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Széli Kálmán lemondása. 
A mnlt hét első Dapjátt bekövetkezett, 

a mit oly régóta rebesgettek, Széli Kálmán 
az egész kurmány nevében beadta lemon-
dását s ezt a király folyó  hó 16-án kelt 
legfelsőbb  elhatározásával buzgó és kitttnő 
szolgálataiknak teljes elismerése mellett 
legkegyelmesebben el is fogadta. 

Bárha a Széli kormány bukását vár 
ták is némelyek, a lemondásnak a hire 
inig ia meglepetést s határozottan állit-
hatjuk, hogy kínos meglepetést keltett. 
Nemcsak a szabadelvll eszméket valló 
polgárok, hanem az ellenzéken levők is 
megdöbbenéssel fogadták  azt, és a parla-
mentben az ellenzéki vezér szónokok egész 
földig  hajtották a zászlót a búcsúzó mi-
niszterelnök előtt, egyben kijelentvén azt 
is, hogy az oly vehemensen folytatott  par 
lamenti harcz legkevésbbé sem irányult 
a miniszterelnök személye ellen s távozását 
minden oldalról a legőszintébben sajnálják. 

E dolgon azonban most már semmi-
féle  sajnálkozás nem segít. Az obstruk-
cziónak tényleges eredménye még is csak 
a jog, törvény és igazság jegyében szü-
letett kormány bukása volt s most már 
hiában hangoztatják, hogy nem ezt akar-
ták, hiában állítják, hogy a harcz nem 
irányult Széli Kálmán személye ellen, 
Széli kormány távozásáért a felelősség  első 
sorban mégis az obstruáló ellenzéket terheli. 

És ez a felelősség  annál nagyobb, 
annál súlyosabb beszámítás nlá esik, mert 
itt nem személyek, hanem egy oly rend 
szer bukásáról van szó. melynek életre 
keltését az ellenzék ia örömmel Üdvözölte 
s melynek bukását arról a részről lehet 
a legőszintébben Bajnálni. 

Ehez semmi nagyobb bizonyítás nem 
szükséges, egy rövid visszapillantás a Széli 
kormány négy évi működésére meggyőz 
a felállított  tétel igazságáról. 

Midőn a legfelsőbb  bizalom Széli Kál 

mánt az ország kormányzására meghívta 
nagyon szomorú helyzetben volt az egész 
ország; az elkeseredés, az ingerültség min-
den oldalon a végtelekig fokozodott,  a 
szenvedélyek tüze oly magasan lobogott, 
hogy minden alkotásnak, minden békén 
munkálkodásnak ntját vágta. Éppen ezért, 
mikor Széli Kálmán a béke olajágával 
kezében a kormány élére lépett, minden 
oldalról örömmel üdvözölték s igen nagy 
lidércznyomástól szabadult meg az egész 
ország s nem is hiában, mert a Széli 
Kálmán aránylag rövid kormányzása alatt 
a békés munkálkodás igen szépen gyara-
pította a magyarságnak ugy anyagi mint 
erkölcsi kincseit s ez a gyarapodás még 
sokkal nagyobb lenne, ha az obstrukczió 
a térről le nem szorítja mindazokat az 
üdvös javaslatokat, melyekkel a jog, (ör-
vény és igazság kormánya már szerzett 
érdemeit még bokrosabbakká tenni igye-
kezett. Tagadhatatlan az is, liogy a Széli 
éra alatt a nemzeti öntudat megerősödött, 
miután megszűnt az erőszak, az intrika, 
tért és utatkapott a meggyőződés szabadabb 
nyilvánítása a ennek azután természet-
szerű folyamánya  volt az, hogy belső 
nemzeti érdekeinkről való fogalmaink  és 
ezek iránt táplált követelményeink liatá-
rozatabb alakot öltöttek. 

Sajnosait érinti a nemzet összeségét 
tehát annak a kormánynak a távozása, 
mely tiszteségesen bánt törvénynyel, em-
berrel és mindenkivel, még ellenieleivel is. 

Bizonyára ennek az elismerése és 
nyilt bevallása volt azon tüntetésszerü 
búcsúztatás, melyet az ellenzéki pártok 
vezérférfiai  a Széli Kálmán részére az or-
szágházában rendeztek, mely a kormány 
bukását győzelmi diadalmenethez tette ha-
sonlóvá. 

Széli Kálmán és munkatársai nyugodt 
lelkiismerettel, a teljesített kötelességek 
megnyugtató tudatával s sziveikben az 
önzetlen hazafiságnak  felemelő  érzelmeivel 
hagyhatják el a hal alom pólezát, melytől 

inkább megválottak, mint sem erőszakkal 
feleljenek  az erőszakra s igy tul lépjék a 
jog, törvény és igazság korlátait, melyeken 
belül oly nagy szolgálatokat tettek a ha-
zának. 

Az ellenzék obstrukcziójával tehát 
tul lőtt a czélon. Anélkül, hogy azokat a 
a vívmányokat, melyeknek érdekében a 
kíméletlen harezot folytatta,  meg szerezte 
volna, egy olyan kormány bukását, segí-
tette elő, melynek működése alatt hazánk 
igen nagy haladást tett, s melynek mun-
kásságától maga nz ellenzék is igen sokat 
várt és remélt. 

Hogy mi következik ezuztán, azt még 
most belátni nem lehet, annyit azonban 
konstalálhatunk, hogy azon végtelen károk 
kiegyenlítésére, melyeket az ellenzéki ob-
strukczió okozott, elszánt, bölcs, önzetlen 
is higgadt hazafiak  uj hosszít és kitartó 
munkája szükséges. 

= A képviselőház ülése. A képviselő 
ház a in ii 11 lióteu csak egyetlen ülést tartolt, mely-
nek egyetlen tárgya volt Széli  Kálmán miniszter-
elnök nyilatkozata, melylyel a kormány lemon-
dását a képviselőháznak bejelentette. Az Ülésen 
Dauiel Gábor elnökölt s miután az előbbi ülés 
jegyzőkönyvét hitelesítették, jelentette, hogy a 
miniszterelnök kiván nyilatkozui. — Széli  Kál 
mán miniszterelnök kijeleuti, hogy röviden, ogy-
azerüen és szabadon fog  nyilatkozui, osak azon 
állásfoglalás  előterjesztésére szorítkozik, melyre 
magát Ő és a kormány elhatározta. Már tübhazör 
kifejtette  a képviaelóliáz előtt annak a politiká-
nak elvi irányát, okait és módszerét, a melyet 
as előállott helyzetben és az ellemók által kifej 
tett elleuálláa leküzdésében alkalmazandónak tar-
tott. E politika alkateletuéuek elejitól fogva  azon 
tételt állította föl,  hogy az caak ugy jogosult és 
csak ugy vezet ciélra, ha annak elvi iráuyára, 
módszerére, e módszer mértékére és határaira 
nézve is minden tényezőben meg van a teljes 
belenyugvás, egyetértés és a teljes összhang. 
Már májua 2 án kijeleutelte, liogy csak addig 
marad meg a kormáuyeluöki székben, a meddig 
látja, hogy ennek a föltételnek  és eunok a föl-
tevésnek nemcsak lehetősége meg vau, de az 
teljesea biztosítottnak is látszik. Miután ma arról 
van meggyőződve, hogy az egyetértés az ó po-
litikája módszerére éa alkalmazására uézve niucseu 

meg olyan mértékben, a mely szükséges arra, 
hogy a küzdelmet eredményesen folytathassa, 
éppen azért a felséghez  a maga részéről, vsla-
miut a kabinet réaséröl is beadta a lemondást a 
szt ő felsége  ugyanakkor elfogadni  kegyeskedett. 
Kéri a képviselőházat, hogy ezt vegye tudomásul 
s egyben határozza el, hogy addig is, mig ss uj 
kormány megalskul, üléseit fulfüggeszU.  A mi-
niszterelnök kijelentéséhez elsőnek Kossuth  Fe-
rencz szólott hozzá, ugy a maga ; mint a pártja 
részéről kijelenti, hogy nem vonja kétségbe a 
koronának azon jogát, bogy azt tisztelje meg bi-
zalmával, a kit erre méltónak lát. De alkotmányoa 
fogalmak  szorint olyan férfiút  kellene megbízni 
a kormány vezetésével, a ki a többség bizalmá-
val dicsekszik. Megjegysi azonban, hogy a tör-
vények tisiteletben tartása képezi a nemzetek éa 
uralkodók legnagyobb biztosságát és erejét. Éppen 
ezért, ha olyan kormány jutna az ország élére, 
mely a törvényeket tiszteletben nem tartaná, sz 
országgyűlést az exlex állapotban feloszlatná,  az 
ujouczozáat törvény nélkül megkisérlené, vagy a 
házszabályokat ugy revideálná, hogy azáltal a 
nemzet érdekeinek védelme lehetetlenné válnék, 
előre ia bejelenti, hogy egy ilyen kormány ellen 
a függetlenségi  párt minden alkotmányos eszköz-
zel és egész erejével fog  küldeni. Zichy  Jáuos 
sajnálkozását fejezi  ki a felett,  hogy a jog, tör-
vény éa igazság kormáuyának és uralmának ilyen 
körülmények között kellett bevégződnie, éppen 
abban a pillanatban, amidőn a legfontosabb  köz-
gazdasági kérdések várnak megoldásrs, melyek 
a nemzet egész anyagi érdekére voualkoanak s 
melyeknek megoldására a kormáuyelnök hazad -
ságában garaueziát találtak volna. Maga és pártja 
nevében kijelenti, hogy ha a régi rendszer fel-
támadna. az ellen a legnagyobb erélylyel fognak 
küzdeni. Szederkényi  Náudor egy erőszakos 
kormány ellen szintén a legádáisbb barezot je-
lentelte be, melyet a lista iránti meleg sieretetük 
és a közjó érdeke fog  kötelességükké tenni. Arra 
uz esetre, ha az elnapolás, illetőleg a kormány-
váltság aokáig tartana, kéri az olnökaéget, hogy 
a képviselőházat hívja össze. Ivánka  Oszkár a 
mai napot Magynrorazágra nézve szomorú napnak 
tekinti, szerinte minden igaz hazafiuak  és minden 
tisztességes politikusnak Bzivét megdöbbenéaael 
tölti el, mikor látja, hogy az s kormány, a mely 
nemcsak a törvény betűjéhez, de as alkotmány 
valódi szelleméhez híven igyekezett az ország 
ügyeit veietui, kénytelen beadni lemondását. Ilyen 
viszonyok között az egéaz magyar orazággyüléare, 
mint elaőrendü feladat  háramlik, as a kötelesség, 
hogy az azt irányt, melyei Széli vezetett be, a jog, 
törvéuy, igazság és szabadság és a valódi sza-
badelvüség irányát vele eltűnni ne eugedjük. Bi-

