
hegyre, Noa nyaraló telepre és a liélfalusi  csán-
gó községbe. Ebéd másnap Hosszuf&luban. 

Hazautazás Brassóból este a 7 Ara 48 
perczkor induló személyvonattal. 

Ez az ut a hazulról kiindulástol a vissza 
érkezésig 10 napot vesz igénybe. 

Egy kiránduló útiköltsége: 
II. ogsüilyon. III. o.atAlyon VuMili jegy Marosvásárhelyig 16 kor. - lill. II) kor. - 1. Vasúti jegy Szászrógeuig 1 Kőér, SzászrÚ£Ciilől TopHczáig ti Kitér Toplicziilól Borszékig 2 Kocsiliór Borszékiül Ditróig 4 Kbér. Itllrótól Csíkszeredáig ti Vnsutjegy Csíkszeredától Tus-nád Szcpsiszeulgyttrgyig 3 Kocslbór Eli'iputakig és vissza 2 Vusuti jepy Brassóig 1 Kirándulás Hótfnlilliau  1 ViLsuti jegy hazáig 10 Szállásdíj: Marosvásárhelyt 2 Topliczáu I Borszókcn 2 Dttróban 1 Csíkszeredáim» 2 „ Tusnád v. málnáson 2 ,. Sepsiszentgyörgyön 2 ., Brassóban 2 Klktizéakölt-ségecgynupra B.til) 10 najmi iki 
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A tanító és a méhészet. 
A felvett  cziin fejtegetésénél  tekintettel 

kell legyek vármegyénk közgazdasági viszo-
nyaim s ezzel kapcsolatban azon jó indulatu 
mozgalomra, a mely felsőbb  helyen is megindult 
a csíki székely nép, mint édes hazánk keleti 
védbástyájánuk megmentésére. 

Az anyagi tönkre jutásától, az elzUléstől 
megmentő, a tönkre jutás kóros anyagát megölő 
tanácsok és utasítások halmazába beillesztem 
a méhészetet mint olyant, a melynek lelkiisme-
retes kezelése, sok, igen sok embernek men-
tené meg vagyonát, édesítené meg napjait, a 
jólét kedves hármoniáját illeszthetné be a 
most anyagi nehézségekkel küzdő uépUnk közé. 

Székely népünk közgazdasági viszonyai, 
silányak, még ina is kezdetlegesek. Haladás 
sem nz egyik, sem a másik vonalon nem ész-
lelhető. A birtok a népszaporodásával a ré-
szesedési arany martalékává válván, apró kis 
szalagocskákat mutat. 

Székelyföldünknek  csikmegyei részében 
100 holdas gazda alig van 8—10. A nép zöme 
5—6 hold vagy még kevesebb birtokra van 
utalva, abból tengeti keserves napjait 

Végsó szorultságában, keserves napjaink-
ban nem adhatnak neki munkát a nagy birto-
kosok; mert azok nincsenek. 

Kivándorol a szomszédos Romániába, 
megkeresni mindennapi kenyerét Onnan akár-
hányszor csalódásaid tér vissza, átkozva min-
dent és mindenkit 

A megélhetési nehéz viszonyok miatt tá-
madt-elkeseredés, a rosszat akarók hitegetése 
szüli a szoczialiBmust. 

Sokkal nehezebb a szoczíálistikus érzel-
meket ott terjeszteni, a hol a megélhetés biz-
tosítva van, a hol a napszámos a megyében 
lakó földes  uraknál az év minden napjaiban 
megkeresheti kenyerét, raiut oly helyen a hol 
a kenyértelenség a szoczialismus gazdagtalaját 
műveli, s ezzel az anyagi és erkölcsi sülyedés 
posványa talál mindig büzliödő vizet magának. 

Itt tenni kell! 
Nem Ígéretekkel, magasan hangzó frázi-

sokkal kell hitegetni a népet, hanem utat-mó-
dot kell nyitani a megélhetésre. 

Ne vesszen cl nz a székelyvér: ,a mely-
nek minden cseppje drága gyöngyötér.* 

A nép boldogitására hivatott közegek kö-
zül a tanítók vállain nyugszik jókora részben 
a teher, n megiuentési kedves munkálat Ok 
lennének a nég igazi boldogítói, védpajzsai eb-
ben a siralmas időben, ha maguk is mindent 
megtennének, a páratlan élvezetet nyújtó, a 
tunitót magát is a szorgalomra intő, az ő zse-
bébe is szép mellék jövedelmet juttató mé-
hészetért. 

Nincs senkinek szebb, nemesebb foglal-
kozása e földön  mint a tanítónak az iskolá-
ban, hol egy kis raja az emberiségnek az ő 
gondozására bizva fejlődik,  a melyből egykor 
életre való családok alakulnak. 

Knnek megfelelően  bár nem szellemi, de 
azért kedvesebb foglalkozás  nem lehet más 
minta méhészet,a hol a rendszeres társadalom 
kialakulásában, egy közös czél érdekében ki-
fejtett  fáradhatatlan  munkásságban igazi őrö-
met csak az élvezhet, a ki ezen szép társa-
dalmat tanulmányozza. 

Ez a foglalkozás  a tanítónak igen hálás 
mert inig egyfelől  sok minden köznapiasség-
tól elvon, Htldig tanulságos dolgoka tanit 

Iigyre mindenek fölött  megtanít, arra t. i., 
hogy minden embernek a társadalomban dol-
gozni kell, munkálkodni egy magasabb cxél 
érdekében, s hogy kiki tehetségét be kell 
vigye a közjó felépítésébe,  mert ha nem dol-
gozik, a lierék sorsa szerint, kidobatik a tár-
sadalomból. 

Kimondok valamit tanító társaim,nak én is 
e téren szerzett tapasztalataimról. Ámbár tu-
dom hogy sokan vannak barátaim között, a 
kik még tapasztalattal is bírnak, de azért még 
többen lehetnek fiatal  barátaim között, kiknek 
hasznom dolgokkal szolgálhatok, mert e tér 
csak ujabb időben jelöltetett ki a tanítók szá-
mára, s igy a kedves méhecskék életét nem 
figyeltek  meg, csak szorgalmuk mézét ízlel-
ték. Csak eliból következtethetik, hogy azon 
állat, mely e földön  a legtáplálóbb ételt, a 
legjobb orvosságot összehordja, L-uiulmányozá-
suuk tárgya lehet. Ez megérdemli, a vele való 
foglalkozást.  Tőle rendet, szorgalmat türel-
met, végtelen szorgalmat tanulunk. 

.líetitl a lelke mindennek" tartja a köz-
mondás Tanulhatunk a méhektől rendet? Igen, 
mert nz összes munkájukat, tevékenységüket 
társadalmi életüket a remi jellemzi különösen. 
Kzt mutassuk meg tanitványainkuak is, s ha 
a remlszerctet felé  irányítjuk Kgyelmüket akkor 
igen-igen sokat használunk a nevelés fontos 
munkájának köuyitünk nevelészeti munkánk si-
keres elérésében; Nem fognak  sem az isko-
lában mint gyermekek megfeledkezni  a rend-
ről, sem az életben mint felnőttek  nem fog-
ják a megélhetéshez annyira szükséges rend-
szeretetet mellőzni A rendszerető ember bol-
dogul, a rendetlen ember elvész, az nem fog 
az élet hullámzó tengerén győzelmesen, evezni 

Tanulhatunk-e a méhektől türelmet ? Igen, 
— még pétiig végtelen türelmet, — a mire 
éppen a tanítónak van a legnagyobb szUksége. 
Jaj azon nevelőnek, a kik magán, indulatain 
uralkodni nem tud. Annak szomorú napjai 
lehetnek a fontos  nevelői pályán. Annak élete 
folytonos  elégedetlenség, élete egy folyto  IO-
san hullámzó teugeréhez hasonló. 

A szelíd, türelem Bzeretó tanítót bizalom-
mal, szeretetteljes ragaszkodással ajándékoz-
zák meg tanítványai. — A bizalom és szere-
tet hatása alatt megy a munka ugy, a mint 
annak mennie kell. De ki türelemmel nem 
nyesegeti tauitványainál a vad hajtásokat 
fattyú  növéseket az nem nevel hanem, ront 
Az nem szolgál sem az iskolának sem az élet-
nek. Az erkölcsi sülyedésnek, tespedésének, 
a romlásnak rabja. 

