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A helyzet. 

A politikai helyzet a mult hét foly-
tán sem javult sőt tal&n rosszabbodott; 
semmi kilátás nincs arra nézve, hogy A 
kibontakozás, melyet minden részről őszin-
tén óhajtanak, n közel jövőben beküvet-
kezzé 

A kedélyeket izgalomba - hozta 
Andrásay Gyula grőfnak  egy bécsi lap-
ban megjelent nyilt levele, melyben a 
közös hadsereg egysége és a német szol-
gálati nyelv mellett foglal  állást, s azt 
beszélik, hogy ezen levélben foglaltakat 
némelyek a szabadelvű párt tagjai közlll 
is ellenszenvvel fogadták.  Beszélnek a 
szabadelvű pártban beállott bomlási folya-
matról is, s jósolták, hogy a szabadelv!! 
párt tagjainak vélemény különbözősége 
a megüresedett jegyzői állás betöltésénél 
fog  megnyilatkozni, éppen ezért ezen ál 
lás betöltését ellenzéki részről forszírozták 
is, és nagy volt a meglepődés, mikor a 
kormányelnök beleegyezett, hogy a jegyző 
választást azonnal kitűzzék, és még na-
gyobb, mikor az állást majdnem egy-
hangúan töltették be. 

A horvát mozgalomról is azt hirlel-
ték, hogy azt mesterségesen szítják, s e 
mozgalom csak akkor fog  megszUnni, 
mikor sz obstrnkezió véget ér. 

Az obstrnkezió gyümölcsének látják 
a dobrai választást is, a hol képviselővé 
az első aktiv román nemzetiségi politi-
kust Vlád Aurélt választották meg. Ezt 
ugy tekintik, mint a románok győzedel-
mél a magyarság felett  s bizonyitvn lát-
ják azon tételt, hogy valahányszor a 
magyar marczangolja egymást, annak min-
dég az ellensége látja hasznát. A kik jól 
ismerik az erdélyi részeket bizonyosnak 
tartják, hogy most sorra következik a 
többi román nemzetiségi s egy csomő ke-
rületet elszednek a magyaroktól. 

A szabadelvű párt bomlása nem kö-
vetkezett be s igy erről a részről az 

ellenzék el lehet készülve a további ellen-
állásra mert azt nem remélheti hogy a nagy 
többség által még mindig kitartással tá-
mogatott kormány meghajlik a kisebb-
ség előtt. Másfelől  az is igaz, hogy a 
függetlenségi  párt is kimerülő félben  van, 
s bárhogyan is hangoztatják, hogy most 
már még a katonai javaslatok visszavo-
násával sem érik be, hanem követelik a 
nemzeti kívánalmaknak azonnali teljesí-
tését, még is ugy tllnik föl  a dolog, mintha 
a leszereléstől e pártot csupán csak az 
álszemérem tartaná VÍBSZU. 

Pedig hát a dolog ugy áll, hogy a 
függetlenségi  párt eddigelé eleget tett kö-
telességének, kitartóan harczolt s meg-
mutatta szivóságát. De ha a harezot az 
amúgy is csak ideiglenes katonai javas-
latok ellen még tovább is folytatja,  akkor 
az ország érdekei ellen tesz s nemcsak a 
nemzetre nézve szükséges közgazdasági 
javaslatok törvényerőre emelkedését gá-
tolja meg az ország roppant nagy kárára, 
hanem a mellett még alkalmat nynjt el-
lenségeinknek, hogy n zavarosban halász-
hassanak, a mi szintén a magyar nemzet 
rovására megy. 

Tehát itt az idő, hogy az ellenzék 
beszüntesse a további obstrukeziót, a jövő 
évben amúgy is az országgyűléseié kerül 
a véderőjavaslat s ekkor ismét módjában 
leend, hogy a nemzeti követelésekért in-
dított küzdelmet és pedig mindenesetre 
eredményesebben, tovább folytassa.  Az ál-
datlan linrcz beszüntetése, a függetlenségi 
párt liazafiassága  melleit bizonyítana s 
ezért 'soha senki szemrehányást nem te-
hetne az ellenzéknek. 

- A késsülő román vámtarifa.  A ro-
mán kormány szorgalmasan dolgozik az uj vám-
tarifa  összeállításán. Egy maximális és minimális 
vámtarifa  kidolgozását tervezik. A maximális va-
lóságos vámháborus tarifa  lenne, a melyet atnitz 
onzágok ellen alkalmaznának, a melyek Romá-
niával ssemben szintén maximális tarifát  Bzán-
dékozoak alkalmazni. N yiltan szólva, ez Német-
ország és a magyar és osztrák monarkia ollen 

irányulna, retorzióképpen a tervezett nagy agrár 
vámtételekért. A minimális tarifa  pedig amaz 
országokkal szemben szolgálna a kereskedelmi 
szerződések megújításának alapjául, a melyek 
Romániával szemben szintén minimális tarifát 
fognak  alkalmazni s számára hajlandók bizonyos 
kedvezéseket nynjtani. Levelezőnk arról is értő-
éit, hoţy a romániai szénbánya-tulajdonosok a 
mult Itélen a bukaresti kereskedelmi kamara el-
nökéhez beadványt iutóztek, a melyben fölkérik, 
hogy a román szén érdekében lépjen közbe a 
kormánynál, s eszközölje ki, hogy as országba 
behozott idegen szón (főleg  magyar szén) mini-
mális vámja vaggononkél no logyen kisebb azáz 
franknál,  bogy a hivatalokat, egyesületeket és 
gyárakat kötelezzék a román szén kizárólagos 
használatára, a hogy a román vasutak a hazai 
szenet az eddiginél nagyobb szállítási kedvez-
ményében részesítsék, 

= A képviselőház ülései. A képviselő 
ház a rövidre szabott pünkösdi szünet után folyó 
hó 3-án tartolta első ülését. Az ülések tárgyait a 
miniszterelnök jelentései az oxlex állapotról, név-
szerinti sznvazások, napirend előtti felszólalások, 
Interpellácziók és kérvények tárgyalása képezték. 
A uapireudon levő tárgyhoz: a niiuieztereluök 
jeleutéseiboz a kővetkezők szólottak hozzá: Nessi 
Pál, ki semmivel Bein tartja menthetőnek az ál-
lami számvevőszéknek eljárását. A számszéknek 
utasítást kollett volna kérnie az országgyűléstől 
arra, hogy a mai szomorú helyzetbe mit csele-
kedjék. Az alkotmányosságot az obstrukeziótói nem 
kell félteni.  Határozati javaslatot nyújt be az 
iránt, bogy utasítsa a ház a kormányt, bogy a 
törvényen kívüli idő alatt a közadók és egyéb 
hasonló állami bevételek beszedéseitől tartózkod 
jék. Babé Mihály szerint az állami Bzámvevószék 
ueui törvéuyeaen toljesiti kötelességét, tnurt a 
törvény azt rendeli, bogy ne csak az egyea ki-
adási tételekot, liuncui a kiadások törvényességét 
is érdeme azorint bírálja meg a számszék. An-
drásay Oyula grófuak  as egységes hadseregről 
mondott szavaival szembe állította Kerkápolyi Ká-
rolynak a hadügyi bizottság első előadójának 
18(16 ban mondott szavait, a ki világosan mindig 
magyar hadseregről beszélt és szó szerint kije-
lentette, hogy a hadsereg nem egyaéges, hanem 
közös. Beszélt nemzeti jelvényekről is. Az oh&truk 
czióról szólva, kijelentette, hogy az elleuzék most 
már uem elégszik meg a katonai javaslatok visz-
szavonásával, hanem köveleli a nemzet jogosult 
kiváltságainak megvalósítását is. Határozati javas-
latot nyújt be arra uézve, hogy az állami szám-
vevőszék az 1003. évre vouaikozó iratait ellen 
őrzés czéljából mutassa be u képviselőháznak. 
Bedöbázi  János a Széli kormány Ias3u haldok-

lásáról beszél. Nem érti, hogy Széli Kálmán miért 
adta be az exlex jelentést, mert nagy képüakö-
dést vagy fonloBkodáat  nem tételeshet fel  róla. 
A jelentés kinyomatáaát sem akoseptálja. A ju-
nius 3-iki iiléaben elnök bemutatja Békés vár-
megye feliratát,  mely elitéli aa obstrnkesiót éa 
bizalmat szavas a kormánynak. Kecakemétby 
Ferenez kifogásolja  a felirat  bemutatását, mert 
tői vény telén módon Jött létre. Széli  miniszter-' 
elnök szerint a feliratot  ki kell adni a kérvényi 
bizottságnak, a mi meg is törtéat. A jnnius 4 diki 
ülésben elnök bemutatja Torontál vármegye fel-
iratát, melyben elítélik az obstrukeziót és bizalmat 
szavaznak a kormánynak. Több függetlenaégi  kép-
viselő ellenző felszólalása  után Száll  Kálmán 
miniszterelnök inditváuyára ezt is a kérvényi bi-
zottsághoz utasították, A junius hó 6-án tartott 
ülésben névszerinti szavazással töltötték be a 
megüresedett jegyzői állást és az egyea bizott-
ságokban megürült állásokat. Jegyző lett 114 
szavazattal 4 ellenében Herlelendy  László. A 
bizottságokba megválasztották a VI. bíráló bizott-
ságba : Okolicsányi  Lászlót, a VIII. biráló bl-
zottBága : Jovánorics  Istvánt, a IX. biráló bi-
zottságba : IJentaller  Lajosi, a gazdasági bizott-
ságba : Nyegre  Lászlót, az igazságügyi bizott-
stágbii: Nagy  Ferenciét, a kérvényi bizottságba : 
Révay Mórt, a közgazdasági blzottzágba: Jfe-
zóssy Bélát és Thoroczkay  Miklós grófot,  a 
közigazgatási bizottságba : Bánbidy  Autal bárót, 
a közoktatásügyi bizottságba : Okolicsányi  Láss-
lót és Pékár  Gyulát, s nsplóbiráló bizottságba: 
Sturmnnn  űyörgyöt. a munkásügyi bizottságba: 
líauez  Mihályi, B pénzügyi bizottságba: Serényi 
Béla grófot,  a számvizsgáló bizottságba: Sipeki 
Sándort, a véderő bizottságba: Szíáray Sándor 
grófot,  a számadás vizsgáló bizottságba: Sziklay 
Edét. A junius hó 3-án tartott üléBben Benedek 
János interpellálta meg a vallás- és közoktatás-
ügyi niiniazuirt Somló Bodog nagyváradi jogaka-
démiai tanár ügyében, kit öl tanártársa a Társa-
dalom tudományi társulatban tartott aA társa-
dalmi fejlődés  elméletéről és néhány gyakorlati 
alkalmazásáról" czimü értekezéséért a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez feljelentettek.  Wlas-
SÍCB miniszter kijelentette, bogy Somló Bódog 
akadémikus jellegű, bár kisaé nyers és kiforratlan 
értekezéséért uem kárhoztatható, mert tudományos uton jár éa az igazság után kutat, a mit kutatni 
kötelesség. A 4-én tartott ülésben Széli  Kálmán 
válaszolt Olay Lajoanak a fővárosi  válaaatók őas-
szcirása ügyében előadott interpellácziójára. Ta-
gadta, hogy a VIII. kerületben oly aok választót 
azándékosan kihagytak volna, de ellamerte, hogy 
az értesítéseket nem szabályszerűen küldték aaét 
s ezért intézkedett, hogy a mulasztókat megbün-

„A CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A székelyek a a Székelyföld.) 

(Vége kóv.) 
A Tőid jobbadán közös birtok voll, nevezete-

sen köaösek voltak a havasok éa havasi legelók, 
melyeket sem megterhelni, sem elidegeníteni nem 
vala asabad. Voltak magánbirtokok ia, kivált az elő-
kelőbbekaek ; de a asékelyember külön földbirto-
kát sem adhatta el; idegen a Székelyföldön  le nem 
telepedhetett. 