,A CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A székelyek s a Székelyföld. 

(Folytatás.) 
Megérdemli-e erkölcsi, lelki, szellemi tulaj-

donságainál fogva  is a székely, hogy érdeklődjünk 
iránta, törődjünk vele ? Ér-e e tekintetben annyit 
a székely, mint a rntbén, mint a tót? 

A szittya-bob törzsből szármasván a ssékely, 
oly viszonyok kösé kerüli Erdély rengeteiben és 
oly viszonyok kősött élt tizennégyszézsdon át, 
hogy a nemes fajn  ósapáktól öröklött tulajdon-
ságokat megtarthatta, tovább fejlessthette  és uj 
nemes tulsjdonságokat fakaszthatott  lelkéből: as 
elkorcsosodástól a ssékely volt legjobban meg-
őrizve. 

Legharoiiasabb ősöknek levén ivadéka, és 
maga ia szinte másfél  esreden keresztül harosol-
ván majdnem szakadatlanul ss ellenség sokasá-
gával, előbb a maga kis basájáért, majd később 
egész Magyarországért, mint a magyar haza ke-
leti őrszeme, majd pedig mint balárór, — a szó-
kelylyel mintegy vele ssflletnek  a legragyogóbb 
katonai és lovagi erények, melyek nem egyszer 
szolgáltatlak anyagot költőinknek is a megének-
lésre, a dicsőítésre. Bégi Írók is mondják: ,8i-
euli, gena bellicoaaima se forliasima*  — a ssékely 
n legharcziasabb és a legvitézebb nép. 

A rettenthetetlen bátorság és határtalan vi-
tézség a székelynél erény ssámbs sem megy: 
annyira magától érthető természetes dolog es 
nála. Csak as Istent féli  a ssékely, senkitől sem 
ijed meg. A világ legjobb katonája. Ezer csatája 
bisonyitja ezL 

A nagy Hanyadi János hadseregének tete-
mes réssét a ssékelység alkotta, követvén kora eme 
legnagyobb badvesérének Máiiaképea sásslólt 
messze be a Balkánfélssiget  belsőjébe és segítvén 
neki megnyerni gigászi csatáit. Mondják, hogy 
Hunyadi a ssenlimrel diadalt (1443.) a Boldog 

ságos Szűz eegedelmén kívül ssékely hsrezosai 
vitézségének lulsjdonilván, hálából a székelység 
iránt 1446 ban a Szüzanya tiszteletére Csiksom-
lyón templomot épített. Ezen templom helyén 
most is templom áll, a hires csiksomlyói kettős 
tornyú bucsujáró-templom, belsejében Mária csoda-
tevő stobrával. 

Az Igazságos Mátyás király világhírű ,fe 
kote seregének", mely a vitézség caodatelteivel 
bámulatba ejtette éppen ugy Konstantinápolyban a 
ssultánt, mint Rómábsn a pápát és velük az egész 
müveit világol, — túlnyomó része, zöme széke-
lyekből került kl. Egyáltalán találunk e világverő 
király hadseregében 1G000 csehet és morvát, 
14000 magyart, 10000 erdélyi nemest. 2000 oláhot 
és 32000 székelyt; a számra nézve legcsekélyebb 
nemzet, a székely, adia tehát s dicső királynsk 
a legtöbb és a legjobb kstonát. 

És es igy volt mindég egészen sz utolsó 
szabadságharozunklg is. Orosalánbátorsága és ha-
tártalan sssbadságszeretete éa önbizalma a síé 
kelyt miudig sióknak első sorába állította, kik 
s bazáaak és a ssabadaágnsk keltek védelmére. 

II. Rákóczy Fereuozhez minden fegyver  nél-
kül állított be s székely. "As ut hosszú vala,* 
mondák, „a fegyver  neliés. Otthon hagytuk az 
asszonyoknak; ők ia hasznát vehetik, n e k U u k 
hoz msjd eleget ss ellenség.* 

Az I. Nspoleon elleni háborúkban minden 
ütközet előtt aokat kellé a székely határőreire 
deknek is Ido s tova marsolniok. Egyszer — a 
wagrami ütközet előtt — megszakadván a azé 
kelyeknek, kik silnle valamennyien családatyák 
valánsk, türelemfonala,  kapták magukat és depu 
taczlót küldöttek a főparancsnokukhoz  evvel a 
kérelemmel: ne taktikáznának mér annyit velük, 
ne mssiroslaassnak oly sokat, inkább adnák kl ne 
kik az ellenségnek rájuk eső réazét; es ők ha-
marosan felaprítanák  éa elmennének haza, mert 
bls odshssa immár sok dolog vár teájuk." 

Ismeretes dolog, hogy I. Nspoleon hsngos-
talla: .Ha nekem olyan lovasaim volnának, minők 

magyar huszárok, meghódítanám velük a vilá-
gol.' Már moal mit mond Kohl, egy katonaviaeli 
német utazó a székely huszárokról ? 

.A magyar huszárok felülmúlják  a világ 
öasses lovasait, a magyar huazárok virága pedig 
a aiékely huszárság." 

Hogy 1848-ban Erdélyt, úgyszólván, kard-
csapás nélkül elvesztettük volna, tudja mindenki: 
a székelyek a hős Bemmel élükön, hódították el 
az ellenségtói a mi számunkra Magyarország e 
fellegvárát,  Bcui pedig gynkran felkiáltott,  inidón 
székely gyermekeit tűzbe. vészbe balálba rohanni 
látta: .Minő vakaágaal vagy megverve, Ausztria, 
hogy nem ismerted fül  legdrágább kincsedet I .De 
snnál inkább ismerte eit a kincset a székely-
ben l'etőli, ki a székely erény láttára ily aza-
vakra fakad: 

„Csak nem fajult  el még a székely vér, 
Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér.* 
Ugyanily bátorságot ós önbizalmat tanúsít 

a ssékely a féket  vésztőit elemek harcsában: 
tűzben, vízben, asélvészben. valamint szembeu 
havasainak rettegett vadállataival: nem egyszer 
fojtja  meg a farkast  pusita kezével s veri le 
egymaga IIOSBZÚ nyelű baltájával as issouyú fe-
kete medvét és a Kárpátok tigriséi, a vérszom-
jas hiüit. — 

A székely örömest iskoláalatja gyermekét. 
Tanítók és tanárok, kik az ordóiyi részekben 
működtek, minden tekintetben a székely tanuló-
nak Ítélik oda a pálmát: gyors és éléuk felfo-
gású, feszült  figyelmű,  vas szorgalmú és élesei-
méjü,' e mellett pedig példás erkölcsi viseleti. A 
székely tanulóval szorgalomban a román veteke-
dik, ki talán még keveaebb igényű őnála. 

Jó tulajdonságai a székelynek még: a jó-
zanság és okosság, az életrevalóság és ügyesség, 
a makacsságig menő kitartás és Bzivósság. A 
székely született mesterember, szinte naturálista 
művész, kézi ügyesgége bámulatos. Gyermekko-
rától kezdve fúr-  farag-  gyúr. As agyagáru éa 
a faedény  készítésében, a sás-, a szalma- és a 

vesszófoaásban  kitűnő mester, még ha nem is 
tauulta szt rendszeresen. Adjanak alkalmat neki, 
kitűnőbb takács lesz belőle a csehaél és sziléziai-
nál. Nagyon fogékony  a műveltség iránt, miért 
is szerfölött  liszteli-becsüli a nálánál művelteb-
beket. Caak bánni koll tudni vele; ekkor a fölebb-
valók és felaőbbaégek  is könnyen boldogulnak a 
székely néppel. A .sic volo-sio iubeo'-t vele 
szemben alkalmazni még a legjobb aaáodék mel-
lett sem tanácsos mert vele született asabadságsse-
reteténél fogva  tüstént ellenszegül. 

A köznép között aem ritkán találhatő a 
műveltségnek magasabb foka  is. Igen sok volt 
mindig Székelyföldön  a gimnázium; most még 
több ez és s különféle  középiskola. 