Szelídség és türelem ezen gyönyörű eré-
nyek elsajátítására tanítanak a kis méhek. A 
ki türelem nélkUI, kapkodással, indulatosaág-
gal akarná éreztetni kis méheivel az ő felsőbb-
ségi jogát, beavatkozási hatalmát már az első 
perezhen megjárná az. A szelíd, türelmes mé-
hész. édes mézet kap. méheitől. az indulatos, 
a kapkodó a fulánk  szúró fájdalmát,  kényte-
len viselni. 

A méhesben végzendő mnnka alatt szok-
tatni kell tanítványainkat a méhekkel szem-
ben szelid, türelmes bánásmódra. 8 a mire 
ott szoktatjuk, az hasznos, lesz az iskolai 
nevelésben, hasznon lesz, az emberek nagy tár-
sadalmában. a család fentartása  nehéz anyagi 
gondjai között. 

A szelid, rendps, türelem szerető gyer-
mek soha sem fogja  megkeseríteni szülőit 
tanítóját és majd felnőtt  korában nnem fog  a 
börtön lakója lenni. 

(Vége kov.) 



Bákóesi emlék-ünnep Osik-
aomlyón. 200 év folyt  le az Idők tengerébe azon szomorú kornak óta, a midőn Magyaromig szabadságától megfosztva  az abszolutizmus békól alatt nyögött, mely időről ai egykori verselő Így kesergett: Ó szegény Magyaromig! Idegon nemsetre azillott ssép oiazigod, Tőled elvétetett arany azabadsigod. Igen, mert akkor Bécsben tényleg hódított oruigBak teklatették Mogyarorezigot, hol s fegy-ver joga érvényesült a „rebelllânek neveseit la* kőssiggal szemben, hol a köz- és magánjog lábbal tiportatott éa a hol valüsigos rómuralom állott fenn az eperjesi bakó, a hírhedt Caraffa  garizdilkodiaai miatt. — Ea a gonosz uralom adta a haza szabadságá-nak megmentésére s fQggctlenségének  klvivásira Indított mozgalom ziszlójit 11. Rákóczi Ferencznek mint fejedelmi  aarjnak is önzetlen hazudnak kezébe, kit 1. Lipót kormánya, a hatalom (inyiben sQtké-reső Hajit véreinek vádaskodása miatt bujdosisrn kényszeritett volt a a kl Lengyel honból, mint uie •UHÜkhelyiről 1708. junius lB-én a huza határát át-lépve, a hasa megmentésére szólítván fel  a nemzet jobbjait, alig 8000 lőnyl, rosszul felszerelt  csapatji-val, mely otőbb félelmes  szimra saaporodott, kez-dette meg a hatalom ellen azt az élet-halil liarczot. a ml bir sok dleaőségct szerzett a nemzet fialnak, de a bazink vtszontagsigos életében annyiszor elő-fordult  egyetértés hiinya és itkos azéthuzis luiutt később mégis » hazára nézve kudarczczal, a hős Rákóczira nézve pedig bujdosással végződött, kinek iJegcn földön,  távol a házitól llódostóban kellett kilehelni nagy lelkét. A nagy szabadsághős emléke uzonhun, mely-nek 800 éves fordulóján  a nemzeti kjgyclet oriftág-szortc a napokban fiklyit  gyújtott, arany betűkkel tündöklik nemzetünk történctéuck lupjnln, a a ke-gyeletes megemlékezésnek ezen jelei jól eső bizonyí-tékát szotgiltatjik annak, hogy legnlibb a nciuzet tiatatsiga, mint a jövő letéteményese, ozokimk az uruny betflknek  zominczit sértetlenül törekedik meg-őrizni és mint szövétneket az utódoknak épségben tartani. A csüisomlyó főgimnizinm  Ifjnaágának  önkép-zőköre vasárnap délután tartotta meg Rákóczi emlék Qunncpélyét  az iutcrnilus nagytormében, m<-ly haj-dan a vármegyei nagy gyDlések helyiségéül szolpilt. Mondanunk sem kell talin, kogy a tágas terein teljesen lietclt résztvevő előkelő közönséggel, mely-nek homlokzatán Magyarország cximere az emléke-zetes „Pró libertuté'' mondattal bővítve, n Rákóczi család czímere, további u szabadsághős korabeli hadieszközök függőitek. Az ünnepélyt a .Rákóczi nyltáiiy"-nyul vezette l>e az Ifjúság  zenekarn. Kzt Halló István fögi,nná-ziuml tanár felolvasása  követte, kl világos és tömör vonásokban ismertette meg a Rákóczi féle  sznhad-ságliarcz elózinénycit. indító okait, és lefolyását,  s lelkes szavakban buzdilotm a fiatalságot n minden inegttlkitvis nélküli hazafias  el vek és eszmék liD ápolására és épségben tartására, mit a közönség zajos éljenzéssel honorált. A Riszner Ődön tanár vezetése alatti énekkar a „Kurucztanyát" a „Gyenge Violának" czimít dalt doogó kísérettel és a ..Rákóczi keserg<V'-t zenekisérettel nagy hatással énrkelle, »ni\jd Csergő Gábor Váradi Antalnak „Itákóczy Rodostón" czlmü, Kölönte Oéza Parkns Imrének ..t'zinka Panna'* és Bálint Vilmos a,.Rákóczi Kereucz éneke*' czimft  költemények szabatos és erőteljes han-gon való elszavalásával aruttak zajos tapsokat, miből Itőven kijutott a része n Doniányúncz Péter vezetése alatti zenekarnak is, mely a kitilnő priicc/jzitássiil előadott Kurucz nótákkal és Rákóczy indulóval el-ragadta a közönséget. A szépen sikerült Ünnepély a Rákóczi szobor ••lapjának gyarapításira ia szép eredménynyel jirt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Bákooai ünnepély. A kolozsvári 

tudomány egyetem ifjúsága  folyó  évi május 
hó 24-én nagyobb szabású ünnepély rendez II. 
Rákóczi Ferencz emlékére. Az ünnepely egyik 
védnökéül Dr. Fejér  Antal oiszggyülési kép-
viselő, Inpnnk szerkesztője is fel  van kérve. 

— Kirendelés. Az igazságügy miniszter 
Csikszentkirályi Bedő Joákimot, az erzsébM 
váro<i ügyészséghez beosztott bírósági alj egy 
zót az erzsébet városi ügyészség kerületébe 
ügyészségi megbízottal rendelte ki. 

— Háaasság. Mikónjfalvi  Sánlba József 
folyó  hé 99-én tartja esküvőjét Székely udvar -
helyt, odavaló Szabó Ferencz és neje kedves 
leányával Szabó Ágnes kisasszonynyal. 

— A fagyos  szentek, azt a babonás 
félelmet,  melyet az évenkint május 12., 13. és 
14. napjain eső kalendárinmi fagyosnak  neve-
zett szentek: Pongrác*, Szervácz és Bonifácz 
lapjaihoz fűződik.  a természet ez ultal megha-
zudtolta, sőt egészen megfordítva  cselekedett, 
lévén e napokon május hónap eddigi legmele-
gebb három napja azok örömére, kik eme félel-
mes szentek iránt kevésbbé viseltetnek előíté-
lettel s kényesebb kerti veteményeik már zöldel-
leuek, és Szoknak boszuságárs, kik eme na-
pokat feltétleüli  vészt hozóknak Urlváu, még 
paszulyt, agorkát nem mertek vetni. Azonban 
ba ezúttal a természetben egy kis ugrás tör-
tént is, még a fagytóli  félelem  mindig jogosult 
Mlöuösea Orbán sápig, mely idő a fagynak 
atolii határát oznku jelölni a mi tavaszaink-
ban, s az aggodalomra, már 17-ike is alapos 
okét szolgálatéit, mikor a megelőző napi és 
éiieli eső atáa reggw a Hirgiu három lőormát 
friss  M borította. Egy késői (agy pedig ia Mén 
aüaek is nagy károkat okozhat különösei a 
gazdogaak Ígérkező gytBöks termésben. 