Rendesen csak az egyik flu  örökölte aa 
egéss fekvőaéget,  de kivált az ősi caaládl básál 
és lelket; ha fiú  hiányában leány volt as .álta-
lánoa" örököa, ugy as ilyen leányt .fluleánynak* 
ncvesték, és nevezik ma ia as öröklő egyetlen 
családleányt. Est többnyire olyaa legényben ad-
ták férjhez,  kinek nem volt öröksége. Ha végre 
valakinek magva azakadt, úgy a névrokonok vagy 
szomszédok lettek az örökösök. A székelyembert 
el lehetett ugyan ítélni balálra — mint nemea-
embert fejveastésere,  — de javai elkobzására 
nem. A király Saékelyföldön  javakat uem ado-
mányozhatott aenkinek, várakat — mint másutt 
a szabadság korlátozására — nem építtethetett. 
Igy fentartották  a Székelyföldet  a asékelyek a 
magok számára, megakadályozták a családi bir-
tok elforgáosoláaát,  nagybirtokok — latifuudiumok 
— képződését éa a mindezeket árnyékképpen 
kiaérő pauperiamus folburjánzásáf) 

A nemzetségek előkelői — primorea — 
vállak bibében a fóbirák,  háborúban a vezérek ; 
a többiek, ha aaját lovakon vonnltak ki a hábo 
tuba ás lóháton barezoltak, lófőknek  neveaték ; 
a gyalog vitézkedőket latinoaan pixidariusoknak 
hívták. Vég sokáig a magyarokkal való egye-
sülésük után is a Badvátában — Ssékelyudvar-') Napjainkban ia Igen kevés SzékolyíBldSu a • nagybirtok. 

helyt — azékelő fórabonbán  birla az öaazes szé-
kelység fölött  mint fővezér  és legfőbb  biró az 
alkotmányoa teljes hatalmat. 

A még élők kösölt a székely nemzet Euró-
pának legrégibb ogységea nemzete, mely Kr. u 
már as V-ik azázad végén kezdett Erdély keleti 
részében reudes állami életet élni. A magyarok 
bejövetele előtt mintegy négy azásadon keresz-
tül egyedül ezt az ó országukat, államukat vé-
delmezték a székelyek; azután podig megtartva 
eat a kia hasát, nemosak keleti őrei lettek az 
egész magyar birodalomnak, hanem igen gyakran 
magvát ia képezték a közös haza egész védere-
jének. Az levén kötelessége a azékelynek, felszó-
lítás nélkül is, mi a magyarhoni nemesnek fel-
azólitáBra, t. i. a haza védelme, a magyarhoni 
nemesnek minden előjogaibau is réssesült. 

Miuden székely nemesember volt és as ma 
is. Adót semmiuemút nem Űzetett. sem királyit, 
aem kinostárlt; hiss véradót flsetett  túlságosat. 
Egy önkéntea adót mégia eliamert éa szlveaeu 
lerótt: ökörsütés adóját. 

Ha a koronásó városokban ökörsütésről 
bosaéltek as emberek, ez alatt azt a szokást ér 
tették, bogy a király megkoronázása alkalmából 
a Bzabad mezőn egésa ökröket megsütöttek és 
huaát a nép közölt szétosztatták. A székely az 
ükőrsütéa alatt egészen mást érlelt. A király ko-
ronázása vagy megházaaodáaa alkalmával, vagy 
amikor a királyi páruak trónörököse született, 
miuden telek után, inihea négy ökröt asámitotlak, 
egy-egy ökröl adtak a asékelyek a királynak 
ajándékba. A kiválogatott ökrökre, mielőtt felhaj-
tották a király székhelyére, rásütötték minden 
azékben (megyében) a asék nevének kesdőbe 
tűjét A székely ezt nevezi ökörsütésnek. A esi 
kolyeknek ez si önkéntes adója a legssebb bi-
zonyíték a székelyek örségi királyhüsége mellett. 

Miután a mohácsi váas következtében Er-
dély elszakadt aa anyaoraiáglől, a székelység 
Erdélyben ia megmaradt külön nemaeluek a maga 

fenn  ériutett intézményeivel és bonvédelmi ren-
deltetésével, ámbár nem egy zaarnok nomzetl 
fejedelemnek  önkényével szállott Bzetnbe. 

Mint határőrségnek volt két gyalogezrede 
és egy huszárezrede. Az utólsó Bzabadságharcz 
uláu a székely liatárőrségot feloszlatták.  A szé-
kelység ia szerencsésen átesvén az abazolutizmus 
áldásain, 180)5 ben újból helyreállították a régi 
öt Bzékoly széket. Ezok voltak: Aranyos-, Maros-, 
Udvuliely-, Három- és Csik szék, mintegy 206 
négyzet mérlfuldre  menő lerülettel. Mikor 1874-ben 
a megyéket .kikerekítették*, ezen öt székely 
székből Csik-, Háromszék-, Udvarhely éa Maros-
Torda-tnegyéket alkották, jővén a régi Bzékely 
területhez némi idegen rész is, de el is esvén 
abból szintéu egy kis rész. Ezen négy megyén 
kivül laknak még székelyek (csángók is) nagyobb 
számban Brassó , Torda-Arauyos-, Nagy-és Kis-
Kükülló-megyékben. 

Mielőtt kiemelnék a székely történetből 
egy pár jellemző eseményt éa bemutatnék egy 
egy megragadó pontot a Székelyföldből,  láaauk 
a székelyt az ő külső megjelontésében a vizsgál-
juk az ó lelki tulajdonságait, Bzép és — ha van 
nak — canf  uemzoli jellemvonásait. Életemnek 
jó részét óközöttük töltvén el éa távozásom utáu 
is körükből, szinte minden évben egy két hóna-
pot Székelyföldön  időzvén, ismerem őket alaposan. 

üimnáziata-korombau ogyik taoárom, egy 
llroli ssármaiáau ur, nálunk szokta volt tölteni 
a nagy atünidőt. Nem egyszer törlént, hogy ket-
ten gyalogszerrel jártuk be a Székeiföld  egyik-
másik réazét. Nemosak gyönyörködtünk a reud 
kívül, néhol páratlanul szép vidékben, miközben 
az én jó német tanárom nem egyszer kiáltott 
fel  Oyorgyóban : .Ganz ao, «ie bei uns, in Nord-
Tirol 1* (.Éppen olyan a tájék, mint nálunk 
Éssaktirolban.*). hanem megfigyeltük  az embe 
reket is, akik ót megint as ő honfitársaira  lát-
szottak emlékestetni. 

A falvakban,  az oniágul porában játsaa 

dozó mezítlábas gyermekeket, kiknek egyetlen 
ruházata ugy hosszú, bokáig érő ing volt, meg-
megszólitottuk, megnézegettük megcsodáltuk egész-
séges arezsainüket éa izmoa, ruganyos testal-
katukat. Jól megjegyeztük magunknak, hogy 
HároniBzék és Marosszók rónáin éa egyáltaláa 
a lapályosabb melegebb vidékeken, a gyermekek-
nek inkább fekete  vagy barna asemük is ugyan-
ilyen hajuk van, arozszinüek ia inkább aötét, 
mig CBÍkban és a többi Bzékely székek vagy 
megyék hegyea-havaaoa résseiben többnyire szőke 
gyermekek ssép nagy kék szemekkel bámulnak 
reánk ; ugyanilyenek rendesen a moldvai csángó 
gyermekek ia. Talán mégis legtöbb a Bzékelyek 
kőzött az olyan, amilyent nem lehet aem hatá-
rozottszókének, Bem határozott barnának mondani, 
Innen van, hogy .sem nem Baőke, aem nem 
barna, ez as igaz azékely fajta.. 

Gyermekekről levén itten asó, mindjárt 
kijelentem, hogy a székelynó páratlan jó anya, 
ki gyermekét csakugyan legnagyobb kincsének 
tekinti, betegség eaetin öneláldozó odaadással 
ápolja és veszélyben életivel la késs megvédel-
mezni, megmenteni; de nem hallgathatom el, 
hogy beteg gyermekéhes, — ez, ágy látásik, 
közös nyavalyája a világ ösaaes parasstaaszonya-
inak és műveletlen nőinek, — osak a legvégső 
eaetben, gyakran már későn, ssőlit orvost; előbb 
kipróbálja szenvedő kisdedén minden háziaséról 
és alkalmazza össses .komámssasonyal-" és .né-
némasazonyaink" bölos (?) tanácsait. Ha aztán 
meghal a gyermek, keservesen elsiratja szive 
magzatát, de nemsokára vigasztalja magát: .Aa 
iBten elvette, igy volt a legjobb I" As orvosoktól 
való ezen Idegenkedés la egyik oka a nagy gyer-
mekhalandóságnak még Székelyföldön  is, melynek 
pedig levegője éa vize jóságára aiave páratlan 
as egéas világon. Papok, tanítók és általán mü-
veit oastály sikeresen küldenek aa orvosok mellett 
éa a kösnépnek aa Isten akaratában valé meg-
nyugvása ezen tülhajtáaa ellen, mely túlhajtáa 
szinte asonos a török fatalizmussal. 



J u 10. C S Í K I L A P O K 2 . m. 

testit. Fejirvirj Qéaa bárd honvédelmi mlaiaster 
GaMnyi « H Isterpelláeslójára. bogy a aorszredek 
4a hniéMf  senekarsltil a magyar dalok hasg-
Jegyeil elkobozták, kijelentette, bog; abból egj 
u í aem Igás. A jnnlas MIM üliaben Non 
Gyula a Ssepeaig hanyatlásának. Rálh Badre 
as Alisai dsatvlselik kedveaméayea vasetl Jegye, IqAn, Rikoai  Viktor pedig a budapesti opera-
bii Wagaer oiklwteM interpellált Kiadták as il-
leti miafoterakMk. 

= K M l á V t t M gyűlés. Vármegyénk 
kötigaigatáai bisettsiga f.  hó 8-áa tartotta meg 
rendea havi Iliéit. At Blia lefolyásáról  szélé 
tndóaitáal társiüke miatt eaak lapunk követkesi 
•lámában bothaljak. 

K é t ttnnepély O s i k s o m l y ó n . 
Máilátb Gaiztáv gróf  erdélyi pBupnk f.  hó 

b-te a Máltai vonattal Cslkzsfigfidre  érkezett, 
bol kiszállva, koeaii Caik Somlyóra hajtatott. A 
püspök atazásáesk aa volt ezélja, hogy meg-
alakiba a Mária koagregácziőt éa megvizsgálja 
a csíhaamlyói rám. kath. tanintézetekéi é> azok 
iljsságát a gyóaái éa áldozás azfntségeiben  ré-
sze* tse. A püspöki látogatás alkalmából a 14-
gimnázíam d a taaitóképző ifjúsága  a szeretett 
főpásztor  liszteletére ünnepélyeket rendezett, 
melyek lefolyáaáril  a következő lad&ritásokat 
kaptak. 

I. 
Mária-kongnfaaaló  meaalaknláaa é aa tagok ünne-

pélye* felvétele. 
Az erdélyi róm. katholikaaok lánglelkű, 

fáradhatatlan  főpáaztora,  Mailáth Gasztáv Károly 
gróf,  ki Budapesten, Gyulafehérvárt  és Ifibb 
helyen szervezte a Máría-kongregacziót, rljött 
hozzánk, bogy a eajksomlyói r^lmnáziniz ifja-
aága köréből as önkényt vállalkozókat l i i ' f é 
lyaaen felavassa  Mária levenáéjvé. 

nagy jelentőségű esemény folyó  lifl  7-én 

bogy a j M nemzedék seveiése olyan hintett 
hsaikban w , melyért mindnyájan bálával tar-
tozóak a Goadvlseláwek. A Mindenható ke-
gyeim legyen vélik 1 

11. 
A taattAképsi ünnepélye. 

A eaiksomlyói róm. kath. uaitóképző in-
tézet ifjaaága  Dornánvánca Pitar tanár veze-
tése alatt a Caikaomlyón időiő püspök ő mél-
téaágának tiszteletire f.  hé 8-án délaláa 3 érátél 
kradődóleg a gimHáziam rajztermében szintén 
űanrpélyt rendezel L Az Innepély, bárha csak 
egyetlen pontot tartalmazott is, az iskolai Ou 
nepélyek sorában olyan NI VŐD állott, melyhez 
foghatót  az ilyen ünnepélyek eaak ritkán érnek 
el. Bi érdeme első sorban a képző intézet kiváló 
kiváló ás aemmi fáradságot  nem ismerő zene-
tanárának, de érdeme a tanítóképző derék Uja-
ságának iá, mely az uj vezetés alatt a zene és 
éneklés torén igazán páratlan i-Iflhalidást  tett. 