Gyakran megesik, hogy a székely fiú  6—8 
gimnáziálls osztály végzetével átveszi édes anyja 
kisbirtokát, éa viszstér állandóan ss eke szarvához. 

A már emiitett paptanárommal egyszer, 
midőn meredek dombra kanyarodott fel  as üt, 
leazálltunk s koosiról, és gyalog ballagtunk ko-
csink után. As út mellett éppen szántott nsgy 
szorgalmssan faekéjével  egy ssékely atyafi.  Egy-
szerre csak elkezd énekelni. A uékely nép sser-
fölött  Bzereti az éneket. ,Du hör oinmall Der 
singt gar laleinisch I" azól felém,  bámulva ss 
én jó német professzorom.  8 csakugyan I Kel-
lemes, mély hangon énekelte a ssékely: . 0 
sanotisaima, o piissima, dulots Vlrgo Maria I* 
Megvártuk, mig keskeny földje  túlsó végén meg-
fordulván,  siántva hozzánk érkezett as országul 
aánozálg. Miután azerenosés jó reggelt kívánt 
nekünk, elkezdtünk beszélgetui vele. Én voltam 
a tolmáas. Egyasercsak lekapja fejéről  a kalap-
ját és professzoromnak  kezet csókolvs, hossám 
fordul  ée mondjs; ,De, édes úrfi  I Ha előbb éu-
reveszem a főtisztelendő  úr koUaréját, bizony 
nem kellett volna oly sokáig interpreteskednie 
as úrfinak.  Hiss, tolmáas nélkül is boldogulunk." 
És evvel elkezdett oly folyékonyan  beszélni la-
tinul, hogy az én német professzoromnak  szeme-
aaája elállolt. — 
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I ntték Széli Kélném fcBrBI.  mikor helyét 
elfoglalta  i n a bizalom Irányában folyton  foko-
sédott. MMI, mikor Saéll távozik, szintén meleg 
salvvel kiáltják felé:  Éljen Siéll Kálmán I (Hoaa 
MII larté lelken éljeniée • jobboldalon, a középen 
és baloldalon.) Felszólalt még Ugrón  Gábor, kl 
• koronát asemélyea araiammal vádolta ea hevesen 
megtámadta aat aa álparlameatárlsntist, bogy min-
dig eaak a esáaaárl kegyeaeaeket hallgatja meg 
a felaég.  Egyébként aagy elismeréssel aaéll Széli-
ről, elismerte, hogy nemen ellenfél  volt, Jé kös-
igaigaláal akart ealnálni éa kiválé nagy aiénok 
volt. Ugrón  Gábornak Széli  Káliuán válaaaoll, 
hangoltana aa egyelértéat a korona éa nemiet 
kösölt. Vlaasaulasllolla aal a vádat, hogy a király 
nyomást gyakorolt volna reá. éa férfiúi  becsü-
letére állította, hogy egyetlen alkotmányoa lépé-
sében aem befolyásolta  aoha a király. Khánja, 
hegy ne adja aa Isten, hogy valaha oly Idők kö-
vethessenek be, a mikor a korona éa a nemzet 
kőlötl eltérés, összeütközés következik he. Hlsii. 
hogy a korona bölcsessége, törvény és alkotmány 
lisalelele éa a nemzet jéaanaága és belátása meg-
találja as itat, mely bennünket a bonyodalmakbél 
kivezet. Kossuth  Ferenci kijelenti, bogy a mai 
nap flnnepies  nap, a mikor a halalom poleaáról 
egy mindenki állal szeretett férfiút  látnak távozni. 
A függetlenségi  párt részéről kinyilatkoztatja, 
hogy a nemaell ideálok megvalósítása, a magyar 
államiság teljes kiépilése éa a királyhliíég köaötl 
nincsen ellentét. Még Rátkay  Láasló bestéit rö-
viden. mire as elsők kijelentette, hogy a liáa a 
kormányelnök elnapolást indítványát elfogadván, 
a kormány megalakulásáig a báa üléseit elna-
polja éa a gy űlés egybehivásával elnökséget bina 
meg. Azután hitelesítették ai ülésről felvett  jegyző-
könyvet. 

— Kormanyváltság. A hivatalos lap 
fulyó  hó 18-díkl eaáma a követkesóket közli -. 

Ö császári éa apoatoli királyi felsége  ei évi 
juoiua hónap lö-an kelt legfelaö  elbatáioiásával, 
a magyar összes minisztériumnak hivatali le-
mondáaál, tett buzgó éa kilünő szolgálataiért tel 
jes elismerésének nyilvánítása mellett, legkegyel-
mesebben elfogadni  éa egyszeramind meghagyni 
•Béllóslatolt, hogy aa egyea miniaaterek hivatalos 
működésűket további legfelső  elhatározásig foly-
tassák. 

Ö felsége  kormány alakilásaal Tisza  látván 
grófot  bizla meg, kinek aaonban legnagyobb fá-
radoaáaa daczára aem aikerölt a kormányt meg-
alakítani a miután a aaabadelvü párt Audráaay 
csoportja a a volt nemzeti pártiak, ősaseaen tehát 
mintegy 108 képvlaeló kijelentenék, hogy az adott 
programm alapján ót támogatni nem fogják,  Tissa 
lalváa megbízatását ó felsége  keseibe visszaadta, 
lloal a horvát bán fáradozik  a kormány alakl-
táson. még ea ideig aaonban es neki sem sikerült. 

Polgármester vál&sstáB. 

Csíkszereda, junius 21. 
A vármegye alispánja a megüresedett pol-

gármesteri sték betöltését folyó  hó 22-lk napjára 
lüzvéa ki, a választás megejtéae a egyben aa 
állatorvosi állás betöltése ezéljából e nap délelőtti 
0 órájáraaképviselóteatületi tagokstgyülésbe hívták 
őaue. A fama  hirlntéaei folytán,  melyek a pályá-
zók rengeteg sokaságáról, aaenvedelmes éa 
erős küzdelemről, érdek barmokról a más ilyen 
dolgokról meséllek, arra következtettünk, hogy 
igen aajoa éa mozgalmas ülésnek lessünk szem-
tanul, de ölömmel konstatáljuk, hogy csalódtunk 
A hirlelések nem bisonyultak igasaknak, a pályá-
zók száma kettőre olvadl le, a szenvedélyes 
küzdelemnek éa aa érdekharezoknak még eaak 
nyoma aem voll észlelhető a a gyüléa közmegelé-
gedésre minden iagatottaág nélkül, csendesen, 
agyaséivá méltóságosan folyt  le. 

A gyűlésről a következő tudósítást vettük: 
A város atyái a permetéió esd miatt csak 

lassan gyülekeztek a ezért aa üléa megnyitásával 
a kitűzött időatul majdnem egy félóráig  várakozni 
kellelt. 

Midőn a képviaelő testületi tagok száma, 
kik köaötl különösen a honoráealorok voltak 
képviselve nagyobb mértékben, huezra felszapo-
rodott, Mihály  Ferenoa vármegyei fójrgysó 
asólall fel  a előre boeaájlván, hogy a mai vá-
laasté filéa  veaetéaével a vármegye törvényható-
sága illetőleg alispánja ól biaván meg, a mai 
filéa  vezetése oziljáMI elfoglalja  as elnöki azé 
kot. Ea után jelezte, hogy a mai ülésnek két 
tárgya van, egyik a polgármeater választás meg-
ejtése, a máaik as állatorvosi állás betöltése a 
oszol a gyűlést megnyitotta. 

Bauláa elnöklő főjegyző  a kösgyüléa tudo-
mására hozta, hogy a kitűsőtt terminusra a pol-
gármesteri álláara kellen folyamodtak,  nevezete 
aea Caedó látván helybeli ügyvéd éa Ujfalual 
Jeaö di. helyettes polgármester. As állatorvosi 
állásra pedig Szarka  Elek okleveles állatorvoa 
pályásolt. Felhívta a képviselő testületet, hogy 
válaaaasa meg a bizalmi férfiakat  • a kandidáló 
bizottságba neveasea kl kát tagot. 

A biaalml férflakul  klküldötték ilj. Dávid 
János, Lakatos  Mihály, Szopoa  Albert, éa 
Helwig  G. Jánoa, a kandidáló blaotlaágba Fejér 
Sándor és Hajnód  Ignáca képvlaeló leatűled 
Htokat, utóbbi bisotuátba elnöklő főjegyző  a 
maga réssáréi tagokul Pap Domokost éa JVaer 
Imrét kérte foL 

Bsatáa oót kért Szacsvay Imre képvl-
aaló tsstűlotl tag a előadván, hogy fent  neveseit 
állalervee már aagyoa előhaladó» kora ember a 
Így aagyoa VBIÓMÍBÜ, hogy nem igen laaa képes 
" á « á w l Járó aulyos kötelességek telyealtéaére, 
sóért ladttváayeaaa hogy a beérkesett rolysmodváayt 

oe vegyék figyelembe,  banem vagy hirdeaaeaek 
Uj pályásától, vagy pedig as Itteni m. kir. állami 
állatorvosok közöl valamelyikkel kössenek aser-
aödéal ss állatorvosi teendők elvállalása ozél-
jából. Kösgyüléa aa Indítvány tárgyalását későbbre 
halasstván, a jelölő blaottaág működésének Ide-
jére elnöklő fójegysó  as ülést felfOggeaalette  s 
a kandidáló blsottaág a jelóléaek megejtéaére 
vlsazavonnlt. 