— A* állami elemi lakol» növen-
dékeinek majálisa. Az állami elemi iskola 
tanítói kara és növendéket tavaszi mulatságu-
kat f.  hő 23 én a „Vasfuvó"  nevű határrészben 
Ingják megtartani. A majálisra sokan készülnek 
s alkalmas időesetén egyike lesz a legélveze 
tesebb mulatságoknak. 

— Nyugdíjazás. A .Közmivelődés'-ből 
olvassuk, bogy Veres  István kászonújfalvi 
plébánost nyugdíjazták, őszinte szivvel kíván-
juk, hogy a hosszas munka által jól kiérdemelt 
nyugalmat hosszas ideig erőben és egészségben 
élvezhesse. 

— A pápai tanulok fogadtatása.  A 
Papáról kirándult tanulók fogadtatása  Ügyé-
ben f.  hó 18-án U|falusi  Jenő dr. polgármes-
ter elnöklete alatt értekezlet tartatott, me lyen 
n fogadás  részleteire nézve a következő meg-
állapodások történtek : Kovács  János rendőr-
kapitány felkéretett,  hogy a kirándulók részére 
szállásokról gondoskodni szíveskedjék. Lakatos 
Mihály gazd. iskolai tanár elnöksége mellett 
egy fogadó  bizottságot alakítottak, melybe 
beválasztották Székely  Károly, Dávid  Ignácz 
állami elemi iskolai tanítókat s mindazokat, 
kik ezen bizottsághoz önként csatlakozni akar-
nak. Másnap a polgármester, a fogadó  bizott-
ság elnöke Karácsony Józseffel  acsiksomlyói 
tanítóképző-intézet igazgatójával egyetértve a 
programmot a következőkép állapították meg 
május 24-én délután 1 órakor az Udvarhely-
felöl  kocsikon érkező vendégek fogadása  « 
város végén. Elszállásolás. Kivonulás Csiksom-
lyóni, a hol a vendégeket a képezdei tanári 
kar és növendékek fogadják.  Ebéd, melynek 
végeztével a'csiksomlyói nevezetességek meg-
tekintése. Innen átrándulás a zsögödi fürdőre. 
Fürdés, ozsonna. A zsögödi fürdőről  a társa-
ság jó idő esetén az Olt mellett szeredai für-
dőre megy. Ugyanitt vacsora. Ennek végezté-
vel a vendégek szállásukra vonulnak. Mósnnp 
reggel 0 órától 8-ig Csíkszereda város meg-
tekintése. Kegpeli. Délelőtt 8 óra 5G perczkor 
indulás TusnudfUrtlóre.  Tisztelettel kérjük 
városunk és a közel vidék lakosságát, hogy 
a Dunán túlról jövő vendégeket fogadj  uk 
őszinte székely szívességgel, vegyük körül 
őket szeretetünkkel s rövid itt tartózkodásukat 
tegyük kellemessé, hogy jó emlékekkel távoz-
zanak körünkből. 

A szeredai fürdőt  tulajdonosa mar 
teljesen rendbe hozta s ugy a fedett,  mint a 
nyitott fürdők  u nagy közönség rendelkezé-
sére állanak. Ízletes ételekről és jó italokról 
szintén gondoskodva van. Az ünnepélyes meg-
nyitás később történik. 

— Tekepálya megnyitás. Az Othon 
kávéház tekepályáját folyó  hó 24-én vasárnap 
délután fogják  ünnepélyesen megnyitni. 

— Székelyek segítése, A kijelölt 
alcsiki községek Iskóesí részére megvásárolt 
tenyész-telieneket már ulnsk indították s folyó 
hó 20-án a csíkszeredai vasúti állomásra meg-
érkeztek. A kiosztást a kormánybiztosság ki-
küldöttjének közreműködésével s vármegyei gaz 
dasági igylet a jelentkezőknek azonnal fogja 
eszközölni. 

— Gyászrovat Csikkozmási Udvari Jó-
zsef  élete 64 ik, boldog házassága 28-ik évben 
folyó  hó m-án félévi  súlyos szenvedés után el 
hunyt. Fiildi maradványait folyó  hó lD-én d. e. 
10 órakor helyették el a csikkozmási temetőben. 

Kurda  Péter birtokos, törvényhatósági 
bizottsági tag és községi képviselő fárathatsl-
lau munkássággal töltött életének 68 ik, boldog 
házasságának 43 ik évében súlyos szenvedés, 
s a hatol ti szentségeknek áhilatos felvétele 
után folyó  év és bó 18-án esle 10 órakor el-
halálozott Temetése folyó  hó 21-én délután 3 
órakor lesz. 

- - Jönnek a szülészek, iíonory  Són 
dor színigazgató jól szervezett tarsulativul e hó 
22-én városunkba érkezik s folyó  hó 23 án a 
Kosaulh szálló nagytermében előadásuinak soro-
zatát a .Doktor  ur'  cziinii boltozattal kezdi 
meg. A további műsor a következőleg van meg-
állapítva : 24 én vasárnap: «Lot ti ezredesei" 
operett; 25-éu Hétfőn  •• .KurucJ Feja Divid" tör-
ténelmi szinmii, 20-án, kedden : .Az iié' ope 
retl, 27-én szerdán ,A zaába" behozat. A mint 
e műsorból látjuk, olyan darabok kerülnek azinre 
melyek a főváros  színpadain Jelenleg állandóan 
reperlóáreu vannak a nagy tetszés közben adat 
nak. Monory Sándor társulatinak, mely jelenleg 
Oyergyószentmiklóson van, működéséről a leg 
jjbb híreket halljuk és olvassuk, ugy látszik, 
hogy_mlndssok, a miket s azlni jelentésben kilá-
tásba helyeselt, nem voltak hiu Ígéretek. A dísz-
letek, a gazdag repertoár, a szerződtetett erők 
mind megfelelnek  a kívánalmaknak a ily Tormán 
sz előadások is kielégiiik a műértő közönség igé-
nyeit. A jóravaló társulatot előre ia ajáuljuk 
olvasóink és a nagy kőznuség szives pártfogá-
sába és jóindnlatu támogatásába. 

— Nyilvános számadás a csiksomlyói 
r. k. fógymnssiuin  Ouképsőköréuek május 17-én 
tartott Rákócsi ünnepélyén Rákóczi Ferencinek 
Kassán felállítandó  szobrára telt adakozásról. 
Záreezky Pál erdólanácsos 10 korona, Pál Oibor 
igazgató, Pap Domokos főmérnök  4—4 korom. 
Csergő Venosel ny. telekkönyvvezetó, özv. Ador-
ján Imréné. Kovács Antal árvaszéki ülnök, Wé-
ger János adótiszt, Kováos János rendőrkapitány 
P. Poál Jinos sinUfőnBk,  Merta Jáios máv' 
állomáa főnők.  Eróaa Júsaef  tanár. Jakab Antal 
tanár, dr. Ujjalwi Jeni polgármester 2—2 ka-
nna, özv. Riszner J. né igisgitónő, Novotoi Ma-
riska tanítónő, Kissner Öödnnó, dr. Halló istvánué 

Qsjnód Ignáezné. Lakatos Mihály tanár, Albert 
Béniim körjegyző, Tóth Vilmos •dótla.t B.log 
Ferenc, alezredes l - l korona, Lajos Ferencz 
adótárnok 1 kor. 60 fillér,  Ambrus Dénes, BaUÓ 
Imre ktanitó, Xintas Blek tanító. Herberger Béla 
tanár, Nagy Dénes tanár. Sslávlk Ferenoz tanir 
Karácsony József  képesdei igazgató Hajnód 
Lissló tanuló, Kazacsay István, Dávid Péter, Fa 
sakas Gáspár tanár. Balog József  tanár. dr. Ko-
lonlos Dénes orvos. Wellinaa Samu alügyész, 
Szabó Miklós kereskedő. Madár Irma kisasszony 
l - l korona, özv. Bartha Jótsefaé,  Lakatsa Jó-zsef,  Körösi Géze lelkész 80-80 fillér,  Sántha 
étmon 70 fillér.  N. N. 60 fillér,  ö.v Bocskor 
Mihélyné, P. Tim. D é n e s vikárius F KÓsa Le. 
•40-60 fillér,  Lakatos Mihilyué. X. J. 40-40 
ffl|f~  ÖZV Bocskor Lászlóné. X. X. 80-80 fi  -
lért Szabó Dénes 22 fillér.  Szultán János, Pri-
h„őa János tanúié, Kovács István laauló, Imre 

tanuló. Wéger Bél. Uuulé. Nagy I.Wáu 
20—20 fillér,  ZOldy Béls tanuló 12 fillér,  össze-
„ „ 72 korona 74 fillér,  mely összeg a Kassai 
országos Rákóczi bizottságnak elküldetett. Fogad-
ji™ a nomesszivü adakozók e helyen ls hálás 
köszönetünket. A rendezőség. 