Az ünnepély, melynek tárgyát Doményánct 
Péter előadásában és a képző Intézet éaek- és 
zenekarának illusztrálásában a magyar dsl is 
•agyar zene fejlődésének  ezer éves története 
képezte, püspök ar 6 méltóságának megjelenése 
•Un egy negyed négy órakor nyomban kezdetét 
vette. 

As előirt programmot Dományánez Péter 
rövid beszéddel vezette be, melyben s mai Inne-
pély ezéljakép különösen kit dologra mutatott 
rá. Kgyifc  azon téves vélelemnek inegczáfolása, 
hogy a székely ifjúság  semmiféle  érzékkel és 
bajiammal nem bir a dal ég zepe iránt, a másik 
pedig szorosabb összeköttetés létesítése I táf-
•adalog) és a képzőinlézrt hallgatói között,"kikre 
mint leendő tahókra és kántorokra, ngy a'köz-
jnint az egyházi élet teréfí  fontos  hivatás vár. 

Végű! őrOfflét  fejéite,  bogy ai I(i0<4g Qn 
aepéiyé, melylyel t ztrtf*U  %4azioráuk WWifc, 
egy másik a«rat«tei alkatommal. Magyarorazi; 
koronás királyának koronázási évfordulójával 

délaláa TMli  kezdetét, "s'ziz "nârji » i k f f  JjV / «'W»» " Wi igná 
templomában ezernyi érdeklődi jelenlétében. » J4 >ir«y iránti hódolatnak is 

Miatta á papság és püapök nr ő méltó •ága bevonultak s templomba, bsraugzngás kőz 
ben jeleat meg az ifjúság  zászlók glatl, énekeket 
zengedezve. A felavatandők  kezőkben égő gyer-
tyát tartva, elhelyezkedtek a templom izentélyében. 

Onnepilyes Veni Sanţte n'án Bsnez Já-
nos esperes-plébános lépett a szószékre, hogy 
elatoadja páratlan ékesszólással, mikért alajtnl-
tak at első Mária társulatot, hogyan bódítot-
tak  miad asgyobb és nagyobb tért, s milyen 
áldáa kitéri alkOdésüket. Bazditolta ballga-
ióit ai Isten Anyja iránti szeretetre és hódo-
latra. S midőn remek szőaoklalAl bevégezte, 
Mélységes áhítatul rebegtftk  gtina a befejező 
ima szavalt, 

Ezatéa felolvasták  a felavalandék  nevelt, 
• Pap Béla prefektus  feltette  egyenkint azo-
kat a kérdéseket, melyek a leendő tagok kötele-
zettségeikre vonatkoztak. Az ifjak  (anepélye 
aea éa koaolysn kijelentették, hagy a kong-
rrgáezió tagjai kívánnak leani, a hogy alapiza-
M^ainak alávetik magakat. 

Azatáa térdre bottlva elmondták a hit-
vallást, atáoa a szent evangéliumra tett Inne-
pilyes eskl szarai hangzottak el a uegbatett 
ifjak  ajkairól. 

Nem egy *ziv szorult össze aggodalmasan 
e pillanatban. Nem egy embernek jatott eszébe 
as a gondolat, vájjon ezek az ifjak  megtudják-e 
majdan valósítani mindazt, melyre most az Is-
ten házában elmondták az eskfl  megrázó sza-
valt : „Ittes engem agy S' géljen4. A magyarok 
Nagyasszonya legyen segítségökre nehéz felada-
tak minden Urllaények kőzött való bőséges 
teljesitáaében.' 

ÉraMkkel díszítette lel 6 műlMga  a M-
avatatt leveatéfc  keblét, mely idő alatt » főgim-
aázina vegyes kara Uszaer ödta uaár veze-
tésivel gyOnyörlaéges Mária énekeket adoU elő 

Megható jeleset következett e/atán. — 
Ptqpök ar 0 méHőaiga szólott az ó szeretett 
flalhez  • mélységrs voasalom keresetlen hang-
ián. Bazditolta, lelkrotette stflz  Mária és a 
basa szeretőiére őket. 

Az •aaapfljraf  Te Deam-mal véget ért a 
lélekemelő szertartás. 

Kevés idő elteltével igyinita» a templom 
baa foljt  )e a főpásztor  tiszteletire réftfezett 
•aaepély is, melyet lelkes beszéddel Baíogb 
József  tanár syitsU még, s mely agy egészben 
mint egyea pontjaihsa Mjesen méltó volt agy az 
•aaapetthei, mint a nemes ifjasághoz  és azok 
Mkee vezetőihez. 

8 ha a hely kamelyeifa  és magasataesig 
aem akadályezoU velaa beastaket, zngé tape 
•al, airtzással boaariltak velaa a szereplők el. 
As éaekek szépek is ssabatoaaa előadottak vol-
tak. A aeaekar mflkodése  kiállja a legteaulyabb 
kritikát,» Hmondhatjak, hogy vezetője Do 
manyáMz Péter  Uaár tadásával, azorgalmival 
olyaa alvóra emelte, aulyeaael kevés gímaáziam 
dicsekedhetik. 

Pap B«a felolvasása,  melybea beszámol 
ttaal ágiról aa laaejaég egyik legszebb postját 
képezte. 

Pál űyaU ia Oidri Ferenez igen szépen 
•aavaltak. 

Legatoljára fagytam  a kis Jánki 8r*la 
saéüját, ki bttraa és kattemeera esengi haagoa 
taakalta BeiezaayAaUl .OávtaMay Má-iá- ját 
A harmwta éa hegedi kiséret iga jól sikerült. 

Plapok araak záribeszéde ntáa azzal s 
mafayagtati  érzésért hagytak el a aseat helyet, 

kifejezte  n, mire rárenditett az éaek él 
zenekar Oyaraathy Zi: ii'álrbiiDnustára, 
melyet a püspök ar is az egész 
hallgatott végig. 

A caattanos hevezetés ntán bozzá fogott 
nagy szakértelemmel és a rendelkezésére álló 
kutfoi  rások lelkiismeretes felhasználásával  össze-
állított értekezésének felolvasásához  s mindazt, 
a mit a magyar dal éí zene fejlődéséről  mon-
dott, nyomban be ia matatta a képzffintézeti 
ifjúság  ének- éj zenekarának teljesen precziz. 
kiváló előadáaában. 

Élveieltel éa megilletődéssel hallgat! uh 
.Rákóczi imţji-"t, gyönyörködtünk „Kákóczi 
Sámuel" balladájában, keseregtünk a „Bujdosó 
d»lá»-n, felyillanyozolt  a „Hajds tánc/.", lelke 
sitettek a „Ssraa dalok", elméláztank a „ftá-
kóezi kesergő'-jéa s jókedvre derítettek a tős-
gyökeres „Székely sőták" s midőn a felolvasó 
tanár lelkes záró szavai ntán az őseink em-
léke* ezimü szép indaló ntolsó akkordjai is el-
hangzottak az egész közönség zţjos tetszés 
nyilvánításokba tört ki s viharosan megtapsolta 
és megéljenezte a jeles tanárt is derék ifjúsá-
got és méltán, hiszen a miaden részében teljesen 
sikeralt előadás ezer éves moltunk minden di-
csőségét is minden szenvedését rövid ötnegyed 
óra alatt lelki szemeink elé varázsolta. 

Mindnyijank érzelmeit tolmácsolta a pünpök 
midőn záró beizédjében a lelkes tanárnak 

és a derék ifjnságnak  az ünnepély sikere lelett, 
magas elismerését nyilvánitotts. 

Még csak azon óhajtásunknak adunk ki 
fejelést,  bogy n magyar dal- és zene ezer évea 
fejlődéséről  szóló ismertetést itt Csíkszeredában 
is bemutassák. A tanítóképző intézet tanári kara 
és ifjúsága  ezen óhajtássnk teljesítésével nagy 
hálára kötelezné egész közönségünket. 

S a k ú d t e s é k l t á r g y a l á s o k . 
aap. 

A csiksxeraiat kir- törvényszék esküdtbiró-
•ága a mult évi utolsó működése után felmerüli 
éa ss esküdtszék elé tsrtosó bűnesetek tárgya-
lását e hó 3-án kezdette meg a virmegyehás 
o agy termében meglehető* érdeklődés mellett. 

As elsó napi tárgyalja anyagát egy ember* 
ölési kísérlet büntette képezte, melylyel es|lrrá-
keai Botár János volt vádolva, a kl moatoha spjii, 
Vagy Sámuelt asérl, meri vele ót testvérivel 
roasinl bánt » s báltól állítólag elOldőste, el-
akarta pusslltanl s ezen aiándékát • jeleo évi 
márezius bi I-éo reggel meg la kísérelte, a mi-
di* alóbb agy plaatolylyal, utáaoa egy fegyverrel 
mintegy lipis távolaágból meg akarta 
lőni -, asonhnn mindkét tyMtsefssám  ssfftirlőköl 
•eodván, a aMgtáasdott Nagy N a ţ « futásban 
keresett awpfltţet  ée egy uekérre felkapván, 
hasairól ellávesoU. 

A fótárgyaUson  a bíróság kővetkeíjleg ala 
kall meg: 

A» «Jaőkl tfiiw  Aatein Oáher lörviny-
efikl  Mii teljesítette; asavaai Mrák voluk Calp 
|és Árpád is Fekete Isldor, Jegysó Veret Árpád ; 
a vádat t̂ elmsun Samu alügyiss, a védelmet 
dr. Oyörpál Domokos kipvlselte. át esküdtek 
kőaőtt ott láttak T. Nagy Imrét, mint egy*tM 
eeekaek váluatott főnökéi;  teváhbá ifj.  Deák 

I, Tárnái Jénasfet.  Veres Kleket, Beaeiek 
D M , Kiesegl Jiaest aih. 

A megalaknlás alán Botár <|áuoa vád|ott 
hallgattatott, U a kl bár blsonyoi tioykSrülmónye-
ket elferdíteni  Jgyekeaett, <U belsmsrieben voll 

ss iráat, bogy mostoha spját «I akarta pueilftani 
ebbeli nyíltan biidvtett asándékái a kihallgatott 

tanuk la Igatolták a inottoba apa Nagy Samn 
kivitelivel, a ki aa elnök aaou kérdésére, hogy 
akar-e vallani? nera-mel felelt. 

A aitkértók kihtllgatása és a kérditek meg 
állapítása után a vád- és védbeatédekre került a 

r. Kösvádliaak nem keltett hotasasan indokolni 
vádbeli cselekmény igaa voltál, minthogy ast 

vátllott ia beismerte, de nehéa veit a védő hely-
sote, kioek legalább at enyhítő körülményeket 
kellett éles világlatba helyetti, hegy a büntetés 
mérvét enybitteibeaae. 

Etek uián as esküdtek a vádbeli caelek-
mény elkövetésében mondották ki Botár Jánost 
bűnösnek, kit aitán a birótág 6 évi fegyhátbün-
telésre Ítélt. A védi aa itélel ellen aemmlségi 
pansttt jelentett be, mig aa elitéit abban meg-
nyugodott, kl foglalkozás  nélküli pékaegéd lévéu, 
— a mint mondják — örvondott annak, hogy igy 
mogélhetéaliei jutott. 

Kaaodtk nap. 
E napon, habár magában véve jelentékte-

lenebb, de a biionjritékok hiánya mlalt iiehét-
kesebb iigyben kellett at eakOdlttékaek itélkeini. 