Negyedóra múlva a gyűlés újra megnyittat-
ván, főjegyző  előterjesztette, hogy a kándldáló 
blaottaág álviaagálváu, a beérkezett folyamodvá 
nyokat, azokat kellően felszerelve  és teljesen 
rendben találván, a kért állásokra mindeniket 
jelölte. 

A jelöléa eredményének klhirdetéae ntán 
Csedő  István visszalépett a igy Ujfalusi  Jenőt 
elnöklő főjegyző  a képvlaeló testületi tagok lel-
kea éljenzése között Csíkszereda város törvényesen 
megválasztott polgármesterének joleutette ki. 

Erre többek hozzászólása után a közgyűlés 
Szacsvay Imre indítványát magáévá lévén, meg 
bisla tanácsot, hogy az állatorvoal teendők elvál-
lalása ezéljából Keresztes  Anlal m. kir. állat-
orvos aal kössön szerződési, még pedig oly formán, 
hogy a várost lakosok e tekintetbon való ig&ujei 
nek kielégitéae teljesen bistositva legyen. E meg-
állapodás különösen azért történi, meri nom va-
lószínű, hogy a másodszori pályázatuál ia, tekin-
tetbe véve a caekély fizetést,  alkalmas pályázó 
akadjnn. 

Ezen ügy elintézése ntán elnöklő főjegyző 
bevette a polgármestertől a hivatalos esküt s meg-
válooztatásához saercnesót kívánt a egyben fel 
kérte, hogy kötelességeit ezután is végesze olyan 
pontoaan és lelkiismeretesen, mint azt eddig Istette. 

A polgármester megköszönte aa Irányábau 
oly azépen megnyilvánult bizalmat, kérte a kép 
viaelóteatület támogatását s a maga részérói ígérte, 
bogy minden tehetségét arra fogja  fordítani,  hogy 
a vároa érdekeit megvédelmezze éa fokozatos 
baladását biztosítsa. 

A képviaelóteeületi lagok ugy a polgármes-
teri. mint as elnöklő főjegyzőt  lelkesen megél-
jenezték s ezael a közgyűlés véget ért. 

Ml maguuk részéről a lelkes, fiatal  polgár-
mesternek szerencsét és mUködéaéhez sikert kí-
vánnak. 

• kormány telepítési akczlója. 
A törvényhozás az 1894. évi V. t.-cz 

alapján felhatalmazást  adott volt a kormánynak 
a kincstár tulajdonát képező Marosludas és 
Maros bogát községek határában lévő 3722 kat. 
hold területű kincstári birtoknak telepítés czél-
jaira való felhasználására.  Darányi földmivelési 
miniszter a telepítést foganatba  venni szándé-
kozván s székely vármegyékkel közhirré tétel 
végeit most közölte azon feltételeket,  melyek 
mellett székely családok eme birtokokon való 
letelepedésre jelentkezhetnek. 

A telepítés Marosludas községnek hozzá 
telepilés által való megnsgyobbitását is czélozza. 

A telephelyek közfll  106 református  és 35 
rém. kath. vallású kia gazdákkal fog  betöltetni, 
még pedig olyanokkal, kik kimutatják, hogy 
ingatlanokban, gazdasági élő- és holt felszere 
lésben, valamint készpénzben összesen legalább 
2000 korona értékű vagyonuk van, hogy to-
vábbá az ingatlanok, valamint a gazdasági élő-
és holt felszerelés  miből áll, végűi, hogy a fo-
lyamodónak adósságai nincsenek, vagy ha adós-
ságai volnának, azok mily összegre rúgnak és 
milyen természetűek. 

Egy belső telephely 20 bold 800 uégyszög 
ölben Állapíttatott meg, melyből esik: a) bel-
telek- és lakóházra 1 hold. A lakéházat a kincs-
tár készítteti el a feltöltés  s a belső berendezés 
kivételével; b) káposztás helyre 1400 négyszög 
öl; c) szántó földre  egy tagban 14 hold; d) 
kaszálóra 1 hold; e) szőlőföldre  800 ölj; f) 
közös osztatlan legelőre 9 hold 200 öl; g) kö-
zös osztatlan erdőre 1 hold. 

Egy külső tanya telephelyre a gróf 
Andrássy telepen 2-t hold számíttatott, melyből 
esik: a) egy tanya telekre lakóházzal együtt, 
szántóföld  és rét rendszerint fgy  tagban 18 
hold 800 öl. A lakóházat a kincstár készít-
teti el, a feltöltés  és belső berendezés kivéte-
lével ; b) szőlősföldre  800 öl; c) közös osztat-
lan legelőre 3 bold 600 öl; d) közös osztatlan 
erdőre l hold 1000 öl. 

Csaknem hasonló felosztással  az Eczken 
telepen 22 hold és a Mezőollósi telepen 27 
hold birtok fog  adományoztatni. 

Rendszerint minden telepes csak egy te-
lephelyet kap, kivételnek azon folyamodókkal 
szemben lehet helye, a kik több telephely meg-
szerzésére és felszerelésére  szükséges vagyon-
nal bimak és a többi telephelyeket felnőtt  fiaik 
vegy vejeik részére kivánják megszerezni. 

A telephelyek sorshúzás utján fognak  ki 
osztstni és sorshúzásra csak az bocsáttatik, ki 
telepesti a földmivelési  miniszter által felvéte-
tik és a maFostadasi adóhivatalnál 750 koronát 
biztosítékai letelt s ki a települési okiratnsk 
tasak előtti aláírásával tartalmát elfogadja. 

As egyes telepek vételára 7600 és 8000 
korona között váltakozik, mely összegnek tör-
lesztésébe a 760 korona biztosíték elfordittatik 
s a fennmaradó  rész ntán s telepes sz első két 
évben 2«/,. a 8-ik évben 3"/, kamatot fizet,  s 
4-lk évtől kezdve pedig 60 éven át tőkét és 
kamatot utólagosan az év végén egyenlő rész-
letekbea lartozik s telepes fizetni;  s ha a rész-
leteket pontosan aem fizetné,  köteles 6°/° ké 
aedelmi kamatot fizetni. 

A telepesnek azonban szab-tdságában áll 
rendkívüli törlesztést ia teljesíteni. 

A további feltételeket  a telepítési okirat 
szabja meg. 

A telephelyek igénybevétele iránti kérvé-
nyek a fWilroivelésí  m. kir. minisztériumhoz in-
tézendők s szok vagy közvetlenül ott, vsgy a 
maroslndasi birtokkezelöség utján nyújtandók be. 

Magyar védő egyesület. 
Budapesten a mnlt héten alakult meg a 

„Magyar védő egyesület", mely hivatva leend a 
magyar ipart és a magyar mezőgazdaságot a 
külföldivel  szemben védelmezni. — Az alakuló 
gyűlés lefolyásáról  a következő tudósítást kaptuk: 

A Magyar Védő Egyesület folyó  bó 14-én 
tartotta alakuló közgyűlését az uj városháza 
dísztermében. 

Mintegy negyedfélszázan  jelenlek meg a 
magyar társadalom miuden rétegéből, közöttük 
közéletünk számos kitűnősége, mig mások, kik 
a nyári szezon miatt már elutaztak a főváros-
ból, levélben és táviratokban csatlakoztak a 
mozgalomhoz. Jelen voltak gróf  Somssich Tiha-
mér, Barthos Tivadar táblabíró, Hlatky István 
eszlergályoa mester, Halász Ferenez min. oszt. 
tanácsos, Oyömröi Manó udv. kárpitos, Haasz 
Alfréd  gyáros, Hermán Ödön udv. szállító, dr. 
Loosy gépgyárigazgaló, Láng Lajos gyárigaz-
gató, tornyai Schossberger Rezső, Szerencs 
János főrendiházi  lilkár, lik Mihály nemzeti 
kaszinói titkár, Rózsa Károly, Zse.ii József, 
Löherer Andor, Zórád István az O. M. O. E 
titkára, a fővárosi  ipartestületek elnökei és 
löbb fővárosi  testület elnöke stb. A karzatot 
szép hölgykoszorú töltötte meg. 

Az elnöki széket Somssich Tihamér gróf, 
Hlatky István és Bsrthos Tivadar foglalták  el. 
Somssich giót lelkes szavakkal magyarázta a 
mult százsd negyveues éveinek mozgalmát és 
köztetszés között fejtelte  ki, hogy az alakuló 
egyesület becsületís homlokára csak ez van 
irva: „Szeretem hazámat jobban, mint a kül-
földet,  anélkül, hogy a külföldet  gyűlölném. A 
hazai ipar és mezőgazdaság gyönge növényéi 
akarom táplálni mig megerősödik annyira, hogy 
maga is megküzdhet erősebb versenytársával*. 
Felhívta a társadalom minden rétegét a moz-
galomhoz való csatlakozásra. — Üdvözölte az 
iparosokat a kereskedőket és gazdákat, kik 
együtt megjelenvén lényes tanúságot tettek a 
mellett, hogy nem ők ellenségei egymásnak, ha-
nem a külföld  valamennyinek. Megnyitja a köz-
gyűlést, hosszas, szűnni nem akaró taps és ez-
után lélekemelő jelenet következett: A polgári 
dalkör rázendített a Szózatra, melyet lent és a 
karzaton állva éuekelt vele négyszáz torok, 
miközben számosoknak könnyek gördültek végig 
arczán. 