_ jjMUia. Folyó hó 10 éa Cstkm udszen 
ten eirv kedélyes mijálisnak voltam részese, a nauvtUes nev'zetü szép és gyönyörű fekvésű 
dérlón folyt  le. Jelen volt Mindszent közönsé-
gének sziiía-isva. Elmondhatom, hogy sok mu-
latságban vettem részt, tle ilym kedvesben igen 
ritkán. Nemcsak a mppali órákra terjedt ki a 
mulatság, hanem még éjjel IS érakor is tartott. 
Midőn a nap aranyos sugarai lebocsájtották 
szVrnyukat, akkor a hold bájos féuys  világi 
lolts meg a szép és regényes kis májáhsoló he-
lyet. Ezen györőrü fény,  mintegy világító fáklya 
gyanánt szolgált a mulató közönségnek. Egy 
jelen volt. 

— Távírda állomás létesítése Alfa-
Inban. Gyergyéalfalu  községnek régebb idő 
óta törekvése tárgyát képezi sz ottani posta 
hivatal mellé távírda állomás létesítése. Az ügynek 
kedvező megoldását mindig megakasztotta az 
állam kincstárnak a költségek miatti merev ál-
láspontja. Most azonban a kereskedelemügyi 
miniszter a vármegyei közigazgazUsi bizottság 
felterjesztésére  a távírda állomás létesítését ki-
látásba helyezte a község terhére utalt áldo-
zatok meghozatala mellett s kimondotta, hogy 
a kért távirda állomást hajlandó felállítani, 
ha a község a Gyergyószentmiklós között léte-
sítendő távirdai összeköttetés létesítéséhez szük-
séges 180 drb szabványszerü tölgy- vagy 
akáczfa  oszlopokat ingyen szolgáltalja, a lera-
kási helyről, a távirdaépitési anyagokat pedig 
a legközelebbi vasúti állomásról a saját költségén 
elfuvaroztatja  és az építésnél szükséges mun-
kák végzéséhez szükséges munkaerőt rendelke 
zésre bocsátja, vagy pedig a berendezéshez 
egyszer s mindenkorra 300 koronával hozzá járul 
s az njtávii'da fennállásának  tartamára évi öOO 
korona távírda bruttó bevételt biztosit. E< az 
utóbbi fellétel  olyan, mely aligha lesz u község 
által elfogadható. 

— Haj tóvadássa t dúvadakra . Csik-
szentsiinon község erdejében s az ottani legelő-
kön a duvadak annyira elszaporodtak, hogy a 
lakósság mindea perezben tart az azok által okoz 
ható illatkároktől. Hogy azt megelőzze hajtó va 
dáazat ungcdélyezéaéért fordult  a hatósághoz, mely 
azt meg ia adta. 

— Kő-és agyagiparosok figyelmébe. 
A marosvásái helyi kereskedelmi és ipgrkamsrs 
sz érdekellek tudomására hozza, hogy a szé-
kelyudvarhelyi m. kir. kő- és agyagipari szak-
iskolát f.  évi július 30-áu 4 agyagiparos és 6 
kőipsros pályára képesített tannló bsgyja el, 
kik « szakmában segédül alkalmazhatók. Bővebb 
felvilágosítást  sd a nevezett iskola igazga-
tósága. 

— Magyarországi tanulók a Székely-
földön.  A .'Székely Egyesület és székely, lár-
srságok marosvásárhelyi ivotltja által indított 
mozgalom örvendetes viszhangra talált. Egyfe 
löl a tanulók, másfelől  a királyhágón tnli lész 
városainak inleligens társadalma készül és szer-
vezkedik a Székelylöld meglátogatására. A tn 
rista forgalom  még e hónapban megkezdődik. 
Május 91 én a pápai tanító  képezde  36-nö-
vedéke és 3 tanára érkezik Marosvásárhelyre 
22-én Szováta, Parajd, 23 án Koroud, Székely-
udvarhely 24-én Humorod, Csíkszereda, 25-én 
Tnsnádot, es Szentanna tót nézik meg, 26-áu Sep-
siszentgyörgyre érkeznek, 27-én délelőtt Elő 
patakra rándulnak, az nap délben Brassóba utaz-
nak, 28 án kirándulnak Hnsszufaluha  s az nap 
este .Brassóból hazautaznak. Május 25 én a 
Szabadkai  tanítónő képezde.  (4 tanár veze-
tésével) 36 növendéke Kolozsvárra érkezik. 26-áu 
Szászrégenen át Topliczárs, másnap reggel Bor-
székre mennek. 28-án Gyergyószenlmiklóson ál 
lapodnak mpg, 29-én Airalun. Parajdon át Szo-
vátára, 30-án délre Marosvásárhelyi-» s onnan 
este hazautaznak. 

— Felvétel a ssókelyudvarhelyi 
m Ur. állami kő- és agyagipari ssakia-
kolába. Czél: négy éves tanfolyam  alatt a 
tanulókat gyakorlatilag képzett, elméletileg mü-
veit iparosokká nevelni. Bendes tannlókul fel-
vétetnek a) a kik legalább 8 középiskolai vagy 
6 népiskolai osztályt végeztak, s tanonczisko-
I4t o <• =. " »™«j t vegezOT, s tanonczisko-
«I 3 éven át jó sikerrel látogatták, b) a kik 
12 éves kort elérték és ép egészséges kifejlett 
testalkattal bírnak. A fölvételi  folyamodvány-
hoz esatolandik : s) keresztlevél, h) iskolai bi-
zenyitvany, c) az atya vagy gyám kötelező nyi-
L ^ î î r ' V / ţ 6 1 » J 1 0 g y » f e l v e t t  "3° « ">kis-kóla IV. évfolyamát  teljesen bevégzi, d) orvosi 

és ajraoltási bizonyítvány. A tanítás teljesen 
díjmentes, Mühely-biztositék czimen 6 korona 
az intését pénztárába befizetendő.  Szegénysorsa, 
de jő magaviseletű és szorgalmas tanulók egész 
vagy fél  ösztöndíjban részesülnek, ba szegény-
ségüket hitelesen igazolják. Az intézettel kap-
csolatosan internátus áll fenn,  a melyben a nem 
ösztöndíjas tanulók ez idő szerint 15 korona 
98 fillért  fizetnek.  A felvételi,  illetőleg ösztön-
díj iránti kérvények az intézet felügyelő  bizott-
sághoz czimerve. legkésőbb f.  é. augusztus hó 
10-ig az igazgatósághoz nyújtandók be. Egyébbea 
az iskolai évi értesitője nyújt tájékozást, a me-
lyet az intézet igazgatósága kívánatra készség-
gel küld meg sz érdeklődőknek, Székelyudvar-
bely, 1903. májas hibán. Az igazgatóság. 