Rablás bűntettével vádolt ctikstentimrei Vi-
rág Dines került ea nap a vádlottak padjára, ki 
ellea caiktteutgyörgyi Bocikor Imre tette ast a 
feljelentést,  bogy a azeutmáttoni baromvásárról 
hazafolé  iudulva hoiiá caatlakoiolt Virág Dénes, 
Szentmártonon innen a metőben őt megtámadta 
a 40 korona pintét miuden elleutállás daczára 
elrabolta. 

A» eţetaek aauki tanuja netp léyéu, sértett 
egy lapkával akarta' beigazolni ngy a vádbeli 
cselekményt, mint a teltea aionosságát, miuiiyi 
ben dulakodás közben mindkeitőnek aapkiljn á 
pjljfp  esvén, abban csere történi, 

£at a fótirgyajiat  l̂tea ţaigtnond táblabíró 
vezette, !\,rákul pedig Ulptés Árpád " ét tleezó 
fiélt  stpreneltek és á vádat Welman 8amu al-
Ügyéiz, « véjejmet "Í7-Í? " r 
vMte, 

Miutltogy a vádlott tettét tagadta a a ki 
hallgatóit lanuk tem bizouyltottak arról semmit, 

a Virág Dénes által állítólag kicserélt sapka 
neio ss jüyé, hapom sértetté lett volna, vádlott 
nak bünöiságét aa esküt)tazék nem volt képes 
megállapilaul i igy őt a bíróság felineulette 
legott uabadlábra is helyezte. 

Harmadik nap. 
Halált okozó aulyoa tealisértét bűntettével 

volt vádolva a állott birál elé e napon Farkas 
Mihályni születeti Török Anpt, gyergyóditrói 
lakót. 

Aztal volt vádolva, bogy szintén odavaló 
lakéit őtv. Forró Ferenotnit, kit a télen falopá 
ion irt egy egy darab fával  Agy elverte, hogy et 
a szenvedett sérülésekbe rövid idő alatt bolo 
halt. Vádlott ţettit be ia ismerte de atial véde-
kezett, hogy a falopásra  erősen felindult  a ezen 
felindulásában  követte el a teltet s e felindu-
lása indokolt is volt, mert ura égin télen miután 
náluk a lopás többször megismétlődött, azzal 
vádolta, hogy ő a fát  eladja, vagy elajándékozza. 

A birótág elnöke Élthea Ziigmod kir. ítélő 
tábla bíró, tagjai Csipkés Árpád ia Occzó Béla 
törvényszéki birék jegylője Bocikor Amál al-
jegyző volt. A vádat Situpjár Samu kir. ügyész 
képviselte, a védő pedig Bartha lgnáoz ügy véd volt. 

At igeu szépen kidolgozott vád é« véd 
beuédek elbangiása után az esküdtek erős fe-
lindulásban elkövetelt súlyos teitíaértés bűu lőt-
tében mondották ki vádlottra a bűnösségei, minek 
alapján a törvényaz&k, a feua  forgó  enyhítő kö-
rülményekre veié tekintettel, vádlottat 2 ivi 
börtönbüntetésre itilte, mely itélel ellen vádlott 
is védője seminiaégi panaszt jelentettek be oly 
oiimen, hogy as a vádlottra nitve igeu súlyos. 

Negyedik ia ötödik nap. 
Baáudikoa emberöléssel párosult rsbláa bün-

tette miatt állottak eaküdtiték elé e h&poítou 
Háti Ferenci Síitii és Máté AntsHsissi Úszón 
altisi lakétok. Abüntényt folyó  év márcilus hó 28-án 
reggel Káazonal- ée Eeltlz költégek ,Szetye* nevü 
l)avesái| kwwatjil vité Mién MVeiték «T Ambrus 
János káazpnaliiai Iskós sérelmére. Ugyanis Ambrua 
Jáuoi tehenet akart vásárolni Cslkizentmártouban 
S gi«renoaétl̂ naé|ére neveşetţ ţif  egyén MOÍ ta-
lálkoiott, kik Őt, — megtudván, hogy lőO korona 
péme van, — a legnagyobb kegyetlenséggel meg-
ölték a a közelfekvő  .Tauorok' nevű patakba 
hurciolták, a hol pisait It elvették, 

fisén  tettük miatt ült, aagytsáau hallgató-
ság Jelenlétiben, törvényi feleltük  s 2 napon át 
tartó főtárgyaláson  as eskfidtaték.  A tárgyalás 
elnöke Antalffy  qábof  kir, tnratikl biró, stávaaé 
birák pedig Blles Zsigmond ia Calpkéa Árpád vol 
talt. A vádat Sttupjár Samu kir. ügyisz, a vódel 
met Bartha Ignác» ét Nagy Béni dr. ügyvédek 
ietyealtottek. 

A tárgyalás során leljee belgazoláat nyert, 
begy a vádbeli oteiekminyt ik követték el, inéit 
•s esetnek 9 asemtaauja Is volt. Általában vive 
miaden tanunsk a vallomáta arról gyótte meg 

esküdteket, hogy a kit vádlott «falunak  réme 
volt a bogy mióta etek elfogattak,  a kötaégi bíró 
vallomása eseriat .mig a katyák is máskép ugat-
nak*. A tanuk kihallgatása a tárgyalás elai nap-
ját teljesen kitöltölte a Igy a vád- áe védbeaté-
dekre, valamint llélelhosatalra osak második nap 
került a tor. Bstopjár kir. ügyést népen kidol-
gozott vádbeesádiben, vádlottak bünötaégit biso 
ayitotla ie a bünüaig kimondását kérte. A vé-

dők ia beismerték itt, hogy vidlottek büntaSk, 
csak onyhébb foka  beasámilás alá kerüM bűntett-
ben kérték vádlottak elmwaaiuláaát. 

As esküdtek a vádbali cselekményre nétvo 
mondották kl a bűnösséget, minek alapján a tör-
vényszék Málé Ferenci Siiui vádlottat, ki rab-
lásért már 6 esztendei fegyházbüntetést  kiállóit, 
életfogytig  tartó fegyházra,  öeaeaét Antalt pedig, 
tekintettel az enyhítő körülményekre, 16 évi 
fegyházbüntetésre  itilte el. At Ítéletben kösvádló 
megnyugodott, a vádlottak ia védőik ts ellen eem 
miségi panaast jelentetlek be. A büaöeök kide-
rítésében nsgy érdeme van Pátfty  Andiit negy-
kászoni körjegyzőnek. 

A kivándorlás irányítása. 
A kivándorlásra való csábítás, mint s rend-

őrség sikeres leplezéseiből is tudjuk, a jelenle-
gihez hasonló vehemencziával még solia sem ve-
tette magát áldozatai alán, a minek indító oka 
a kivándorláa szabályozásáról szóló törvényben 
ia kereshető, mert a jutalékra dolgozó kiván-
dorlási ügynökségek az aj törvény életbelépte-
kor nemeink, hogy teljesen ki lesznek zárva, 
de még módjak aem lesz arra, hogy akár köz-
vetve, akár közretetlenül klváu<lorlói«|i|ltfc 
hajójegyeket áraaitssnak és igy azok az ügynt* 
kök nlolsó kétségbeesett íröfesziléasel  vetik 
magakat áldozataikra, hogy » még rmfelkn*-
sükre álló rövid időt kellóképpen kiaknázzák. 
Kivándorlásunk, noha a kereskedelmi miniszter-
nek n közgazdasági bizottságban elhangzott-
nyilatkozataiból tudjuk, hogy az országban na-
gjobbBZajbáMl építkezések lolvnnk éa •« 
„Q* yiszonyok nénileg megjav'oluk. a moat foM 
eszfendőben  érte el tetőpontját. Aa erre vóhát. 
kozó adataink' csak hiányosak, mert csak sí 
észak-amerikai Unió adatai tekinthetők meg-
bízhatóknak, mig a Dél Amerikába éa Bomáuiába 
iráaynló kivándorlásira vonatkozólag minden 
megbízható adatot sajnosan nélkflldziu  vagyaub 
kéaytele.iek. (ügyedül Hz amerikai ĵyesftlf-̂ lln 
mokba mintegy 120.000 ezer magyar honoa 'váit. 
dmnlt kl a folyó  esztendőben éa Így bátran 

másfél  százezerre íeiimv <". feiyéndorlás  által 
ugy közállapotainkra, miut gazdasági éíelüiikrt 
mind súlyosabban nehezedő vérveszteaaég, 

A kivándorlásra csábításban mindenkor a 
brémai Nniddeutaclier Lloyd két liiihedtté vált 
ügynöksége, a Falk éa Társa és a Mistler>f4e 
Úgynevezett bankházak jártak elül, a legszemér-
metleuebb módon, a mi már abb61 ia Jutüuik, 
hogy Hamburg, Amsterdám, Hotterdám és Öénni 
együttvéve sem szállítottak annyi magyar ki-
vándorlót, mint Bréma egyedül, noha Hamburg 
kivándorlóinak forgalma  természetszerű okok-
ból valamivel nagyobb, mirt Brémáé. A kiváa 
dorlási ügynökök működését csak elősegítette 
az a ItöiUmény, bog* 1881. évi XXXVIII, tör-
vényezikk, a mely a kivándorlásnál? bárujinémü 
közvetítését a belügyminiszter engedélyéhez köti, 
végre nem hajtatott éa pedig abban a remény-
ben, liogy kivándorlási ügynökség engedélyezése 
nélkül kivándorlás sem lesz. De az eljárás azon-
ban rászabadította az országrs az eszközeiben 
nem válogatós, lelkiismeretlen titkos ügynököket, 
különösen pedig a Norddenischer filoydnak  már 
emiitett két brémai ügynökségét, 

A hatóságok a kivándorláshoz szükségei 
okmányok kiadásába nehézkesek, azokat igen 
gyakran a törvényes követelmények hiányában 
megtagadni kénytelenek, melyhez a anttyomban 
müködö ügynökök titokzatossága is járul, tt;v 
hogy a kivándorlók zöme a törvény megkerü 
lésével hagyhatja csak el az országot Ez a 
körülmény azonban félénkké  teszi a kivándorlót, 
mert valósággal kilopja magát az oiszágból és 
igy » kivándorlási hiénáknak biztos prédája. 
Attól a perezlől fogva,  bogy a kivándorló va-
sutra ül, a mig a bajója a kikötőből el neiú 
indul, mindig altéi fél,  bogy hazájába vissza 
fogják  tolohezolni és ezt a helyzetet kiaknázva, 
a kivándorlási hiénák különféle  ürügyek slatt 
megsarczolják a kivándorlót. — A rendszerint 
tájékozatlan kivándorló "»"• ' " J " 
ilBlá.*—<- " ' " - —«ja a hajók in 

"gy elég gyakori, hogy az 
egyik kikötőben hajójának iodnlására várakozó 
kivándorlót, mivel liajéja osak napok molva in 
dnl ntjráijyánsk megváltoztatására bírják és egy 
mislk kikötőbe terelik, a hoanan álitólsg ha-
marabb indul a hajó Természetes azonban, hogy 
* már mejţv^tait Jegy föleaerélése  az atu ka 
rültpényelkez képest megfelelő  péaibe kerül t* 
a rendszeres szervezetiéi bírd kivándorlási hiénák 
megfojtják  a aaagény kivándorlót attól xx 
összegtől, a melylyel az aj világrészben Uldo 
gnláaának alapját megvethette valus, 

A kivándorlási törvény megalkotásáoái n 
gyelemmel volt erre a kormány. A törvény ka 
tódig gwbaaw felhatalmazza  a minisztérismot 
arra, hogy a kivándorlást bizonyos meghatáro-
zott oly atvoaalra vsgy nlvoualskra ssQrithas.«a, 
a melyek az állami felügyelet  éa a kivándorlók 
érdekeinek megóvta) szempontjából legmegfe-
lelőbbeknek nmutkozik. E* intizkeJéa állal a 
minisztériam hiztositotU magáask a kiváador-
lások irányítását, mivel pedig e szakass ialea-
eziója is, Mig aa általános közgazdasági érdek 
is azt kívánja, hogy a kivándorlókat hazai ki-
kötőn át irányiunk, a törvényjavaslat magoko-
lásában már kifejtelte  a miniszterelnök, hogy 
minden igyekezetét oda fogja  irányítani, hagy 
egy lame-newyorki ntvooal létesüljön ia eaak 
ha ez nem sikerűin», fog  a külföldi  kikötö|W| 
kiindali utvonalak közgl vijantaas 

Vár a törvényjavaslat előkészítésekor 
kezdte meg a miniszterelnök a tárgyalásokat 
a Hamburg Amerikai Q«jóa-Táraasággal és a 
brémai Nordeatacber Uoyddal, mely kit haji* 



J u n i n s 1 
' M a tuMtaáayootatta szakkö-

rfülalut  » ^ W t trrt  « megillspo. 
i e gMWl » *y «Mk szub-
lásra Jutott»», V»> idők '-«kot létesíteni. 