Barthos Tivadar táblabíró meghatóit sza-
vakkal adta azután elő a szervezkedés törté-
netét. Rámulatott arra, hogy fejletlen  iparunk 
folytán  Ansztria és a többi külföld  iparának 
valóságos gyarmata az ország, minek folytán 
száz meg száz millió vándorol ki az országból 
és a nemzet folyton  szegényedik. Ezután ifjú 
lüzzel lelkes szózatot intéz a közönséghez, hogy 
pártolják, védjék a hazai ipart és mezőgazda-
sági termelést, a magyar mnuka gyümölcsét és 
a magyar munkást. 

Szavait, melyet viharos tetszés nyilvání-
tások amúgy is sűrűn szakiloltak félbe,  percze 
kig tartó lelkes tüntetés és taps kövelte. 

Jerémiás Arnold előadó, felolvasta  ezután 
az ország minden részéből érkezett sürgönyö-
ket, többek között Tig Albert iparoklatási igaz 
gató, nagysombori Sombory Lajos, Kohl Medárd 
püspök, Zilahi Simon, Budai Barna, Zilahi De-
zső, és mintegy negyven sürgönyt és löbb 
levelet. 

Fölolvasta az E. M. K. E. átiratát, mely-
ben az egyesület mozgalmához testvéri csatla-
kozásukat jelentették be, felolvasta  Rákosi 
Jenő levelét, melyek nagy lelkesedést keltettek 
ép ngy, mint a temesvári keresk. és iparkamara 
üdvözlő sürgönye, melyben a kamara az egye-
sület támogatását igéri. 

Tóth Károly az iparosok nevében tartott 
ezután szép talpraesett beszédet. Erős Lajos 
ref.  lelkész pedig magasröptű szép beszéddel 
valósággal elragsdta a hallgatókat. 

Rákóczy Károly szép beszédben jelentette 
be, a fővárosi  házfelügyelők  egyesülete tizezer 
tagjának testületileg vsló belépését. Spinger Jó-
zsef  a fővárosi  kisvendéglősök és korcsmárosok 
ipartestületének tagjai nevében bejelenti, hogy 
ezennel mindnyájan belépnek az egyesületbe 
Sedianszky János bejelénti, hogy a szűcsök, stb. 
ípaétestűlets szintén testületileg belép az egye-
sületbe. 

Jerémiás előadó jelenti ezután, hogy az 
egyesületnek eddig közvetlenül belépett tagja 
van 600. —• Testületileg beléptek : A nagykö-
rösi, a zombori, a kolozsvári, az újpesti, az 
eperjesi, simontornyai, szegedi, evzsébet-kosuih 
falvi  ipartestületek, kilencz fővárosi  ipart esi ü 
let, az 1-ső III. ker. polgári kör, stb. Belépett 
az országos központi hitelszövetkezet ipari oszt. 
főnöke,  az O. M. G. E. igazgatója és titkárai. 
A magyar gyáriparosok szövetségének elnöke, 
az Otthon irók körének elnöke s a többi. 

Jerémiás Arnold felolvasta  ezután az 
egyesület alapszabályait, - melyek szerint az 
egyesület czélja : a hszai ipari és mezőgazda-
sági termelés és sz hazai munka és kereske-
delem védelme és fejlesztése.  A magyar biro-
dalom gazdasági és ipari termelésének védelmét 

és fejlesztését  czélzó mozgalmaknak és az e 
czélokra törekvő érdekeknek egyöntetű és or-
szágos képviselete, úgyszintén e czélok érdeké-
ben alkotott törvények, rendeletek éa hatósági 
intézkedések gyakorlati végrehajtásánál a ható-
ságok támogatása éB a végrehajtás ellenőrzése. 

Többek hozzá szólása és uláoa az alap 
szabályok egyhangúlag elfogadtattak  éa a vá-
lasztások következtek. Rákosi Jenő és Császka 
György kalocsai érsek javaslata folytán  egy-
hangúlag, nagy lelkesedéssel az egyesület fő-
védőjiéűl megválasztották : József  Ágost ni. kir. 
berezeg ur 5 fenségéi  kihez küldöttséget fog-
uak meneszteni, és Vaszary Kolozs bíboros, 
berczegprimást Esztergom érsekét. 

Jerémiás Arnold előadó felolvasta  ezután 
a herczegpriraás levelét, melyben ő eminencziáju 
a fővédőseg  elfogadásától  értesiti az egyesüle-
tet. L'lkea tüntetés közben elhatározta a köz-
gyűlés. hogy táviratilag üdvözli ő eminencziáját. 

Védnökök 01 megválasztották: Császka 
Gyöigy kalocsai érseket, Mailálh Gusztáv püs-
pököt, Károlyi Sándor grófot,  Dessewţy Aurél 
grófot,  Chorín Fereuczet, Bánffy  Dezső bárót, 
Rákosi Jenőt. Előadó bejelenti, hogy Chorin 
Ferenci és Rákosi Jenő főrendiházi  tagok, már 
a szervező bizottságot is állandóan támogatták 
tanácsaikkal. 

Tisztelrtbeli elnökök leltek : Béldi Ákos 
gróf,  Seydl Ambrus min. tan. Márkus József 
főpolgármester,  Andrássy D-taes gróf,  Mailáth 
József  gróf,  Pálffy  Miklós berezeg, Tallian Béla, 
Pálffy  János gróf,  Szapáry Pál gróf. 

Tiszteletbeli tagokul választottak: Özv. 
Somossich Pálué, özv. Rhedey Lajosné grófnő, 
özv. Báró Lipthsy Béláné, gróf  Szapári Pálné, 
gróf  Csáky Albinné, gróf  Vay Áhrabámné, gróf 
Somssich Tihamérné, gróf  Andrási Aiadámé, 
báró Dániel Ernőné, gróf  Vigyázó Sáudorné, 
gróf  Széchényi Aladárné, lnkey Kálmánné, Gi-
neverné Győry Ilona, Darányi Ignácz, Wlassils 
Gyula, Láng Lajos, Wickenburg Márk gióf, 
Apponyi Albert gróf,  Hegedűs Sándor, Zichy 
Jeuö gróf,  Ludwigb Gyula, Kossuth Ferenez. 

Ügyvivő alelnök lett: Somssich Tiham r 
gróf.  A1 el n ö k ö k : Halmos János aki kijelen-
tette ugy a maga, mint Budapest székeslőváios 
közönsége nevében is, hogy az egyesületet leg-
messzébb menő támogatásban fogják  részesíteni. 
Beniczky Lijos alispán, Hlalky István eszter-
gályos, Batthyányi Pál gróf,  dr. Gaál Jenő 
min. tan. Hajós József,  Vikár Béla szabómes-
ter, Sombori Lajos, Brázay Kálmán, Széchényi 
Bertalan gróf,  kik e tisztséget elfogadták. 

Ezután az elnöki tanácsba közéletünk 
számos kitűnőségét választották be, majd az 
igazgatóság, ügyvezető bizottság és választmány 
megválasztása következett, melyekbe a társwU-
lom minden rétegéből oly férfiakat  választoltak, 
akik már eddig is eredményes tévékeuységet 
fejtettek  ki hazafias  téren 

A sajtónak az alapszabályok azerint ter-
vezeit messze menő támogatására való tekintet-
tel beválasztottak számos fővárosi  előkelő hir-
lapirót, kik e tisztségeket el is fogadták. 

Érdekes intézménye, ugyanis az egyesü-
letnek az, hogy tagjaitól vásárolt hazai ipar 
eztkkek éa iparművészeti tárgyakat, továbbá 
szerszáinoKat, szakkönyvekel és lapokat fug 
tagjai között kisorsolni, hogy igy az ipar fej-
lődését a hazai sajtó támogatásával egybekap-
csolva szolgálhassak. 

A közgyűlés után ügyvezető bizotlsági 
ülés volt, melynek tagjai az elnökségen kívül 
Batthyány Ernő gróf,  Bartha Miklós, Bernát 
István dr. Darányi Gyula dr. Forster Géza, 
Györgyi Kálmán, Horválh Jáuos dr. Knszkó 
István, Löherer Andor, Szlipán István, Tóth 
Károly, Hajnos Sándor, Zseni József,  Rózsa 
Károly stb. Főtitkárnak egyhangúlag Jerémiás 
Arnoldot választolták, titkárnak Zórád Árpá 
dot, jegyzőnek Pállfy  Józsefet  és fogalmazónak 
Börötzlfy  Jenőt nevezték ki. 