— AB E. M. K. E. XIX. közgyűlé-
sével kapcsolatban Szászvároson ren 
desendő Gróf  Kon Koosárd ünnepélyek 
p r o g r a m m j a : Junius bó 9-ikán : Este 9 óra 
69 perczkor: vendégek érkezése a szászvárosi 
vasúti állomáshoz. Fogadás, elszállásolás. Junius 
hó 3-ikán: D. e 9 órakor az ev. ret. Kan-
kollégiumi tjusig zászlószentelés® az ev. ref. 
templomban Ez ünnepély progrsmmjs a követ-
kező : 1. Himnusz. Előadja az ifiusági  énekkar. 
9. Ünnepély megnyitása Balogh József  gondnok 
áital. 3. Onnepi beszéd. Tartja Csűrös Pál tanár. 
4 Szögbeverés. 6. Ztszló fölavatása  Tankó Béla 
valláatanár által 6. Onnepi dal. Énekli az ifjn-
sági énekkar. 7. Zászló átnyújtása az ifjúságnak 
Simon Ferencz ig.-tanár által. 8. Zászló átvétele 
ifjúsági  elnök által. 9: Szózat. Énekli az ifjú-
sági énekkar. D. e. fél  11 órakor: Gr. Kan 
Kocsárd emléktábla leleplezése a Főtéren. Ez 
ünnepély programmja a kivetkező: 1. Fölvonu-
lás a Főtérre az emléktáblához. 2. Alkalmi 
bimnnsz. Szerzette Kürtby Sándor zeneteuár. 
előadja az ifjúsági  énekkar. 3. Ünnepi beszéd. 
Tartja Simon Ferencz ig.-tauár. 4. Az emlék-
tábla leleplezése. 5. Alkalmi ének. Szerzette 
Kürtby Sándor zenetanár, előadja az iljasági 
éuekkar. 6. Gr. Kán Kocsárd Emléke. Oda, 
irta és szavalja Incze Béla tanár. 7. Emlék-
tábla átadása az Kmkének Sárói Szabó Péter kol-
légiumi gondnok által. 8. Emléktábla átvétele 
az Etnke elnöksége által. 9. Szózat. Énekli az 
ifjúsági  éuekkar. D. u. fél  1 érakor: közebéd 
a Transsilvania szálló nagytermében. Egy te-
ríték ára 5 Korona. Este 8 órakor: Törté-
nelmi hangverseny az ev. ref.  Kun-kollegiumi 
ífj.  ének- és zenekar által tánczczal. egybekötve 
a Transsilvania szálló nagytermében. E hang-
versenyre jegyek előre válthatók Graef  H. és 
Barcs János urak kereskedésében. Megjegyzés. 
Az elutazás történhetik d. n. 3 éra 32 p., vagy este 
9 ira 32 perczkor. Az elszállásolás, közebéd 
stb. tárgyában a jelenkezések Deák Gerő ref. 
KAn-kollegiumi tanárhoz intézendők — Szász-
városra. A rendező-bizottság. 

— As E. M. K. E. XIX. rendes köz-
gyűlése. Az K. M. K. E. folyó  évi junius hó 
2-án (Pünkösd harmadnapján) délelőtt 11 Ara-
kor, Nagyenyeden a vármegyeház dísztermében 
tartja meg rejdes közgyűlését a következő 
tárgysorozsttal: 1. Elnöki meguyitó. 9. A mult 
Ülés jegyzőkönyvének felolvasása.  3. Bizottsá-
gok kiküldése. 4. Képviseletek és üdvözletek 
bejelentése. 5. Dr. gróf  Kuun Géza v. b. t. t., 
az Emke diszelnökének, a Magyar Tud. Aka-
démia másodelnökének felolvasása:  .Fajunk 
lebediai és etelközi művelődéséiről. 6. Évi je-
lentés. 7. Számsdások előterjesztései a Szám-
vizsgáló-bízottság jelentésével. 8. Jelölő bizott-
ság előterjesztése. 9. Tagok vagy fiókok  netán i 
indítványa, melyek az Igazgató- választmány-
hoz a közgyűlés előtt legalább 8 nappal előbb 
irásbaa benyújtandók. 10. Jövő közgyűlés helyé-
nek és idejének megállapítása, közgyűlés után 
tisztelgés sz Emke elnökségénél. D. u. fél  2 
órakor: Társas ebéd. Ebéd után a város neve-
zetességeinek megtekintése. D. u. 6 órakor 
gyülekezés a város'iáz előtt és kivonulás a ref. 
temetőbe néhai Kovács Sándor mérnök, az E. 
M. K. E. nagy alapitója sírjának kegyeletes 
megkoszorúzása végett. Este 7 óra 33 perczkor 
utazás Szászvárosra, sz E. M. K. E. első dísz-
elnöke és halhatatlan nevü legnagyobb alapitója 
Gróf.  Kun Kocsárd lakóházának Emléktábla-le-
leplezési ünnepére, melyről a kapcsolatos ünne-
pélyekkel együtt a Programai lapunk más helyén 
van. Tájékozások : A közgyűlésre a jelenkezések 
Nagyenyedre dr. Varró László polgármesterhez 
intézendők. A jelenkezés alkalmával közlendő .-
a) Kiván-e a jelenkező elszállásolási és mely 
időre ? msgánháznál e vagy szállodában ? li) 
Mely vonattal várható megérkezése? És kíván-e 
kedvezményes vasüli jegyet? c) Részt vésze 
a közebéden? (Ebédjegy ára 6 korona, mely 
összeg májas hó 26-ig a jelentkezéssel együtt 
előre beküldendő.) b) Bészt kiván-e venni vala-
mely kiráudulásbsn Î (A kirándulás programm-
ját — Marosaiván», a Pilisre és Toroczkira 
— és költségeit a jelntkező társaságok szerint a 
rerndező bizottság a közgyűlés napján fogja 
megállapítani.) 

— Fontos hátri asszonyoknak. Nem 
titok, hogy ezidőszerint a legjobb inkakékilő 
az Uranos kék, melyből néhány csepp elég a fe-
hérnemüek kékitésére. Kevés háztartás és mo 
siintézét van ma már az országban, hol kékítő 
szer gyanánt nem az Oranos kéket haszuáluák. 

— Tüzeset. Caikazentkirály késség Pok 
lonfalva  tízesében o hi 7-én reggeli 6 érakor 
gyuladt kl egy csűr, mely nagy riadalmat oko 
sott a lakósság között. A csendes M és győri 
aegilség azonban útját állotta • tűs tovább ter-
jedéséaek. Valószínűnek tartják es idegei kés 
általi szándékos gyújtást. 
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C S A R N O K . 

Utazási itaéayak CsiksiaredátM PrsMIoa és 
Ksastaazáa át KmtaatMpalylg te t i n a . 

(Folytatás.) 
A reggeli nap tüzes sugarai éppen akkor 

kezdtek kiemelkedni a tengerből. Ez olyan lát-
vány volt, a milyenben a száraz löld lakóinak 
soha sincs része s mindenkinek örökre emléke-
zetében marad. 

Mivel meglehelfísen  hideg volt, a fedél-
zeten formális  sétát rendeztünk a hajó első ré-
szétől a hátulsó részig, mikfizben  löbhször meg-
álloltunk a kolosszális kéméay mellett, hogy az 
abból kiáradó meleget élvezzük, mely megder-
medt tagjainknak szerfelett  jól eseti. A felkelő 
nap a tenger lakóira is igen nagy hatásaal volt, 
a delfinek  mutatkozni kezdtek, s hol egyenként, 
hol pedig csoportonként fels/.ökelitek  a levegőbe, 
bogy pár pillanat múlva ismét elmerüljenek a hű-
vös bullámokban. 

A nagytestű balak ezen játéka igazán cso-
dálatosan gyönyörködtette ilyenhez nem szokott 
siemeinket. Tengeri madarak is kezdtek mutat-
kozni, itt vagy amott egy-egy pillanatra lecsap 
lak a tengerre, fejeiket  a bullámokba merilet 
lék, valószínűleg azérl, bogy reggelire legyenek 
sze;t s azután ismét a levegőbe röppentek. 