B ^ ţ t J / 2 5 J 6 K « * * I Adriival W j k 

S in , . ' * a r - »>><Bteri tanáé».0" 
TLK/^MI Gaál Tibor dr. 

unulaányozáirs indult Az észn*1 

nagyobb h»jó»»állalstai tndfnlevőleS'  M M « M 
Newyorokba (de Közép és Dél-A««ftj ta 
járatokat tnrtaank «oa éa igy « ^ ' d O U e k 
azon fáradoztak,  bogy * hajók I M * » -
)>an egész Fiaméig jőüensk.Ezek I fáradozá-
sok azonban eredatayteleaek voltak és buos-
lóképpw a r a metfl^redBényr«  a kiküldöttek-
nekngyonebből a ezélböí Jfir.«ellleben  folytaiéi! 
Aţrgyolâoal, » minek rémben i> ji 2 .«nogyort-
zoU, )>ogy a flamei  — newyorki járaton árnior-
galom aUg  Ttn (as 1901. érben Etaak-Aaerl 
kából ÖttZCM* }0,16O tonna ára érkezett éa 
25 .«01 tonna aeel), Bifel  elai 
osztálya atasok forgslaâra  ezen a vonalon »2*-
mUaai V 9 lehet. A kormánynak az a reménye 
tehát, hogy á ^iT«B4orláat FiftMép  kereszti! 
irányítsa. egyelőrs BSgiim.iilí, 

Valftszoitsek  t eu»* , b«M » 
most már a visszaélések « W á t í á s . — 
iából 1« — ,uni-
- • aouuan tog választani az eddig tett 
ajánlatokból éa lehetőleg a legrövidebb ntvona-

sz északi tenger kikötőiből fpgja  a 
járatokat kijetyltti, melynrk a piégtörténtével a 
* kivándorlási törvény is életbe léptethető lesz. 
A kivándorlási törvény ölödik szskssza értel-
mében pedig a Dél Amerikába Irányaié kiván-
dorlás teljesen el lesz tiltbatí, mig egyéb intéz-
kedései a essbitást beszOqt«ţrta, remélheti, 
hogy az or«ág Jelenlegi (Ugyirápyu Y i j í ^ , . 
fésűét  k«118'k6r(iţqk ţftzi  fuţiâlţ  i i ^ l i i » » - 1 

.. _ . B. H. 

C 8 I K Í L A P O K 34. 

- - H a n g v e r m n y , 
zpm.lr«> mol í . — T - " . A *  a d v a r h e , y i  «Isól élete van elbeszélve a Nagy Képes Világlörténet íisk é< honleányok msffnt  es4» M M 
£ 5 * ? ' W * ® * » • toanádi1184. «setében. A 1? kötetes nsgy a a n k s szer - - P ^ 

V 8 n w w A t e l v e , folyó  hó l ^ ó n í k s s z t ó j e Msrozali Henrik, e g y e d i tasár . 
hnsoszeretetükoek. Püufcősd  másod napján • pBa-

kijkösdi baesnu is látott gyönyört keresstlebegéjnk vasáraao est» „ n t T í I ' , T J V . " " Í T T T n m r w , e g y e n » tasar , l i z o M i suesuu is látott gyóoySrfl  k e r e s s t M M « a k 
^ p f f ^ ^ i í  " . i * / ® ^ 8 0 ^ f - h f í " " * !  » irója Is. Egy-egy gszdsgoti il- s zássléjak slstt ICczmásrdl gysirg VonaMsk kl 

versenyt a d FeJhivJpk rá a közönség flgyeJat  A iowtráJt kUtet á r , díszes Mlbórkflté'sben  i eko - a tyergesl Honvédszoborhoz. liog® I r t Z g k " 
1« F o ' j ó hó 5-én délntán tél  kettő- ™ » ; fSzetenként  is kapható60fllléijével.  Meg- «oruszák. A menethez osatlákostak a keMáai 

flagy  jégesó Jött vén.- J f "  Wteo egy füzet.  K.ph.10 a kiadók- hkttaok is. . o.ig T n " . ^ h e « ™ é í t t k Z » -
S ő f í ?  ? ' 8 J T 8 i , e , j WwáKoíre. A Jég  szo- Testvérek Irodsjmi Intézet Bészvény- fis.  dalokat «esgettek A V«ol»™áJ máTwüuk pP'SS?1 é ? i r i á 8 Í menDyiágben Urs,iSág Bndspesr, VIII. UiMK-at 18. U . ) .B>ln- s k-éjr.l.si.lr. i L . t T I S v o ^ 

" ' " "f  ,-"tezákst vastag b « a könyvlereskedé, ntjsn, havi íészlet- tak ki! A bukirestiek k o ^ ^ e t t o k a L t a ™ 
rétegth-í elbontotta s mezei és leérti termények- Vetésre Is. L I . I . « . \ V ! , ™ ; L : ™ " . * ^ ^ 1 ! " : 
ben nagy károkat okozott. 

— K á l á l i x . A csilrazeredsi állami elemi 
iskola tantestülete és növendékei folyó  bt 2-án 
tartották meg tftvasn  mulatságukat a ,Vns 
AlVÓ" aevtt határrészen. A mázsa sereg dél-

•"!* í* e , , ® ~ , a fo^l  t o K tel/esiteoi, midőn a | sugáraihot haaonlitotts', melyek nem tudnak hotzdak 
„í lüí . ' f"?  . i . g " ? a í 4 s í l « 0 * , i l a « ? J " i k bi*ooyit-| hatolni, bs nehéz sóiét felbSk  tyflook  o l^K 

elŐttt 0 Arakor vonult ki zászlóit alatt i s 
zeneszó mnllett a mtUális ülőhelyére és a 
legjobb kedvben töltötték « időt egész dél-
után 9 óráig, a itillrór vihar keletkezett és 
megzavarta » majálist, melv Myike l«tt volna 
a legsikerültebb ma1»<»á|oknaiu 

A aoékely komreacs t i a v é g r e b a j t ó 
b i z o t t s á g a felhivts  vármegyénk gsztlasági 
egyesületét, bogy a kongfesszm  azon hstáro«s-
tslnak, melyek as sgy«sO|et «qklktásl kürtbe 
esnek. végrehsJiásihaR |wt||«Msan <-"--
szjvpsk^Uék. „..lemliküdni 

_ . , , mialatt s vakiMfosé  somlyói tsnnlók a néppel 
F e l v é t e l b b r aMói á l l ami felső  I  egyűit  énekelték tfdJosey  Blmaumit.  Btuiá* 

i k e d e l m l i s k o l á b a . As internátossal I  Bardocz István kosmási plekánoe lendBletes 
kapcsolatban álló brassói állani felső  kereske-1 beezédel Intéseit s néphez msgyarásváa a 48-40 es 
delmi Mkolánál a tsnalók felrétele  a 1 9 0 3 - 1 élményeket , a kstnsrillát egy fetele  lelki vé«ba-
IWI-lk tsnérre folyó  év: jaaias hé 30-tól jalias I nyitioz, szeretett királyuakat a nspnsk éltetó meleg 
3-ig d. e. 8—13 óráig fog  teljesíteni, midőn a I sugáraihot haaonlitotts. malvob n»». 

ványaikat s a felvételi  dij lefizetése  ellenében ugy as akkoti Iddben a k .m.r l lU árménykodásaf 
k a P B l k - Ha s felveit  tanulók miau szeretve t iutelt k i r á ivuk m é l v s u n t o l á t 

a következé tanév elején szeptember 4-ikéig be- tiszta vonsolmát sem. i m k e M k «TjouU m MA 
«i r í teg « osztályfőnöknél  nem jeles t k e u e k j a n .p a tótéto/. Z j g S L * * 1 ? 
oeoiwak s belépésre v.ló jogosallsigakat S s D e n zsákba „ ^ J ^ . . ^ . Î T ^ 
a^beizetett felvételi  d i j . , ^ ; ^ F e W f t " " ! ^ ^ 

ĝineţaeţ.. Jlomiiy Sándor szlatámubita s mnlt hét folya-
Viii is elismerésre méltó buzgósággal (eleit inog vatásáaak ésá ssiubáa látogsló kftsónségnek,  maju-em miudeu nap, élvezetes estéket sxorzett. A derék Igazgató, hogy Igérotét minden Irány ttn beválthassa, njolag egy jeles szinésznót nyert 
itip ncháoy előadásra Vurrri  Irma személyében. En-nk ngycs játéka és kiváló éaekmtlvószcto emelte ;f:'.ara  a mult feşt  «lâaiUlstlk kUlOnteosem iiSzón-

itlrójit.'' A mnlt héteo műsoron voltak: &<nb'>, j O D l u s Mo az .Arany kakas' czlinfl íttt* bohózat, jftiwj  Sándor leltéptével. 
CrOtvriököH,  JQDIOS hó 4-én a .Nebénts vlrâţ;' cz«a operett Vtmi Irma veodáe felléptével. Nirtétr», Junins 5-én a „£fll"  czlmtl t felvo-nás operett a czlmszcrepbcn f'Ku-ri  Irmával. 

''  SzomÍMtou,  jonlns S-án as „Izé" cziqiU operett, ss'Jén <Wt*i Irmával * czimuBrépbea, ? Vaatii'Hnpnt a .Bob berezeg4 volt hlrdotvo, du mis « primadonDa kosztgjniel nem érkeztok mog, uíjMt' Ismételték, s jegyeket azonban nem szed-t£l|], hanom érvényeseknek mondották kl a mái na a IIM/ÍH  délután színre kerülő „Bob berezeg' etyására is. 
ííít/Sm  délután .Bob berezeg", este a .Forg<5-s| kisasszony", mely egyben bncsn előadás is volt. é A mult neti eloaaások szintén megfeleltek  a jftnalmaknak,  a ml kQIOnOsen  a joles tagok ér-me, kik közül mint kiváló erőket kicmcljnk fWrri «iát, ltula*> Vandát, Mrí  Karolát, ft^yrf  Lenkét, '•vkIW Jankát,' ÂVnumii Mariskát, Kmin Arankát, \ii Ernőt, Rajc*t*yi Istvánt, Jlrthlrni  Lászlót, H/h, Jenőt, JtaHniri Gyulát, Solyme*; Sándort, kik mlnyájan kiváló bnrgMággal igyokoztok kfltoles-né̂ct teljesíteni. Most mldón tőltlnk eltávoznak, őszinte szívből vesak töltik bncsut s a derék igazbatüt éa jeles lirsüt jó lelkUsmerettel ajánljak a nagy kttaSo-ség ves pártfogásába  és jólndnlatn támogatásába. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
K s k ü v ő . QegS  Sándor esikszeredai 

postarfdtiszt  f.  hó 1-éi tartotta esklvójét 
Uihálystinkával, Whály István esikkarezfalvi 
birUkdedves leányival. 