Évet záró vizsgák. 
A helybeli  ál hinti rleitii  txkoh'tbtiu  a tanévei be-záró vizsgákat iolyó hó 18-óu délelőtt 8 ómtól 12 óráig tartották meg nagy számú érdeklődd közönség, az állatni elemi Iskola gondnoksága tagjainak és a vármegyei kir. taufelQgvelŐnek  jelenlétében. A vizsgák egy időben négy kQlön  tanterem bon tartattak, meg. Az elnöki tisztet az I. és II. Bn-osztályban Csiky József  dr., a III., IV, ős V. fia-osztályban Kovács Jáuos, ut I. és II. leány-osztály ban Ko-vács Antal gondnoksági tagok, a III., IV., V. leány-osztály bon pedig Fejér Sándor gondnoksági elnök 

teljesítették. A bematatott eredmény teljeseo megfolelő  volt-afit  egyik, másik osztályban fényesnok  is moudhato, A szép és szabatos feleletek,  melyek a kisebb, nagyobb uövendékek ajkairól elhangzottak, arról tet-tek tanúságot, hojry az Intézet élén egy jól képzelt lelkiismeretes tauitói kar áll, melynek tagjai a leg-nagyobb kitartással arra törekszenek, hogy növendé-keikkel elsajátítassák mindazokat az ismeretekéi, melyek az elcini iskola számára elő vannak irva- Itt azonban nem állauak meg, nemcsak a gyermekek agyát látják el a kellő útravalóval, hanem u mellett a szívűek és a kedélynek képzésére is ÍL'CU uagy gondot fordítanak,  est bizonyították n szép énekek és gyönvörü szavalatok, melyek nemcsak gyönyör-ködtették, liánom a szó szoros értelmében elragad-ták a közönséget és Igen mély beuyoinást tettek különösen a szülőkre. A kézi munkákból a leány osztályok ban rende-zett gazdag kiállítás, melynek minden egyes darab* ját a munkában való pontosság és csiu jellemzi, azi bizonyította, hogy erre a fontos  és életbevágó tárgyra szinten uagy gond van fordítva. A látottakból és hallottakból, továbbá az elnö-kök elismerő szavaiból arról gyÓzAdtQnk  meg, hogy a tauitói kar kiíog&alaluuul teljesíti kötelességét, a szülők pedig azon megnyugtató érzéssel hagyták oda a vizsgák szl&tevét, liogy gyermekeik nevelése jó kezekre van bízva. 
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A getidaM  írén*  ftUt  »Huk»!*bnm  as évzáró vizsgálatokat LM 20-in tartatták Becie Antal al-ispán, Szabó Gáza kir. tanfelügyelő,  több szüló is mis érdeklődők jelenlétében. Mielőtt 8 érétől 12-ig az első osztályosok, .lélntáii S őritől B-lg két kOIOn tanteremben a II. és III. ositilyosok vizsgáztak le az elméleti tárgyakból. Délután 6 órától 7-tg tartatott mog ai ének-es toroavtzsga. Az értelmes éa komoly feleletek  nemcaak arról tanúskodtak, hogy az lakola azáp hivatásának telje-sen megfelel,  hanem egyben azt Is bizonyították, liocy Ugy a növendékek, mlot a tanári kar, jól kihasz-nálja a tanulta és tanítás czéljából rendelkezésre álló időt. 
A helybeli  iporoiiiiiuoBcfiikolttbnn  a vizsgák f. hó 21-én délelőtt ás délután folytak  le. A vizsgála-ton jelen volt C s e d ő István, aa Iskola felügyelő bizottságinak elnOke s a felügyelő  bizottság több tagja, a város részéről B a 1 á s y I«njos jegyző, az iparteatnlet elnöke án Igcu sok iparos és kereskedő. Oélolőtt fél  kilencz órától 12-lg tartatott meg a II. ás 111, délután 2 órától 5 óráig az előkészítő és első osztály vizsgája. Aa eredmény mindenik osztályban a kívánalmaknak meglelcló volt. Az Iparos tanonezok inunknklállltásn arról győzhette ineg as érdeklődőket,ahogy azok a ouoster-segekben ls szép előhaladást tőitek. 
A kelj/heti  polgári  lnh*m*kvtilbau a vizsgálatok I. hó 2S-én es 28-án folytak  le, ezekről azonban csak lapnnk jövő számában fuguuk  részletcsen beszátnolul. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Személy blr. Benze Antsl várme-

gyei alispán, és Dr. Csiki Józsel ügyvéd, mint 
a megyei magánjavak igazgatója mait vasár 
nap délntán utaztak a Romániában levő Hákó 
városi törvényszékhezozon peres ügyben, melyet 
Ghika berezeg a vármegye ellen a solyomtári 
erdőség egyrészének tulajdona jogáért indított 
volt, a mely egyszer ítélettel befejeztetett  s 
most ismét fölujittatott.  Tolmácsul Dr. Veress 
Sándor megyei főorvost  vitték magukkal, ki a 
román nyelvet birja. 

— Kinevezés. A. m. kir. pénzügyminisz-
térium Weinstein Jakab brassói lakost a szé-
kelyudvarhelyi pénzügyigazgatásig mellé rendelt 
számvevőség helybeli kirendeltségéhez gyakor-
nokká nevezte ki. 

— Kinevezés. A vármegye főispánja  a 
központi közigazgatásnál ürességben volt egyik 
dijnoki állásra esikzsögödi Vaszi István igazol-
ványnyal ellátott kiszolgált altisztet nevezte ki 

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszler 
3 m á I G y u l a csíkszeredai kir. járásbirésági 
aljegyzőt sz itteoi törvényszékhez és Bocskor 
Antal ugyancsak csíkszeredai törvényszéki al-
jegyzőt a szeredai kir. járásbírósághoz helyezteét 

— László Po lykárpo t az erdélyi szent 
Ferenez-rendi szerzetnek hossza éveken át tar-
tomány főnőkét  a mini a „Közművelődés, irja, 
a mait héten Rómában a ezent Antal kollégium-
ban (via meralaaa 139) tartott egyetemes capi-
tulam definitor  generálissá választotta. A milyen 
mélyen sajnáljak egyrészt érdemes tartomány 
főnökünk  távozását, a ki ezután Bómábsn fog 
lakai, misrészt épen olysn nagy örömmel üd-
vözöljük a definitor  generális arat magas állá-
sában, mely által egyházmegyénk és édes hazánk 
is msgát megtisztelve érzi. Az Isten éltesse 11 

— F ü r d ő biztosi kinevezések. A 
törvényhatóság legntóbbi közgyűlése által s vár-
megyénk területén lévő fürdőkre  sz ez évi für-
dő idény tartalmára lürdö biztosoknl és szükség 
esetén helyetesekül ki jelötettek: s) Borszékre 
fürdő  biztosnl Bogády Gyula tölgyesi főszolga-
bíró. helyettesül Dr. Sándor Gyuls szolgabíró,-
b.) Tusnád-alvégre lűrdőbirtosul Bartalis Ágost 
főszolgabíró,  helyettesül Zakariás Lnkács szol-
gabíró,- e j Kászon Jakabfalvára  Szántó Jó-
zsef  megyei I. aljegyző, tiszteletbeli főszol-
gabíró 

— Liturgikus és egyházi sene kar-
n i s . Az erd. püspök áldozutos jóságából jnlius 
17-én és 18-án, s tanítók szentgyokorlatai után 
azonnal, egy rendkívül tanulságos, gyakorlati 
tanfolyam  megy végbe Csiksomlyóa az egyházi 
liturgiából és zeuéböl. A kurzus vezetői: Bau-
dola János, az Egyházi Zene közlöny jeles szer-
kesztője és Kersch Ferencz esztergomi híres 
karmester. A tanfolyamra  jelentkezhetnek pa-
pok és világiak egyaránt. Szándékukról azonban 
értesítsék kellő időben Domáuyáncz Péter, taní-
tóképző intézeti tanárt Csiksomlyén. 

— As érettségi- és tankópesitő 
vizsgák e redménye . A esiksomlyoi főgim-
názium és tsnitőképezdénél az érettségi és 
taoitóképeaitS vizsgák folyó  bé 17-én fejeztet-
tek be még pedig tekintettel a mataráasok 
és tan képesítésre állottak elég tekintélyes szá 
mára kielégítő eredménynyel. Megvizsgáltatott: 
a.) a főgimnázium  8-ik osztályban 19 flu,  kik 
közfii  érettnek nyilváníttatott 14. egy-egy mű-
tárgyból 8 havi időtartamra pótvizsgára utasít-
tatott 6. — b) a tanitóképezdénél vizsgát ál-
lott 80 növendék s ezek közül 4 jeles, 13 jó, 
3 kielégítő eredménynyel a tanítóságra alkal-
masnak nyilváníttatott 2 pedig egy-egy tsn-
tárgyból utóvizsgára utasíttatott. 

— Gyászrovat . Heghaló szomorú jelen-
tést vettünk Uitai  Béla, helybeli református 
lelkész és családja részéről, melyben arról ta 
dósitják a közönséget, hogy szeretett gyermekük, 
a kedves kis Leránt hosszas betegség után ki-
szenvedett. A jó Isten magához vette. A kedves 
kis fiat,  kinek jövöjéhez a mélyen megszomorodott 
szülök oly sok reményt fűztek  folyó  hé 28-án 
helyezték el nysgalomra igen nsgy részvét mel 
lett s helybeli köztemetőben. A mindenek Órá-
nak minden ttjó sebet begyógyító, véghetetlen 
kegyelme vigasztalja meg a mélyen lesújtott 
szülőket. 

— A Kossuth ssállót fólyó  hó 20-án, 
mint azt már lapunk mait számában említettük 
volt,az O thon k á v é h á z tulajdonosa Jakab 
Ödön vette keselése slá. Naponta frissen  csapolt 
kőbányai sör, kitűnő borok és jóizü ételek ál-
lanak a nsgy közönség rendelkezésére s s 
melett s szálló vendégek kényelméről is s leg-
nagyobb körül tekintéssel gondoskodni fognak. 

— A osikszeredal fürdőt  kellemes 
hatása vizéért dsezárs s kedvezőtlen és esős 
időnek nap-nap mellett igen sokan felkeresik  és 
különösen felhasználják  a napfényes  időt, hogy 
városunk ezen egyetlen, kellő csínnal berende-
zett mnlaló helyére kirándnljauak. Igy törtéül 
az vasárnap délután is. Kocsi-kocsi ntán szállí-
totta ki a fürödni  és mnlatni vágyó közönséget 
s s mellett a menő is visszatérő közönség sűrűen 
belépte a fórdö  felé'vezető  utat. A nem csak fűr 
deni, hanem szorakozni is vágyó közönség körül-
ülte a gyógyleremben, a fedett  fürdő  terászán 
éa. a szellős fllegoriában  elhelyezett asztalokat, 
élvezte a poatosao kiszolgált jó izö ételeket és 
italokat s hallgatta a csíkszeredai első zenekar 
muzsikáját ugy 8 óra tájig, a mikor Jupiter 
pluvíus a vendégeket ba/a térésre kényszerítene. 