A hajó ellenőrrel, a már emiilett Sárosi 
bácsival útra keltünk a hajó belsejében, bogy 
az oltani helyiségeket i.s megtekintsük. Klöször 
is a gépházat látogattuk meg s abban mindent 
szemügyre vettünk. Megfigyeltük  a hajót hajló 
gépek mnnkáját, a tengervíz tisztitó sziirő gé-
peket s egyéb szerkezeteket, melyek még a 
Ixikus előtt is igen érdekesek* 

A gépházból a harmadik osztályú fedél-
zetre mentünk. Itt volt minden, csak tisztaság, 
nem. Körülbelül száz, minden nemzetiségből 
származó ember, albánok, törökök, görögök slb. 
feleségeikkel  és gyermekeikkel egymás hegyén, 
hátán bevertek. A látványt még kellemetlenebbé 
telte sz átható bűz, mely szagló idegeinket 
megtámadta. Éppen ezért nem is sokáig tartóz-
kodtunk ilt, hanem átmentüuk az ételtartó 
kamrákba, a melyek fűszeres  boltokhoz és hen-
tes üzletekhez hasonlítanak. Háromszáz ember 
számára egy bónapi időre való élelem vau itt 
felhalmozva  s megtalálható a konzervek minden-
lélu lajtája. Bárha a hajóuak ugy Konstanzá-
ban, mint Konstántinápolyban meg vannak a 
maga szállítói, a kik minden kél napban szállí-
tanak élelmi Bzereket, azért a raktárak még is 
állandóan fel  vannak az emiitett készlettel sze-
relve, arra az esetre, ba a hajót a nyilt ten-
geren valami szerencsétlenség érné, bogy a hajó 
utasai és személyzete, sddig is, míg az óhajtott 
menekülés bekövetkeznék, el legyenek látva enni 
és innivalóval. 

Az alsó helyiségek különböző ái likkal 
vannak megrakva, melyek keletre szállíttatnak, 
ugyancsak ilt vannak elhelyezve a különböző 
államok |H>stacsomagjai is. Végül a konyhát 
tekintettük meg, a hol a fehér  ruhába öltözött 
szakács két kuktával forgolódik  a gőzfözö  és 
gfizsütö  készülékek körül. 

Körülbelül délelőtt 10 órakor llinl fel  sze-
meink előtt egy hosszú feketi  esik. Mindnyájan 
kíváncsiak voltunk reá, bogy mi az tulajdonkép ? 
8 krrdezősködésünkre azt a feleletet  kaptuk, 
bogy azok a mac/edoniai és kis ázsiai partok. 
Előttünk állott a Bosporus Bejárása. Mindnyájan 
örvendeztünk, hogy 10 órai utazás után ismét 
meglátjuk a szárazlöldet. 

Itt meg amott látunk egy-egy halászcso 
nakot is melyek csinos kis kifeszített  vitorlák-
kal voltak ellátva. A csolnakban öt-hat ember 
ült, kik hálóval fogták  ki a zsákmányt a ten-
gerből. 

Kíváncsi szemeink még igen gyengék voltak 
arra, hogy a partokat ilyen távolságból jól ki-
vehettük volns. Ezért használatba vettem a 
Mátrai szomszédtól kikölcsönzött távcsövet. 

Maczedonia és Kizs Ázsia terméketlen part-
jai semmi különös látnivalót nem nyújtottak 
Eközben a Bosporus bejárata mind feltűnőbbé 
lelt. Minden oldalon falvak  tűntek föl  régi mose-
ikkal és felhagyott  erőditvényeikkel. 

A Bosporus bejárata egy és fél  kilóméter 
széles. Egy-egy helyen kitágul más helyen is-
mét szűkebb lesz. Azon a helyen, a hol a Bos-
porus mindkét oldalán a jelenlegi erődítmények 
vannak, éppen egy kilóméter széles. Az erödit 
mények bosszú csövű dumdum ágyukkal vannak 
felszerelve. 

Minden hajón, mely ezen a helyen át-
megy, ki kell tűzni lobogót. Az erődítmények 
parancsnokai mind kél oldalról távcsövekkel 
szemlélik az idegen bajót s különösen azt vizs-
gálják, hogy az érkező hajó, nem hadihajó-e ? 
Érre aztán a parancsnokok megadják a jelt az 
átmeneteire, azt a hajót pedig, mely saját lo 
bogóját nem tűzi ki 10 perez alatt a terger 
lenekére lövik. 

(Folyt. k6v.) 

S z « r l s « B a E t ö i ü z a n a L 
Azon mnnk* '* f t l " w t i  kik pQnkösti szá-

munkra alkalmi czikket szándékoznak kftldeui,  tisz-
telettel kérjük, hogy azokat e hó 24-élg szíveskedje-
nek kezűnkhöz juttatni. 

Ukvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhirré leszi, hogy Kelemen 
Bálint végrehajtónak Sípos Áron végre bnjtá«l 
szenvedő elleni 104 kor, követeién és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő Csikcsicsó község 
halárán fekvő  a caikoicsói 169G sztjkvben A 
f  3. rsz. 7465. hrsz. ingatlanra 358 korona a 
esikcsicsói 444. sztjkvben t f  1. rsz. 1195. 
1196. hrsz. ingatlanból az A I. B 1. és D 6 
alatti Sípos Árun teleiész jutalékára az árve-
rést 417 kor. megállapított kikiáltási árban e|. 
rendelte, és kogy a fennebb  megjelö l ingat la 
nok az 1903. ávl jimhis hó 17 ik napján déls-
lött 9 órakar Csikcsicsó községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alul is eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becBárának 10°/»- át, készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz.49. §-ában jelzeit ár-
folyammal  számított és az 1861. évi november 
bó 1-én 3333. száin alatt kelt igazságügyini-
uiszteri rendelet 8 §-álian kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a. kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. l.-cz. 170§-a élteimében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatui. 

Csíkszeredán, 1903. évi április hó 30 ik 
napján. 

A kir. törvényszék mint telkvi hatóság. 
Dosa, 

kir. tszki l-irn. 

Laptulqjdonos: 
GYÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 5908 - 903. 

295-1903. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezeuuel 

közhirré les/i, hogy a csíkszeredai kir. járás-
biróságnak 1902. évi Sp. I. 360/3. sz. végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal iigyvéd állal képviselt 
Csikszenltamás egyházközség végrehajtató ré-
szére Kedves Alajos és társai csikszenttamási 
lakósok végrehajtást szenvedők ellen 70 kor. 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás folytáu  alperesektől lefoglalt  és 840 
korouára becsült ingóságokra a Csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1902. évi V. 907 3. sz. vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap és felülfoglaltalék  követelése el ejéig is, 
amennyiben azok kielégítési jogot nyerlek volna, 
az árverést végrehajtást szenvedők lakásainál 
leendő megtartása határidőül 1903 ávl május 
hó 27-lk napján délután 3 órája kitíizetík. a 
mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig 1. Ke-
reuez Antalnál juhok. II. Kedves Alajosnál 
juhok, kecskék, ienyö töke. épülelfa  és széna. 
III. Török Antalnál tehenek, juhok, borjuk és 
szekerek a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett szükség esetén becsáron alul is el fog 
n*k adalni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz 
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző 
könyvből ki nem tilnik, hogy elühbségi julenté-
seiket az árverés megkezdéseig aluírt kiklil 
dőltnél írásban beadni, vagy pedig szóval beje 
lenteni el ne mnlaszs/ák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  Ingnak utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi május hó 
ö-ik napján. 

Ábrahám Marton, 

kir. bir. végrclmjtó. 

nyQket Csíkszereda város 'polgármesteré-
hez folyó  évi junius hó 16-ig nyújt-
sák be. 

Megjegyeztelik, hogy fent  emiitelt 
di)azásért a megválasztott állatorvos a vá-
gatáai biztosi teendőket is köteles végezni, 
magángyakorlatot azonban folytathat. 

Csíkszereda, 190.1 május lió 14 én. 
Dr. Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. 

Sz.. f»25—!)03. 

Pályázati hirdetes. 
GyimcnbUkk nagyközség üresedésben 

lévő második szülésznői állomásra pályá-
zat hirdettetik. 

Évi fizetése  fiO  korona a község 
pénztárából, s minden egyes szillési eset-
ért 2 korona a felektől. 

Okleveles szülésznők 1 9 0 3 . jUDÍU8 
h ó 16 - é i g folyamodványaikat  a község 
Elöljáróságához beadhatják. 

Csik-Gyimcabilkküii, 1903. ápril 28. 

RUM Sántha János, Nagy Miklós. 