í t é lő t á b l a e l n ö k e v á r o s u n k ' 
erooTBzky Béla, a 'marosvásárhelyi 
\ elnöke, Simó  Balázs elnöki titkár 

b a n . « n a mnlt hé 1-én a helybeli' kir. 
kir. táék ée járásbíróság QgVkekélésének 
kiséretUására városiinkba érkezett és az 
törvényit hetet itt talt9tte, mely idó alatt 
megvizsgvstalt alaposan mepizsgálta, végig 
egész muegyik esküdtszékl tárgyalást is s 
mind két b szerint a látottak és hallottak 
hallgatta á r résének nlott kifejezést, 
értesllléseinkrl kaso lnó régi. helyiségéből 
felett  megel^éle ház emeletébe költtlsött á t 

s iVIIga . 
, « ţ » *«»-

- w ţ t , n e y r e a maţ qeţalsk«lt el-
az eddi» k ţ t fâooi ţ .  V V M W W U ké. 

tartják estélyikimvStek «mUtéséhez fő-
nökség mindeatkozzájársljos. Nsn riad visszs 
szil elfi,  bogy >kazMséUI, ba az esak egy 
kosolt aértékb«va-rirók és az estéljt oka»' 
semmi nehézséfgiókba  terelni, igy s>-
kíssé is képessel bsagálstn 
kedélyét rózsáos 
tositani egy fent  f*?* 

ri^&HFEr 
munkaképes 
Albert Gábor, Poto*«kyFeretici, ttlkfa-:Ba-
lázs Asdor pénztárt»: P » 1 0 ^ 
firtk:  K ó r M y l a r e ^ s Minisr Lajee. Ezzel e,y-
idejUeg árrá Is ateMltSsk bogy 
Rákóczi iMepéiyt is ls« readezai. A kikIMBtt 
birottság szhtés aiodent el fog  követői, .hogy 
ti Bsgy Bákoezihos aéltó toaepélyt rendezhessen 

a Szopoe 

— K a t o n a t i a a tok t a n u l m á n y n tpn-
A szrbeni kstonsi tiszti islfals  rezéről 1 tábor-
nok, 96 faţiszf,  13 tiKtti szolgával tanulmány 
Htazásra kOldelvén kl, ezek folyó  hó 19-én 
Tusnád fflrdöre,  13-án Qyimesre, 14 én Madé-
Islva s Balánbánya érintésével OyergyAszest-
miklósrs, 10-én pedig Tölgyesen át Uórszék'e 
fognak  érkszfii.  l^iat szállás rendező 
fShsdusgy  minden1 hová egy meg 
fog  érkszni,. ' 

— ílvináró v i z s g á k . A helybeli tsninté-
zelekbrn — mint értesOltfink  — HZ évetftáró 
vizsgákat s kl)vetksz(j sţireqdben fogják  meg-
t^ r ta ţ i : 

Junius  hó 14-én d. o 3 ólától kezdődő 
leg az Állami  elemi iskola  mind a Dégy cso-
portjának bittan vizsgája. 

Junius  bó 18 in délelőtt fi  órától l»-ig 
az állami elemi iskola  mind a t\égy csoport-
jának vizsgájs mindeq tantárgyból. 

Jjtniits  hó Sd-án délelőtt 8 órától 19-ig 
a gazdaság i irányú felső  népiskola  I. osz-
tályának vizsgája az elméleti tárgyakból. Ugyana-
zon napon délntin 2 órátil 5-ig két kilón tan-
teremben a II. és III. osztály vizsgája i a eln(é 
leti tárgyakból. Délfán  B.' â r ţ l ţ l | - i | éliet és 
Wl'tis víwgs. 

J u n i w bó 81-én délelölt 9-tól 19 tg a 
4 helybeli  iparos tanoncz-iskola  II. és Ill-ik 
osztályos, délután 2 - 6 - i g előkészítő és I. osz-
tályosnövendékeinek vizsgája minden tantirgyból. 

Junius  hó 92-én és 23-in délelőtt és 
délntiu a polgári leinyisbola növendékeinek 
vizsgája minden tantirgyból. 

— G y á s s r o v a t . Ca. Zakariás  Istránné, 
azlll. Zakariás  Mariska f.  hó "4-éli, reggel 
egy negyed uyólez órakor Cslkgyimesbflkkőn 
életének 20-ik évében, boldog hiizasiigának 
7-ik hónapjában rövid szenvedés után elhuny t. 
A korán elhalálozott szép fiatal  asszonyt f.  hó 
0-án helyezték örök nyugalomra n csikgyiines-
bllkki köztemetőben. 

Sántha  Anna, Sántha  Simon és 
neje Pais Zsófi  19 éves szép és kedves leánya 
e bó ö-én délután 7 órakor csendesen elhunyt. 
Az élet tavaszán letört kedves halott kihlllt 
földi  részeit f.  hó 8-án délelőtt 10 órakor 
helyezték örök nyugalomra a csikvárdotfalvi 
róm. kath. templom sírkertjében nagy részvét 
mellett. Nyugodjék csendesen, a bánatos szll-
lók fájdalmát  pedig enyhítse az Egek Urának 
minden sebet begyógyító véghetetlen kegyt ' 

Imre Kálmán főgimnáziumi  Vl l t tk osz-
tályos tannló, Imre  János csiktaploczai tanító 
jeles képzettségű szorgalmas fia  a rault hó 
26-án délelőtt l ţ teakor elhalálozott. Mult hó 
29-áu helyezték örök nyugalomra a esiktap-
locaai sírkertben. 

— G á b r i e l H o n o r é d e M l r a b e a n , s 
franezia  forradalom  kimsgssló alakja. 1749. mir-
ezias 9-é« szlleteu. a ty ja gyOlólte és 6 dáezúal 
viszonozta azt. Nélkülözött és atyja valósággal 
sanyargatta. Hadnagy lett belök de ezredess 
féltékenykedett  rá é* ő. Pirjsba menekült. Apja 
bezáratta, de oW ia elb^oll mindenkit és 
1870-bes srtr részt vesz a koraikai hadjáratban. 
Gazdag nőt vew el, ds boznmányt nem kap 

adósok börtönébe jat. Később megismsr-

Az 

le» 

és _ 
kedik eay >rsg parlaaeatí tanácsos fllul  n 
vei i s azt megszökteti Hollsndiáb» " 
itékk, de most styjs basához*'1 .. Halilra 
esakatjs, a hol ötöd'" s Vlaezeoaesbe 
kiszabadult, nei- „ SnyBöik. Mikor 
Atyja m - eifcsjyta,  ZsóA öngyilkos lett. 

^tagadott töle miadea segítséget. Igy 
. . szakágból irévá. Élete eddig igazi regény, 

regényes aiarad azután is. Senki nálánál jobban 
gydölbette a régi rendszert, hisz ő nem-

csak a király, lnnem atyja dpapotiznssától is 
szenvedett. A társaságban Is ellenállhatatlan 
volt, neri a sok gyűlölet, melyet tapaszult, 
aam lojtotta el benae a szeretetet. Titkoa űze-
tett tanácsosa volt a királynak és nsgy tiszte, 
lője a klrályaéoak, a kiről azt irts, hogy az 
egyetlen fétfln  a király körtl. Az udvari emberek 
tldösték őt, as egyetlen embeit, a ki képes lelt, 
volna megmenteni a •oearebláL Párbajra kivlák 
soksn és mindenképen vesztére törtek. Tömérdek 
dolga mellett sok időt szentelt a kicsspongis-
•ak is. 1791. lebraérjibaa erős USba «seu és 
április 9-in meghalt. Kunek az embernek az 

minden Usi!Ó Sí(•<»- ^ -
f f í  ' j osen.és atyis.snyjs^ - < B ) J t 

,„.uak kaiönmeglt isoM' '„r t réiébentsr-
lozík megjelenni. L°';ó,oen vsgy írásban vsló 
jeleutkezéí- r ' s n | n i » helye. Tandíj egész érre 
5Q gAi'ODa, felvételi  dij 10 korons. Az inter-
nátusba való felvételéit  szintén jonins 80-átó\ 
jalias 3-ikáig minden tanaiénak szegélyesen és 
atyjs, anyja vagy gyámja kíséretében leket ie. 
lentkezni. Az icteruatusiiáo a teljes «lUtiás évi 
dija 600 koi-ona. Brassó, l.ftQŞ.  JiiaiRS hó. 
Igazgatóság. 

— A.Í  e r d é l y i r a o a k a . Darányi földmű 
yelésflgyi  miniszter az erdélyrészi raozka hely-
színi tsnalminyozásAra kíkUMötta Bodiezky JssŐ 
drt a gyspjuminísitő intézet igazgatóját. A ki-
kaidőtl löhb vármegyét beutazva, Bánffy  brnő 
bivó elnöklésével összehívott szskértekezleten 
fejtette  kl nézeteit sz erdélyi rsezkogyapjn Jobb 
kezelése és értékesítése kérdésben. A gy9lésen 
megállapították ama módozstat, melyekkel sz 
anomáliákon segíteni lehet. A további teendőkkel 
Lészaj ţ 'evtoei, Szentkirályi Ákos dr., Szász 
István, tiaál Elek, Fodor Ferenczből álló bizott-
ságot küldött ki. A katonai kincstárnak szflk 
séges gyapjút előbb Erdélyből szerezték be, ma 
azonban a juhtenyésztés annyţra hanyatlott Er 
délyben, hogy a s;ftk«égletel  alig lehet ilt be 
szerezni. $z árra bírta Darányi földmivelésdgyi 
minisztert, hogy több szia tovább tenyésztendő 
Tsezkajnhot és kost osztatott ki > klsgazdik 
kőzött a vételir kedvező viaszsflzetési  föltételével. 
ÉrtesUlésőnk szerint több erdélyi birtokon ismét 
berendezik a juhászától, mely valamikor Erdély-
nek egyik igen szépen jövedelmező gazdasági 
iga volt. 

— Á l l a m i ő s a t ö n d i j a k a, k o l o a a v á r l 
g a s d . t a n i n t ó a e t b e n , A ' kólozsviri m. kir. 
gazdasági tanintézet igazgatósága az 1903— 
1904. tanérbeo betöltendő 9 állami alapítványi 
ösztöndíjas (ingyenes) helyre ezennel pályázatot 
hirdet. Ezek a helyek a tanintézetbe belépő 
I-ső éves baliga lóknak vannak első sorbsa fen-
tartva és szokat az slspitvány értelmében ki 
zárólag csak az erdélyrészl megyékben (a lulsj-
donképeni erdélyi megyékben és s volt .kapcsolt 
részekben", azaz a volt Kraszns-, Közép-SzoJook-
és Zarándmegyékben és Kővárvidéken) született, 
iskolai tanulmányaikat jó sikerrel végzeit, va-
gyoniaké ifjak  nyelhetik el. Az öa«töadij áll ; 
teljes élelmi ellátásból és lakásból, a tanintézeti 
konviklnsban f&téssel  és világítással, ágyneműk-
kel és ezek mosatásával és betegség esetén in-
gyenes gyógykezelésből. A bélyegmeutes folya-
modványhoz melléklendő: 1. Iskolai bizonyítvány 
legalább 6 gimnáziumi, reáliskolai, vagy polgári 
iskolai osztályról, vsgy a kereskedelmi iskola, 
(akadémia) végbizonyítványa. A kik töb^ e s -
télyi végeztek, vsgy érettségi vizsgáA lettek, 
előnyben részesülnek. A polgáriskolai bizonyít-
vány csak abban az esstheq, vétetik tekintetbe, 
ha valamennyi tantárgyból legalább „jó* osz-
tályzata 9. Keresztelő levél a astlerisl hely s 
betöltött IG éves kor igazolására. 3. Szegény-
ségi bizonyítvány (melyet a főszolgabíró,  illelól«g 
városban a rendőrkapitány kell láttamozzon.) 