— Hangveroeny. Wilikow Kereszlély, 
s hírneves orosz favols  művész legközelebbről 
városunkba jön, bogy egy pár hangversenyen 
bemutassa művészetét, A „Brassói Hírlap- a 
művészről s következőket irja: Azon sok elis 
merést és dicséretet, — amely a művésznek 
ahol csak megfordult  miudenütt osztályrészül 
jutott — teljesen helyén valónak talállak. Wili-
kowbsn egy teljesen kiforrott  favols  művészt 
ismertünk meg. ki Igénytelen kis hangszerét 
feltétlen  biztossággal kezeli. Tonmn megkspóan 
szép és különösen sz alsóbb regiszterben rend-
kívül tömör és kifejező.  Technikája pedig egye-
nesen káprázatos. A fuvola  művészt előre is 
ajánljuk a közönség szives pártfogásába. 

— Honvéd zászlóaljunk távozása. 
A helybeli 4-ik honvéd zászlóalj e hó 30-án 
ezredbeli öszponlositásra állomás helyéi rövid-
időre elfogj  i hagyni s az nap éjjel Csatószeg 
községben log meghálni 

— Helyi t áv i ra tok feladhatása  a 
vidéken. A kereskedelm i miniszter s közönség 
érdekében szon kedvezményi lettp, hogy nem-
cssk a fővárosban,  hanem a vidéken is minda-
zon helyeken, a hol kincstári posta- és távírda 
bivalal látja el a kézbesítő szolgálstot, az ott 
működő mindegyik posta,-lávirds,- és távbeszélő-
állomásnál lehessen helybe szóló táviratokat 
felsdni.  Ilyen táviratokat a vasúti távirdáktran 
is lehel feladni  az esetben, ha ezek a távirat 
kézbesítésre megbízott kincstári posta- és tá-
vírda hivatali távíró vezetékekeu liouyolitják le 
távirataikat. 

— Utazási kedvezmény iparosok-
nak. A ksteskedelmi miniszter a Szent István 
nspjáo megnyitandó lannnez- és segéd munkaki-
állitás különös jellegére és foutosságáravslo 
tekintettel ezen kiállítás sikere érdekében ki-
vételes kedvezményt engedélyezett. A kiállítás 
megtekintésére legalább 10 főnyi  csoportokban 
Budapestre és viszsntozó iparosok, segédek és 
ipariskolaíaövendékek s ez utóbbiak tanítói 
ngyania m. kir. államvasutak összes vonalain és 
a kezelése alatt álló helyiérdekű vasutakon a 
lakó helyükhöz legközelebb lévő vasútállomási 
ról Budapestre és vissza, a szomszédos forgalmi 
viszonylatok kivételével, személy- és vegyes vo 
nalakon s III ad osztályban félárumenetjegyek-
kel utazhatnak. Hasonló |meneldij kedvezmény 
lehetőség szerinti engedélyezésére a kereskedelmi 
miniszter egyidejűleg s m. kir államvasutak 
utján s többi hszsi vssntsk igazgatóságait is 
fölhivts. 

— Hídépítés. A brsssó—Csíkszereda— 
tsploczsi állami közút IF—17 km. szakaszán 
levő 17. sz. kid újból építése és ezzel kspeso-
lstossn s Sárospatak szabályozási munkái 
6664 kor. 36 fillér  összeg erejéig engedélyez-
tetvén, s fsnt  említett mnnkálstok kivitelének 
biztosítása czéljából az 1903. évi julius hó 2-ik 
napjánsk d. e 10 órájára a sepsiszentgyörgyi 
m. kir. építészeti hivatal helyiségébea ajánlati 
verseoytárgyalás tor tátik. 

— Eladó tárgyak m. kir. államvasutak 
igazgatósága használaton kivül helyezett, de 
javítás áltsl még jó karba helyezhető, budapesti 
központi szertárbsn megtekiulhetö tárgyakat, 
agy mint tolópsdoknt, vágány hídmérlegeket, 
gőzszivattynkat, vízállómét! berendezési tárgya-
kat, gépeket, gőzkazánokat, stb. nyilvános árlejlé 
sen értékesít, mire nézve az ajánlatok f.  évi 
jnnias 26 ig adandók be. 

— Szakiskolát végzet t faiparosok. 
A marosvásárhelyi kéreskedelmi és iparkamara 
tudatja, hogy az iglói m. kir. állami faipari  sza-
kiskolát az idén 14 tannló hagyja el, kik fa-
ipari munkára annyira kepesilve vannak, begy 
aegédekül alkalmazhatók Bővebb felvilágosítást 
ad az iotézet igazgatósága. 

— Talpfák.  A magyar királyi államva-
sutak aradi üzletvezetőségéoek 1904 évi január 
hsvától ugyauazon évi április hó végéig szál-
lítandó -1700 darab. I. 60 m. hossza lehetőleg 
száraz III. rungn tölgytalpfára  v-m szüksége, 
a melyek szállítására nézve nyilvános pályázz 
tot hirdetett. Ajánlatok f.  évi jalios 10 ig adan-
dók be. 

— Kőszén szükséglet. A marosvásár-
helyi kureak. és iparksmsra tudatja, hogy a 
szamosvölgyi vasat részvény társaság 1904 
1906. évi kőszén szükségletét 1903. évi jnnius 
90-ig beadandó ajánlatok alapián biztosítja. 

— A Csikvármegye talajdonát ké-
pező gőzcséplőgéphez gépész kerestetik. Jelent-
kezni szándékozók jnlius l-ig nyajtsák be fel-
sserelt pályázatokat a gazdasági iskola igazga-
tóságához Csíkszeredába, melyben tegyenek 
ajánlatot az iránt, hogy a gépkeresmény mily 
százalékáért, vsgy minő havi fizetésért  hajlan-
dók vállalkozol a gép kezelésére és vezetésére. 
Bővebb felvilágosítást  Barabás Béla gazdasági 
intéző ad. Csíkszereda, 1903. junius 23. A gaz-
dasági egylet mezőgazdssági bizottsága. 

— Vasat i szükséglet. A marosvásár-
helyi kersk. és iparkamara lodalja, hogy a 
m. kir. államvasutak igzgatósága-aczél és vasoe-
mü anyaguk külöoféle  szegek é skazalok kidulgo-
zallan öntöll vss alkotrészek bői álló szükség-
letét az 1904 —1906. évi f.  évi julius bó 10-ének 
déli 12 órájáig benyújtóit ajánlatok alapján 
biztosítja. 

— Végzett szakiskolai tanulók-ipa-
rosaegédek. A kolozsvári m. kir. fa-és  fémipari 
szakiskolái e laoév végén 4 faipart  és 8 fém-
ipart végzett tannló hagyja el, kik épület és 
hutorasztalosságra, illetve épület, mülakalosság 
és mükovácsolásra képeaitvék. Bővebb felvilágo-
sítást ad az intézet igazgatósága. 

— Koaoiosko. A kiről zeng a dsi és 
szól « példaszó, nemzetének liŐBe, szabadság 
bajnoka, a lengyelek liires vitéze 175'2-ben szü-
letett, mini egy köznemes flu.  Atyát megölték 
a parasztok, őt mikor egy főúri  kisasszouyba 
meit szeretni, gyalázatosan megbántották annak 
rokonai. Szégyenében Amerikába ment, hol Was-
hington alalt ezredes lett. Az orosz-lengyel 
hábornban kaszás parasztokkal elfoglalta  az 
orosz ágyukat j diktátora volt nemzetének 
paraszt-zubbonyban, csamarában, a melyet elv-
ből öltölt fel,  mert ő a parasztokban látta a 
nemzet erejét. Az ország vele is tartott miudig, 
de mikor a czárnö Suvarnvot, a török háborúk-
nak sem télelmet, sem kíméletet uem ismert 
hősét küldlu a lengyelek elleu, hiába volt a 
lengyel vitézek liöüies ellenállása. Ko.şciusk<i 
Maciejovici melleit elveBZli a döntő csatát, a 
fél  sereg logságba esett, as ágyuk elvesztek, 
Kosciuskot súlyosan sebesülve találták meg az 
oroszok a csatatéren. Vele veszett a győzelem 
reménye s a nemzeti kormány hiába ajánlotta 
föl  váltsásul az összeB orosz foglyokat.  Ne-
vét, sorsát szálaiba szőtte a költészet. 0 volt 
az, a ki Lengyelország bukását legalább dicsővé 
lelte, ha már el nem háríthatta. Hogy bukásá-
ban azt kiáltotlta volna; „Fiuis Polouiae", az 
csak mese, melyet maga is megczáfolt,  de ha 
a szó nem volt is igaz, igaz volt a lény. Nem-
zete azóta abbau a tragikus kísérletben emészti 
erejét, hogy megpróbálja, mikép élhet és fejlőd-
hetik nép országos szervezet, egység, kormány 
nélkül, csak nagy hagyományaiból merítve a 
jövő reményét. Knsciuskóról szól a Nagy Képes 
Világtörténet mosl megjelent 186. füzete.  A 19 
kötetes nagy mnnka szerkesztője Marczali Hen-
rik, egyelemi tanár, ki egyúttal a kötet irója 
is. Egy-egy gazdagou illusztrált kötet ára dí-
szes télbőrkötésben IG korona; füzetenként  is 
kspható 60 fillérjével.  Megjelen mindea bélen 
egy füzet.  Kapható a kiadóknál (Rávai Tesl 
vérek Irodalmi. Intézet Részvénytársaság Buda-
pest, VIII., Üllö-ul 18. sz.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján, havi részletfizetésre  is. 