Â csikhosszuaszói borviz 
haszonbérbe adatik. Osikv&rdot-
o—6 falván,  Petres András. 

Sz. 148-90.». pl.-li. 

Faeladási hirdetmény. 
A esikszeiitniiklósi szépvi/i róm. 

kath. egyházközség tulajdonát képező, a 
esikszentmiklósi Il-ik határi-észben fekvő, 
„ A r a n y o s " ncvil legelőti-rllleten létező 
41-7H k. hold kiterjedésen található éa 
a szépvizi ni kir. járási crdőgniidiinkság 
által összesen ftlOH  ni3, és l(i;)0;i ko-
róna értékűnek h'cslllt lenyőliaszoiifa 
folyó  évi junius hó 2-án d. e. 9 
Ó r a k o r Csikszuntmiklóson az iskola he-
lyiségben nyilt szóbeli árverésen nz 
í>S4 —903. sz. n. k. engedély folytán 
l i e M Í r II ii a l u l i s cl Ingnak adalni. 
Árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási 
ár 10°/" át az árverés megkezdése előtt 
az árverési bizottság elnökének kezébe 
lel enni Készpénzben vagy óviulékképes 
értékpapírokban. A szóbeli árverés meg-
kezdése előtt zárt Írásbeli ajánlatok is el-
fogadtatnak,  melyekhez, a kikiáltási ár 
10" 'Va készpénzben vagy óvadék képes 
értékpapírokban csatolandó. A részletes 
árverési és szerződési feltételek  betekint-
liitők Csikszcnliiiikli'isoii a plébánián és 
Csikszeredáu n m kir. erdőgomluokság 
irodáján. 

Csikszentmiklóson 190J. május hó 8-án. 
Eóródy Mihály, s. k. Deák Elek, s. k. 

a/, efryliáz.közsi'-g  i-lnijl e. 11/. egyliázkü/.ség gomluokn. 
Lázár Ferenoz, s. k. 

cgyliázk. jegyző, 2 - 2 
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URAK FIGYELEM! 
Az Elsft  Budapesti Mértékutánl Szabóság 

BUDAPESTEN, VII., Csömöri-ut U. 

W 15 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakértelmű ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és métték utasítás küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
miiiimü költséggel nem lesz megterhelve, 
mell utazó szabászaiuk évi vasúti bérlet-
jegygyei vannak ellátva. 

Szives megkereséseket kór 
az Első Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest,'VII , Csömöri ut II. 

KLEIN ADOLF, 
főszabász. 

Figyelemre méltói 
VAU szerencsém tisztelettel értesíteni 

a inigyérdemü vevőközönséget, miszerint 
i> tiivus/.i éa nyári szezonra ujounan és du-
şii n fölszereltem  raktáromat késs férfi  és 
f  verek öltönyökkel, melyek nagy vá-
lasztékban kaphatók. 

Viinniik loviibbá raktáromon dus vá-
lnsztHlitin különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraezok — ágy és asztalteritök, 
különféle  jó ininóségü lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
ta rka takács — nói köntös ke lmék; 
van továbbá dua viilasslékbnn mindennemű 
fa-  és vasbutor , mindenfajta  divánok, 
képek, tükrük, ingaérák. gyerekkocsik 
stb. valiimint a legjobb gyártmányú kii* 
lönfelo  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Miudezon czikkeket a lehető legol-
csóbb urak és legelőnyösebb feltételek 
melleit havi résxlcfizetésro  ia elárusítok. 
Iv/.ekiiinn tisztaleltei kérem a nagybecsű 
vi vő közönséget legyen teljes bizalommal 
irántam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becsea párt-
fugáhál  kérve, maradok illctó tisztelettel 

SróU&ny  ZM. 
Brassó, Kapu-utcsa 52. 

RIRTOK-RLADAS. 
Háromszék vármegye legszebb vidé 

kén, Hrassó és Sepsiszentgyörgy városuk 
közelében, vasuti állomáshoz 10 perc/, 
távolságra, állami útban fekvő,  szép ku-
riális uri lakással és gazdasági épületekkel 

154 hold teres fekvésű 
tagositott birtok gazdasági felszereléssel 
együtt eladó 

Bővebb felvilágosítást  ad e lap kiadó-
hivatala. í - o 

TOLVAJ F Ü R F A N G. 
T Ő S T É I N E T B Z 

a tolvajok, zsebmetszők, sikkasztok, csalók, szédelgők stb. életéből. 
i i t f t  i s í i B á í í i m í í W r . 

K r n t l k l v i l l é r d e k e n k ö n y v . 

T A R T A L O M : 
A kincs. — A gavallér. — Az ékszcrtolvaj. 1 vonás. — A gróf  ur és az iuasi. — A viei-

Sz. «560—902. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. váró* tanácsa csik-

vármegye alispánjának 16318/902. szánta 
rendeletére a helyi községi állatorvosi 
teendők ellátására 800 korona évi dija-
zás mellett egy állatorvos szerződtetését 
határozta el. Felhivatnak mindazok, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy a 
szüksége* okmányokkal felszerelt  kérvé-

— A huszár ós a lopott óra. — A hagya-
ték. — Van még becsületes ember. — Kozi-
ttkjuk Di-mitriti. — A pénzhamisító. — A 
gyomorgörcsök. — Az árendás tehene. — 
A bíró órája és a corpus delicti. — Az úti-
társ. — A inarhakereskedó gyilkosai. — 
Aa asszony panasza. — Az amerikai társ. 
— A féllábra  való czipó. — A tót mint 
herczegpriinás. - - Hogyan menekült meg 
Üraunsehweig az akae». tó fától.  — Kgy ügyes 
zsebtolvuj. — A házasságlevél. — A báli 
toilet és n pulyka. — A ki gyűrűt árul. — 
A talált tárezu. — A végrendelet. — A 
földbirtokos.  — Koritovszky. — A gyilkos. 
— Az ezies baukjegy. — A járadék. — A 
nóvadáez. — A ritka könyvek. — Mi van 
a lüz alalt ? — A keleti uieg a nyugati 

Á i R i 4/k i i l l é c * 

toló tolvaj. — A kapós kép. —• A lidércz. 
— A falánk  lidércz. — A hamispéoz for-
galomba hozatala. — Szökés a fogházból. 
— A szőlősgazda é<t a zsidó. — A esem* 
pész boszuja. — A százas bankjegy. — As 
ünnepély vége. — A koldusok. — Az ül-
dözött hölgy. — A megduplázott pénzt. — 
Az olcsó bárányok. — A tisztasági felügyelő. 
— Az elókeló vendég. — A zálogczédula. 
— A szép kliens. — Leó szerelme. — A 
sirásó. — Az ideál. — Eladó üzlet. •— Az 
értékpapírok. — A beteg tehén. — A bú-
bájosság. — Hamis anyó. — A kölcsöo. — 
Amerikai történet. — A furfangos  útitárs. 
— A zsákmány biztosítása. — A tánes-
leezke. — A zsebtolvajok. — Az aláírás. 

Megrendelhető a 
„Törvényszéki és Rendőri Uj&ág" 

kiadóhivatalában. i -
B U D A P E S T , T I M I . , J 6 z M > f - U 5 r a t  4 1 . s i á m . 



Május 20. 

Tbfikszádi  Takarékpénztár Részvény-Társaság 
f.  évi j o D l o s 2-án d. u. 3 órakor saját helyiségében 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
lari, melyre a t. részvényesek meghívatnak. 

T A E Q -5T: 
A lolyó évi márczius i.ó 31-iki rendes közgyűlés állal leikért bizottságnak 

megtartott összehasonlító vizsgálatról elterjesztett jelentése. 

Az igazgatóság. 
Kivonat as alapsz. 39. §-ából: 

Aki szavazatát a közgyűlésen érvényesíteni akarjs, részvényét a tii.-K.l..íó uap >1 u 
6 éráig a takarékpénztárnál lelenni tartozik. 

C S Í K I L A P O K 
21. si&m. 

" SZABÓ FERENCZ és JÁNOS kocsigyártók m = 
e S I K S g f e P Y I g E ^ . 