Orvosi bizoayitvány az egészséges, ép test-
alkat és a himlő ellen való védoltis Igaz^asáia, 
ö. Szőlői vsgy gyámi nyilatkozat hogy a 
folyamodó  részére a s z B k - ^ J ^ J S t ü -

' Z l t ' t T  3 0 ^ ^ t t t ^ s s " e s e d t i . t 
tanesz-" - folyamodó  egyéb szükségleteiről 

-ozökröl, Yíházatról, szükség esetén tüz-
^«a zubbonyról) keUőleg gondoskodnak. A lo-
lysmodványbsn felsorolsadök  még: a folyamodó 
illetőségi helye, szőleinek illása, tartóskodisi 
helye, testvéreinek száma és kora, további, 
hogy árva-e vagy nem. A folyamodványok»!  a 
földmivelésügyi  m. kir Miniszter Ur O Nagy-
méltóságáboz ezimezve f.  év julins hő 16-élg a 
m. kir. gazdasági tanintézet igazgatóságihoz 
— Kolozsvár — kell bsaynjtani. K tanintézetbe 
felveendő  hallgatók beiratkozási ideje október 
1 - 8 ig tort. A tanintézeti .Értesítőt" megküldi 
az igazgatósig. Kolozsvár, 1903. május bó 80 in. 
Dr. Szentkirilyl Ákos, igazgató. 

— JÓ tanáos Miuduokaak, kik páasitot 
akarnak lélesitenl, ajánljuk, bogy szeressék be 
Mutlinar Ödöa osiss. és kir. udvari magkereskedé-
séból Buespesten a .Sétatéri* vsgy a .Margitiii-
geti* romagkeveriket. Ezeket már 99 éva sslllitja 
Mantner Badapest ée a Margitstiget oly biaalatra 
méltó és gyönyörű sétatéréi részére. 

— Kirándulás a nyergeai hondvéd-
s s o b o r h o a . A Bukarestben lakó székely hon-

telében s legslkotminjosabhan ksnainyoasa er-
sságunksl, kft  Isten MathussálMl k o m i aján-
dékozzon m eg, — A plébános bssséde 
végén a hasaMüTOlethbn való kitartásra buzdí-
totta sg sgyhetyölleket, s kérte a bnksreslieket 
zarándvkolnánsk él minden évben esen nemzeti 
kegjhslyhes, mutassák meg na Idegenben I s : 
.Nem fajult  el még a székely vér, minden eseppje 
drága győngyött é r / A besséd után egy kis 
fiu,  Ijórtacz János elemista állott föl  egy szekérre 
— mátkép aem látszott volna a tömegből — a 
onnan kipirult aresezal, minden szavát átéresve, 
lelkesen szavalta el a .Mi a hass* ? ezimü köl-
teményt Zéróul a nép énekelte a Szózatot A 
k.-ajfalusiak  hazafelé  Indáivá énekelték. .Honosa 
jöss te oly leverten bus pajtás* ezimü éneket. 
U t lú lehetett as ős ssikulusok árosain, mint 
egy lefestett  képen, a mult Idők lelkesedését, 
örömét, de búját is. Én ki szerencsés vslék esen 
iluepélyen jelen lenni, elgondolém magomban; 
vsn s insgynr nemzetnek vslsml kincse, a ml őt n • 
mis nemzetektől megkülönbözteti, a mély nem-
zőt! lelkület, az erós ksrakter, melyen mogtörik 

poklák ereje, sújthat ss eser villimsíval bogy 
agyonnyomjon, vsgy ársssssa ránk a menyor-
sság minden boldugságát, hogy elpuhítson, mig 
véreink ss idegenből luza zarándokolaak nem-
zeti kegybelyeínkhes, mig nemzetünkben él na 
erós nemzeti lelkület, addig állani és virágozni 
fog  Magyaromig, mert Eötvös szerint .Nem 
tavasz, nem a nap meleg sugarai, nem n langy 
nyári esó borítják lombbal a U  ágait, önbenséjé-
beu fekszik  az erő, mely őt söldelni kéazli s nél-
küle a nap n é g inkább elssáritja gályáit as eső 
csak elrohantja^" Egy jelenvolt. 

— A g y o n ü t ö t t e a fa.  Borbély Sándor 
esikkosmisi lakos folyó  év jan, 3-án Ábriliim 
nevii 11 éves fiacskájával  as erdőbe ment, ml-
dón Mval megrakodva basa felé  jöttek, sz erdei 
uton ss egyik hitulaó kerék felmiasott  egy kés» 

fiu  ki a szekér tetején ült sej tve, • vessélyt 
leugrott, ds a dólő saekér utolérte a a 0u fejék 
ugy szoriti egy kőház, hogy «a. osonnál ssétsn-
zodott. A halál rögtön hffáHpU.  A sserenosétlem 
szülőknek es évbw), nţir, két fiuk  mnlt ki vélet-
len halállal. 

I T T I L V T t B . 

N y i l a t k o z a t 

A mint az alább közölt .Nyilatkozsf-ból 
kitűnik, — a névtelen sértegetőnek nincs b i . 
torsága magit megnevezni, 

fene  a .Nyilatkozat": 

Mmim ír. Ptr)íw Kttür Hr.. iBWil irt mir 

Ked 'es B a s ^ M k t 
jnttstjak, bogjr a f.  kó 6- in a .Csíki Lapok* 
nyiltteţibea megjelent közleményed Bgyében 
vjjók tásgyniin végett a mai napig iá inak senkL 

a jelentkezeU. 
Nem nmlassthutjuk el ez nttal i r intad 

aett aagyrabeesUésflak  nyilvánítása mellett ar-
ról biztosítani, hogy esiknzoradal Urtiakodánnd 
kedves emlékét a névtelenség leple a l i b u k o t t 
Uswdisok asm slkoaUlyositool. sssa aegraa tsa l 

a fogják.  Az alattomos Umadáobaa foglalt 
rágalmazás és sértés mindig arra eaik vissza, 

ki ily eszközök hooaaáMsit a ónját egyéni-
ségével összeegyezbetönek tartja. 

Csíkszereda, 1903. nájao hó 20-án. 

Kiváló HsstdetM : 
Dr. Boáikor Béla. b a k a t t j Iktvátk 

Ennsk köslése után, —• a tetlemtelsa és 
gyiva, de agy ütalam, mint a esikszeredai 
müveit közönség által jél ismert — sérUfeUt 
megvetem éa azt hiszem ugyané oorsbon része-
siti minden müveit ember azt, a ki névtelenül, 
toank nélkül sérteget, do helyt illái nem mor. 

Pozsony, 1903. mijus SO. 

Dr. Feijéanr lUhátr. 
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T. Stas Viktor én U|«t1 SÍM araknak 
Helyben. 

Szóbeli felkérésükre  ezennel kézséggel 
igazolna, hogy a ntlam teljesített 3 szoba és 
egy előszoba festésével  teljesen megelégedve 
vagyok, azok ngy anyag mint mnnka tekinteté-
ben amai kor igényeinek megtelelnek, miért is 
as faök  arankáját bárkinek melegen ajánlha-
tom és igazán diszére válik az finók  munkája 
a vidéki szobafestészeti  iparnak. 

Csiksomlyón, 1803. janins bó 6-án. 
Dr. Kolonlea Dénes, 

ItjlnnM. 
Laptulajdonos: 

GYÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 5269—903. 
tlavi. 

Árverési kirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint llkvi. 

bal óság közhirré teszi, hogy Lajos Ignáczué 
szül. Holló Tékla csiktaploc/.ai lakós végrebaj-
tatónak Lajos Domokos (fólió)  csiktaploczai 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 330 korona 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a végrehaj-
tási árverést a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csiktaplocza község határán 
fekvő  a csiktaploczai 345. sztjkvben A f  1. 
rend 686, 687. braz. belsőségre 331 korona. 
3. raz. 1151. hrsz. szántóra 2 kor. 4. rsz. 
1300. hrsz. a. szántóra 28 kor. ö. rsz. 1762, 
1763 1761. hrsz. szánlóra 67 korona. 7. rsz. 
2194, 2194, 2195. hrsz. szántóra 12 kor. 8. 
rsz. 2801. braz. szántóra lő kor. 9. rsz. 2094. 
hrsz. szántóra II kor. 10. rsz. 32G0. brsz. 
szánlóra 24 kor. 12. rsz. 3173. brsz. szántóra 
7 kor. 15. raz. 550C. hrsz. kaszálóra 12 kor. 
17. rend 6132. brsz. szántóra 3 kor. 18. rsz. 
8281, 8283. brsz. kaszálóra 26 kor. 20. rsz. 
8655a, 8665b, 8666a, 8656b. brsz. kaszálóra 
és legelőre 84 korona kikiáltási árban és pedig 
az 188). évi LX. t.-cz. 1B0. § a értelmiben, 
nem csak a Ltjos Domokos (fonó)  végrehajtást 
azenvedelt, banem a Botár János, Botár Lajos, 
Csorba Ferenc/né Botár Z*uzsa, László Andrásné 
Gecző Róza, Nagy István, Péter Ávouné Gecző 
Julis, Lajos lgnáczné Oecző Trézsi, Lajos Jó-
zsef,  Lajos Gergely, Bíró Lajo.'né, Lajos Regina, 
Lajos Antal kiskorú, Gecző János, Gecző András, 
Geczfi  József,  Geczö Imre kiskorú, Gecző Antal 
kiskorú, Geczö István kiskorú, Gecző Terézia 
kiskorú, Gecző Juliánná kiskorú, Gecző Verő-
nika kiskorú társtulajdonosok nevén álló já-
randóságokra is s igy sz ingatlanok egészére 
elrendelte éa hogy a fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1903. Jullua bó 21-lk napján délelőtt 9 
órakor Csiktaplorza községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron slul is eladatui lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10%-ái készpénzben, vagy 
az 18tfI.  LX. t.-cz. 42. j-álian jelzeit árlolyam-
mai számított és az IBM 1. november bó 1-én 
3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügymiuisz-
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bá 
nal pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltalni. 

A kir. törvényszék, mint llkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. április hó 19-én. 

Dósa Kálmán, 

kir. Iszélii hiró. Sz. 4830-1903. llkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint llkvi 

hatóság közhirré teszi, bogy Ferenez Mózes 
csikcsicsői lakós végrebijtalónak Mihály Vero-
nika csikcsicsói lakós végrehajtást szenvedett 
elleni 400 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévő Csikcsicsó község 
halárán fekvő  a csikcsicsói 338. számú tjkvben 
A f  alatt foglalt  Mihály Bálint, Mihály Veró-
nika, Mihály Károlina, kiskorú Mihály Rózália, 
kiskorú Mihály Károly, Mihály Juliánná, kis-
korú Mihály Ágnes és kiskom Mihály Anna 
nevén álló, alább egyenként megnevezett ingat-
lanoknak nem eaak a végrehajtást szenvedőt 
illető jutalékára, hanem az 1881. LX. I. cz. 
166. §-a értelmében a társtulajdonosok illető-
ségére is, tebát az Ingatlanok egészére és pe-
dig az 1. rsz, 1280. hrsz. a. faházas  belsőségre 
320 korona. 2. rsz. 1496, 1497. brsz. szántóra 
26 kor. 3. rsz. 167. hrsz. Bzántóra 55 kor. 4 
rsz. 1966, 1957. brsz. szántóra 626 kor. 6 
rsz. 2094. hrsz. szántóra 30 kor. 6. rsz. 2264 
hrsz. szántóra 24 kor. 7. rsz. 2500. brsz. szán-
tóra 22 kor. 8. rsz. 2594. hrsz. szántóra 9 
kor. 9. rsz. 2900, 2901. hrsz. szántéra 29 kor 
12. rsz, 3207. brsz. szántóra 32 kor. 14. rsz 
4213, 4214. brsz. szántóra 134 kor. 15 rsz 
4402, 4403. hrsz. szánlóra 100 kor. 16. rsz. 
4639. hrsz. kaszálóra 33 kor. 17. rsz. 5291 
hrsz. szántóra 7 kor. 18. rsz. 7006 hrsz. ka-
szálóra 53 kor. 19. rar. 7134. hraz. kaszálóra 
62 kor. 20. rsz. 7173. hrsz. kaszáiéra 67 kor 
és a 22. rsz. 7521. hrsz. kaszálóra 37 koroná-

ban ezennel megállapított kikiáltási árban szon 
korlátozással, hogy a Mihály Gábor javára C. 3. 
alatt és Mihály Gáborné szül. Székely Borbála 
javára C. 4. alatt előbbinek az ingatlanok egyik 
fele  i észére, utóbbinak az ingatlanok máaik fe-
lerészére bekebelezett élethossziglani haszon-
élvezeti jogot az árverés nem érinti, a mennyi-
ben azonban az A f.  4. rsz. 1956, 1967. hrsz. 
szántóra és a 20. rsz. 7173. brsz. kaszáló 
olyan árbaa adatnék el, melynek vételára a 
Csik. Gyergyó és Kászonszék kölcsön kisegítő 
takarékpénztára javára C. 1 alatt 100 írt s 
jár. erejéig bekebelezett zálogjngi követelésnek 
ját nlékaival együtt ezennel 248 koronában meg-
állapított öaszegét meg nem üti, az árverés az 
A + 4. és 20. rsz. ingatlanokra nézve hatály-
talanná válik és ezen két drb. ingstlau a ki-
tűzött határnapon nyomban ujabban árverés alá 
bocsáttatik az élethossziglani haszonélvezeti jo-
gokra való tekintet nélkül és hogy a lennebb 
megjelölt ingatlanok az 1903. Juliua 24. napján 
d. e. 6 őrskor Csikcsicsó községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltáai áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/0 át készpénzben vagy 
az 1881. LX. l.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt m. kir. pénzügyminisz-
teri rendelet 8. g ábau kijelölt óvadékképea 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállitott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. április bó 17-én. 

Oeoző Béla, 

kir. tszúki bíró. 

Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kőből épült Üzlethelyiség, egy rak-
tárral és egy pinczével kiadó. Értekez-
hetni Vllos F e r e n e z c s l k e a l e s ó l 
lakossal. 1 -5 

Sz. 3078-1903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy dr. 
Zakariás Manó ügyvéd végrebaitalónak Sipos 
Áron c9icsói lakós végrehajtást szenvedő elleni 
24 korona tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő Csikcsicsó község határán 
fekvő  a csikcsicsói 736. számú tjkvben A f 
1. remi 7589, 7590/, hrsz. a kaszálónak a 
Sipos Áron nevén álló 4/,n od részére 210 kor. 
80 1111. kikiáltási árban, a csikcsicsói 444. sz. 
tjkvben A -j- 1. rend 1195, 1198. hroz. alatti 
kertre és faházas  belsőségre 817 korona ki-
kiáltási árbau és pedig az 1881. évi LX. t.-cz. 
166. g-a értelmében nem csak végrehajtást 
szenvedett, banem a Sipos János és Sipos J. 
társtulajdonosok nevén álló járaudóságokra is s 
igy az ingallan egészére, továbbá a ciicsói 
169G. sztjkvben A f  3. rend 74, 65.',. hrsz. a. 
kaszálóra 179 korona kikiáltási árban elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1903. évi julius hó 4 ik napján d. e. 
9 órákor Csikcsicsó községházánál megtar-
andó nyilvános árverésen a fent  megnevezett 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10"/»-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt m. kir. igaZságügyminisz-
teri rendelet 8 g-ában kijelölt óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.cz. 170. g-a értelmébeu a bánat-
pénznek a biróságrál előleges előleges elhelye-
zéséről kiállitott szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. törvszék mint llkkvi hatóság, 
Csíkszeredán, 1903. márczius hóban. 

Geozfi  Béla, 

kir. tszéki bíró. Sz. 6051—903. 
tkvi. 

Hirdetmény. 
Csikdánfalva  község 1045 számú telek-

jegyzőkönyve a „Lesöd" havas arányo-
sítása következtében az 1869 évi 2579 
számú szabály rendelethez képest átala-
kittatik. 

E czélből az átalakítási előmunkálat 
nevezeit községben 1903. évi julius 
hó 20-ik napján délelőtt 0 óra-
k o r fog  kezdődni. 

Ennél fogva  felhívatnak  az összes 
érdekeltek, hogy n hitelesítési tárgyalá-
son személyesen vagy meghataluiazotjaik 
által jelenjenek meg és az tlj. trtelek-
könyvi tervezet ellen netaláni észrevétet 
leket annál bizonyosabban adják elő, mer-
a régi telekkönyv végleges átalakítása 
után a téves átvezetésből eredhető kifo-
gásokat jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik. 

A kir. jbiróság telekkönyvi hatósága. 
Cmkszentmárton, 1903. május 29-én 

Dr. Szabó, 
kir. albtró 

mind medveboo8okat, farkasflut, 
hinz, füles  baglyokat, úlü és 
sas fajokat  legjobb ár mellett beveszem, 
Kuschman Ferenoz. vadkereskedő 

Brassó. t-3 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszentlélek község határában Med-

vés nevll erdőrészben 1447 m*. luezfenyő 
Haszonfa  nyilvános szóbeli árverésen folyó 
évi jnnius hó 13-án délután 2 óra-
k o r Csikszentlélek község hivatalos há-
zánál el fog  adaltni. 

Becsérték 1881 korona, a leteendő 
bánatpénz ezen összeg 10°/o-a. A bánat-
pénz a közbirtokosság elnökéhez teendő le. 

Árverési és szerződési feltételek  a 
közbirtokosság elnökénél tekinthetők meg 

Csikszentlélek, 1903 junius hó 3-áu. 
Balog Imre, 

íj. bír. elnök. 

Sz. 823—903. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
CsikvármegyeaKspánjának 2869/903. 

szám alatt kelt rendelete alapján Csík-
szereda rendezett tanácsú városban Ürese-
désbe jött polgármesteri állásra pályáza-
tot hirdetek. 

A jelzett állással 2000 korona törzs-
fizetés  és 400 korona lakbér illetmény él-
vezete jár. Törvényszerűen felszerelt  ké-
rések f.  évi junius hó 20-ig Csíkszereda 
város polgármester helyetteséhez adandók 
be. A később beérkezett pályázati kéré-
sek figyelembe  nem vétetnek. 

Csikszereda, 1903. május bó 20. 
Dr. Ujfalusi  Jenő, 

8 polgármester. 

Sz. 609—903. mj. 

Hirdetmény. 
Közhirré teszi, hogy a Csikszereda-

vásosban épiteni szándékolt „igazságügyi 
palota" elhelyezésére szolgáló telkeken 
lévő következő építmények : 

a) a kő- és tégla anyagból való, a 
járásbíróság és kir. Ügyészség régebbi el-
helyezésére szolgált emeletes éptllet meg-
levő felszereléseivel  és az a mellett lévő 
kerítéssel együt t ; 

b) a Gál Endre-féle  telken levő kő 
és tégín anyagból való lakóház (a benne 
lakó ftlttők  és függönyök  kivételével) to-
vábbá az ezen telken lévő faanyagból 
való gazdasági és egyéb mellék épületek 
a kerítések kivételével; végül c) a Nagy 
István-féle  telken lévő kő- éa tégla anyag 
ból való lakóház ugy a mint áll. 

1903. évi junius hó 27-én dél-
előtt 9 Órakor a magánjavak igazgatósá-
gának Csíkszeredában a vármegyeházában 
lévő hivatali helyiségében megkezdendő, 
nyilvános árverésen szóbeli és Írásbeli 
ajánlatok mellett el fognak  adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek uz 
árverés megkezdése előtt a becsérték lO°/o-át 
bánatpénzül készpénzben az árverező bi-
zottság kezéhez letenni, zárt ajánlataikat 
pedig 10°/a készpénzbeli pánatpénzzel el-
látva s lepecsételve a kitllzött nap dél-
előtt 9 óráig az árverező bizottsághoz be-
adni. Postán érkezett ajánlatok csak az 
esetben vétetnek figyelembe,  ha azok az 
árverezés megkezdése előtt a bizottsághoz 
beérkeztek. 

Ajánlat az egyes épületekre külön-
külön s az összesre együtt is tehető. 

Vevő köteles lesz az ajánlott vételárt 
az árverelő bizottság kezébe készpénzben 
azonnal lefizetni,  a megvett tárgy lebon-
tását az abból kikerült mindennemű anyag-
nak és törmeléknek a helyszínéről való 
elszállítását 1903. évi augusztus hó 1-éig 
saját költségén feltétlenül  eszközölni. 

Jelzem, hogy az úgynevezett járás 
bírósági épület becsértéke 2050 koronában, 
a Nagy István-féle  ház becsértéke 423 ko-
rónában, a Gál Endre-féle  telken lévő la-
kóház becsértéke 857 koronában, a járás-
birósági épület előtt levő kerítés becsér-
téke 8 koronában, a Gál Endre-féle  la-
kóház előtti kerítés becsértéke 2 koroná-
ban, a Gál Endre-féle  telken lévő sütő 
becsértéke 20 koronában és az ugyanazon 
lelken lévő gazdasági épület becsértéke 
40 koronában állapított meg. 
Csikvármegye magánjavak igazgatósága. 

Csíkszeredán, 1903. évi május hó 
27-ik napján. 

Dr. Csiky József, 
2—2 igazgató. 

Üzletátvétel. 
Alólirott bátor vagyok a nagyérdemű 

közönséget értesíteni, hogy Hauptvogel 
Ferenez Brassó és a csíkszeredai férfi 
Szabó Üzletét megvettem az összes kö-
vetelésekkel együtt. Ezentúl saját költsé-
gemen és nagyobb mérvben fogom  az 
üzletet tovább vezetni. 

Hauptvogel Ferenoz ur, 
mint a czég üzletvezetője tovább is megmarad. 

Teljes tisztelettel 
H l e l g e r w a l d B . 

Hauptvogel F. utóda. 

F o n t o s h f iz Imr tAai  c s i k k ! 

használható főzésnél,  sütésnél, vaj, lud-
zsir, disznózsír helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalan, szapora, soká tarllíató, 
kellemes, könnyen emészthető, ezukor és 
gyomorbajosoknak is ajánlható. Öt kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová 

= 8 korona. . = 
Megrendelési czim: 

K L E I W B E O I I Í A , 
1-10 TOLCBVA. 

URAK FIGYELEM! 
| Az Elai Budapesti Mértékutáni Szakisig 

BUDAPESTEN, VII., Caőmőrl-ut D* 

W 15 ós 18 forintért 
i készít remek szabással és szakértelmű ki-
i dolgozással divatos férfi  öltönyöket lhnm 
| gyapjú szövelből. . 

Minták és mérték utasítás küldése V 
I gyen. Ha az ország bármely részében egy 
( helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
l értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
| gazdag mintáinkkal. A l. megrendelő tem-
| minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
l mert utazó szabászaink évi vasúti bérlet-
| j'gygyel vannak ellátva. j Szlvea megkereséseket kér 
; az Első Budapeatl Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VII., CaOmüri ut II. 

K L E I N ADOL,F, 
fősaabása.  :t_0 

Figyelemre méltói 
Van szerencsém tiaztelettel irteeiteui 

a nagyérdemű vevókösönséget, Éiiszerint 
a tavaazi és nyári szezonra újonnan éadn-
san fölszereltem  raktáromat kéaá férfi  és 
gyerek öltönyökkel, melyet nagy vá-
lasztékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktárómon dua vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraozok — ágy ós hsztalterltök, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vássmak, Soxfortok  ón 
tarka t&káos — női köntös kelmék; 
vsn továbbá dus válasstékb'an mindennemű 
fa-  ÓS vasbutor , mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek Mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Mindezen czikkeketv a lehető legol-
csóbb árak éa legelőnyösebb fellételek 
mellett havi réazlefizetétre  is elárusítok. 
Bzekután tisztelettel kérem a nagybeeaü 
vevő közönségei legyes teljea bizalommal 
irántam éa azerezze (álam be esetleges 
szükségletét, mely teljea megelégedésére 
leás részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű <közönség becses párt-
fogáaát  kérve, maradjjk illető tiaaleiettel 

Z a . 
IS—20 Bmaaó, Kapu-utesa 58. 

Nyomatott Caikaseredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1008. 