Ajánlják a helyi és vitléki nagyérdemű közönség szíves pártfogásába 
az eddig M z a k i F e r e n c z n é v e n 1 8 é v 6 t n jó liirnévlien lenuálló 

Kocsigyártó-, nyerges-, kárpitos- és szíjgyártó üzletet 
ezentúl S Z A B Ó F E R E N C Z én J Á N O S n é v e n fogjuk  fentartaii. 

A hol elvállalunk minden c szakmába vágó munkálatokat, u. ni.: 
k o e a i f e a l é s ,  f é n y e z é s ,  p á r n á z á s éa b ő r ü l é s é t , k o c s i és* s z e -
k é r K i é n e k e l , d í v á n y o k 1511 I n é t , l a r U z n y á k , l á s k & k , n t a z ó 
M r S n d S k , á g y s i á d r á e z o k , p n p l n n o k stb elkészítését. 

Továbbá t e n r t l t n é s i k o c á i n k a t és k é s z k o p n r s é r a l i l á -
r i a k k é l e legkedvezőbb árak éa feltételek  mellett szolgálunk. X 

T. cz. 
Ezennel van szeronrsém n mélyen tisztelt közönség szives figyelmét 

felhivni,  miszent Csíkszeredában, :t piiu-ztéren egy a mai kor igényeinek 
megfelelő  és uj mintagyüjtüiuénynyel berendezel) 

G SZOBAFESTŐ ÜZLETET £ 
nyitottam s a legnagyobb gonddal éa szaknvnlottsiíggal folytatom. 

Elvállalok minden olyan testészetet, mi ez üzletkörébe vág, úgymint: 
szoba-, cz'g-, czimer-, olaj- és u-niplomfestéseket,  iirczképnagyitást, oltáriirn-
nyozást, templomi szentképek olajlestését is a legcsiiioanbhnn elkészitem. 

Legfőbb  törekvésem oda fog  irányulni, hogy a m. t. közönség bizalmát 
jó és olcsó munkám által megnyerni, mit több éven át szerzett tapaszta-
lataim által a legjobb lelkiismerettel ígérhetek. Üzletein berendezésénél nem 
kíméltem semmi fáradtságot,  költséget s igy azon kelleme» helyzetben va-
gyok, hogy a legkényesebb igényeknek is mcgfelhetek. 

Gondoskodtam a kellő szakerőről a üzletvezetőül Ligeti Samu urat 
bíztam meg. 

Magamat és üzletemet n in. t. közönség s/ivea jóindulatn pán fogásába 
ajánlva, maradtam 

Csíkszeredán, 1903 évi május hó. 
Kész szolgálattal : 

SIKES VIKTOR, 
szobafestő. 

J l - Í M L J L J L J L Í - Í 
•̂1-1.4.4-1 J.H f̂ĉ fcB1  f̂rfctfĉ fr-,  -jTt̂ t-w-k '̂ ^iirtetee :j 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdem I 
fogyasztó  közönséggel, hogy W a R y b o r c n y ó n . (Háromszék 

megye) a legrégibb természetes eczetszesz gyáros vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalatain, és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim állal azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitünóbb és páratlan természetes eczetszeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák és 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett idegen éa egészségtelen savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és liogy min-
denkit meggy őződtetihessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 60—60 literig próba mintát 
bál-mely állomásru szállítani. 

A ii. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tes/.ni'k szolgálatot akkor, ha az én természetes OCZet-
SZ0SZ0D1 bevezetik és forgalomba  hozzák. MAr a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vngyok. Kokfartaloni  10—12"/u-

A n. é. fogyasztó  közönség és uz igen tisztelt kereskedő urak ha-
/.nlins támogatását kérve, vngyok 

kiváló tisztelettel Bólh Nagyborosnyó 

E O T H V I E T O B , természetes eczetszesz gyáros. 
Nagyborosnyón, (Háromszék megye.) 

m- Gyomorbajban szenvedőknek î 3 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterbelése,  akár pedig 

hiányos, ueliezin emészthető, igen melt-g, vsgy igen liitleg ételek élvezése, vsgy 
pedig íendellen élrtmód által maguknak valamely gynmorliajl, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy killinö háziszer ajéDllatik, melynek kiváló balása már sok év óta 
ki van próbálva. 

Kz nem más, mint az 

ULLRICH RUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talál t növények-
ből és a legkitűnőbb jó borból készíttetik, erősiti és táplál ja az e m b e r 
emésztőszervezetét, e lhári t ja az emésztesi zavaroka t és az egészséges 

vé r ú j r a képzésére kiválólag bat . 
A fentiievezell  Fűszeresbornak kellő időben való használata által a gyo-

mnrbajok már csirájukban megserotnisilleliiek. Tehát senkinek sem kell késedelmes-
kedni, hogy azt kellő időben használja. A krónikus gyomorbajnál fellépő  jelenségek, 
milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  hányással egybe-
kötöt t émelygés, még ba olyan hevesek lépnek is fel,  a bornak néhányszori él-
vezete ulán azonnal elenyésznek. 

^7pkrl l icri l lác a n n a l 1 kellemetlen következményei, mint B szorulás 
U£GMJUgUldd koiikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vértululások a májban, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres bán-
talmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elhárittalnak. A lűszeresbor 
megsziinteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkalmatlan a gyomorból 
és belekből eltávolítja. 
A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, Iliányos vérképződésnek és a máj beteges állapo-
tának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és lekaugoltsig, 
továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként végkép kimerítik az 
embcít. — A fűszeresből'  az elgyinglilt életerőnek uj impulsznst ad. — A fűszeres-
bor fokozza  az élvágyat, előmozdítja az emésztést és táplálkozást, kormányozza az 
anyagcserét, gyorsítja a vérképzüdést, lecsillapítja a felingerelt  idegeket és egészen 
uj életkedvel teremt. Mindezeket számos elismerés és bálairal bizonyítja. 

A lilszeresbor palaczkokban 1 Irt 50 krért és 2 frtért  a következő gyógyszer-
tárakban kapható : Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszentniiklós, Karczfalva,  Kápolnás-
Olábfalu,  Honioiód, Dilya, Uőgöz, IWócz, Zombor, Bárót, Telegdibaczon, Ttt-nád, 
Bánkfalva,  Osikszeulgyöigy, Sósmezn, Gyergyőszeiilmiklós, Qyergyóditró, Gyergyó-
Allalu, Gyergoiöigyes, Uyeigyónjl'alu, Csikszenlmárton, Kászon, Parajd, Siklód, 
Koroud, Kt-Í.l, Farksslaka, Székelykeresztnr, Krked, Felek, Szászkeresztur, Kacza, 
Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, MiklosvAr. N.-Ajta, Bölön, Zalán, Csernáton, 
Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely s igy tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszerttból Fttszertsbur eredeti iniuőségben három és há-
romnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ansztria—Magyarország valamnenvi 
helyiségbe. 

MT* Utánzásoktól órzikedni kelll 
6 - 3 3 Vilégotan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni! !1 

Szarvasmarhák, borjuk, sertések, ^ 

.lun| UVIJUI, ocri 
élósnlyának meghatározására 
igen jó és pontos 

*gy 
MARHRMÉRLEÓ f 

áll az állntokat vásárlók és eladók 
rendelkezésére csekély használati 

j dij mellett 
T u m a M á t y á s " 

helybe'i heatea és mészáros mesternél. 
használati dijak: nagy marháért 1 ko-

rona, apró markáért: 60 fillér. 

W i ü ü ü ü ^ 
Kizárólagos 

gyártól: HOCHSINGER TESTVÉREK 

ruha-mossához 
a 1 e g j o b b k ó k i t ő s z e r . - • Törvényesen védve. Mosó-iutézctckben, háztartásokban u 

legkedveltebb nihakékitő. 
Olosó és fe lü lmulha t lan l 

kia üveg 24 fillér,  tizszeri mosás-
hoz elegendő. — 1 uagv Uvcg l'IEO 

kor., '/, üveg 1 kor. 

• V Kapható mindeafttt.  | 
Utániatoktól óvakodjunk I I 

BUDAPEST,! 
VI., Bóna-utoza 86. I 
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