-- Bákóczi-album. A llákóczi szabad-
sághsrcz kétszázado9 évfordulója  alkalmából ér-
tékes, becses éa időszerű ajándékkal kedveske-
dik olvasóinak a legrégibb és legnagyobb, leg-
jobban szerkesztett, független  iránya magyar 
napilap: az Egyetértés. Egy Rákóczi-album 
lesz ez a kiválóan becses diszmnnks, a mely-
nek nagyobbik fele  a kétszázesztendös dicső 
események írásban és képben való ismertetésé 
nek és bemutatásának lesz szánva. A Rákóczi-
korszak lesz tehát az albnm főtárgya  s hivatott 
művészek képei, a legkitűnőbb írók és történet-
tudósok. valamint politikusok tsuulináuyai fes-
tik majd hiven ezt a h tialmas időszakot. E'.en 
felül  persze sz év mimles kimagasló eseményé-
nek és a magyarság minden uagy érdekének jut 
tér az albumban s lesz ezeken kivül nagy iro-
dalmi része is, a mely díszére válik majd min-
den könyvtárnak. Mutatóul ez albumból minden 
újonnan bélépö előfizetőnek  a kiadóhivatal azon-
nal küld teljesen ingyen és bérmenlesen egy 
gyönyörű kartonlapot, s mely Kossuth Lajos 
leghívebb arczképe. A kép, a mely sok más-
sal egyttll az album egyik melléklete lesz, Mo-
relli tanár melszése és s Frsnklin-Társulst ki-
tűnő nyomdájából kerül ki. Az évközben járó 
ksdvszésekből ez a karácsonyi ajándék nsm 
von el semmit. Nsgy ünnepi mellékletek, bősé-
ges irodalmi rész, a legkitűnőbb regények, nagy 
események idején külön kiadások és külön mel-
lékletek sobnsem maradnak el. Az egyetértés 
megrendelhető egy hónapra 1 fii  80 krért a 
kiadóbivalxlbsn. Budapest, IV., Vármegye-utcza 
11 szám. 

— Az E. K. E. dicsekszik. A követ 
kezö sorokat vettük: Most, hogy eljártak s 
szabadkai áll. tanítóképző növendékei Kolozs-
várt, sz „Ellenzék" idei 133. számáBsn ezt irjs; 
Szombston estü érkezett meg a tizedik ki-
ránduló csoport Kolozsvárra as Eke vezetése 
alstt ? A szbadkai taoitónőképző 40 növendéke 
4 tanítónővel indult ez alkalommal tanul-
mányútra, hogy Kolozsvárt és a Székelyföldet 
megismerje. A legközelebbi kirándulók a kecs-
keméti ev. ref,  gimn. tanulói lesznek, kik szin-
tén az E. K. E. vezetése slslt ntazzik be 
Erdélyt. Ugyan ezt irta az E. K. E. mikor a 
pápai diákok jártak a Székelyföldön.  A székely 

kongresszus alkalmával ia ezeregy oka volt a 
dlcsekvésre, jóllehet a koagresszus rendezéséből 
kivoala magát. Marosvásárhelyt, s általában a 
Székelyföldön  megmosolyogják est a furcsasá-
got, mivel tudják, hogy nsm az E. K. E, hanem 
a székely egyesület és székely társaságok Ma-
rosvásárhelyi irodája rendezi a székelyföldi  ki-
rándulókat A pápsi tanulók utjáo pl. Mátbé 
József  azékdlytárs. titkár járt elől rendező snu-
kával, a Szabadkáikat pedig éppen most, László 
Gyula a társ. érdemes elnöke kalozsoljo. S 
mégis az E R. E. rendezi ? I Érdekes 1 Fel 
vsgyaak hatalmazva annak a kijelentésére, bogy 
ez. a hireselés s mennyiben a székelyföldi  ki-
rándulásokra vonatkozik, nem telel meg a való-
ságnak. A székelyföldi  kirándulások programját, 
költségvetését az elől emiitelt iroda adta ki, 
a vendégek elszállásolása, ellátása, fuvarozása 
és kulsazolása pedig a szövetségben lévő szé-
kelytársaságok feladata.  Különben e kirándálások-
nál, nem a rendező dicsek vése, hanem a esél 
méltánylandó, melyszerint s testvér nemzet 
királyhágón tuli és ianeni jobbjai egymáshoz 
ismerkedésre, s testvéri szeretet megújítására 
eljárnak és bizonyságot tesznek, bogy váltságos 
időben, kéz a kézben, szív a szívhez forrta: 
egy a magyar tettének rugója az ezeréyes luxa 
és népe, boldogitáss Vajh» — megértvén a fel-
adat fontosságát,  minden egyesület dolgozna, 
elébb, mint dicsekszik. Ennyit az igazság ér-
dekében. 

— Levél Kászonaltízről. A következő 
levelet vettük: Tekintetes szerkesztő űr I Kászon-
ujfaluból  beküldött s b. lapjának 95 ssámábaa 
megjelent czikk s valóságnak nem mindenben 
felelvén  meg, arra bátor vagyok a következők-
ben válaszolni. Hogy impéri Ambrus János 
gyilkosai kiderítésében vaa-e, vsgyniucs érde-
mem szt nem vitatom, de a ml történet az a 
kővelkező. Folyó évi márczius 28-án tehát Amb-
rus János meggyilkolásának napján délelőtt 
Máté Ferencz és Antal hozzám jöttek, hogy 
s tartozásaikat ki egyenlítsék s útlevél utalványt 
is kértek ekkor, én másnapra a tasitoltam a meg-
jelenésre, kik 99-én eljöttek, az útlevél utalványt 
kiállítottam s 3 év óta fennálló  tartozásukat 
anélkül, hogy kértem volau, 10 kor. 40 fillér 
összegben kifizették,  midőn én azl a szomszé-
domban levő Kazacssy Vidorné kereskedőnek 
elbeszéltem ö oda nyilatkozott, hogy a „szi-
sziektöl" ő is régi tartozást kspolt meg, B nál-
lok sok pénzt látott, ez nekem szonnsl feltűnt 
mert tudtam, hogy aem dolgozaak, kölcsönt nem 
kaplak birtokot nem adtak el s így tisztességes 
aton pénzhez nem juthattak. Mindezek megtörténte 
ntán márcz 30-án értesültem, bogy Ambrus Jánost 
Szetye nevű havas részen agyouOtve megtalálták, 
én, Dávid Márton, Bocskor Béla és Szentpáli Sán-
dor társstágábon a helyszínére mentem s ss oda 
érkezeit Szolga Albert őrmester jelenlétében meg-
állapítottuk, hogy rablógyilkosság forog  fenn 
s azt legalább is egymáshoz közel álló 2 egyén 
követhette el — ekkor már az egészszel tisztá-
ban voltam" sz — őrmesternek a fenntiek  je-
lenlétében az első sdatokst elbeszéltem s szt 
mondottam, bogy a tettesek mások, mint Máté 
Ferencz és Antsl sziszi — nem lehetnek, 
utasítottam, hogy azonual tartoztassák le, mert 
útlevél utslvány van a kezök közölt s nehogy 
megszökjenek, hozzá tettem még azt is, hogy 
ba nem ők s lettesek, engedem a nyakamat 
levágatni, — ezen egyenes ntssitásomrs tör-
tént tetteseknek a letartóztatása, igaz azonban, 
hogy elfoglaltatásom  miatt a letartóztatáson 
nem voltam jelen. A tetteseknek a tett szín-
helyére történt elmenetelét Tomis Jozsefné  ne-
kem mondotta meg, nevezeitek viasza térésére 
s tanukat Balázs András bíró, és Veres And-
rás hbiró nyomozta ki. Veres Andris bíró iga-
zolta azt, hogy tetteseknek a telt elkövetése 
elölt egy fillérük  sem volt, mig azutáo 2 nap-
pal 13 kor. perköltséget fizetnek  ki az ő je-
lenlétében a szemtanukat Veres? András hbiró 
puhatolta ki, kik nálam jelentkezvén neveiket 
táviratilag jelentettem be. A 100 koronásnak 
az elváltását Kazscsoyoé előttem mondotté 
meg. stb. Ezen döntő bizonyítékok után a 
csendőrség miadazt, mit tettesek igazolásokra 
feladtak  s melyek o tárgyalásnál döntő befolyás-
sal uem lehetlek, derítették ki. Ezeket véltem 
az igazságérdekében és o nagy közönség tájé-
kozásáso végett közölni — kérvén szíveskedjék 
b. lapjának legközelebbi szimábon közétenni. 
Kászonoltízen, 1903. junius, 28-án kiváló tisz-
telettel Pálffy  András. 

Laptnlîdopoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 
Naponta MM befőzni  való 

megy és cseresznye 
kapható Szultán Gergelynél Csík-
szeredában. 1-3 
Szám. 8995—1903. 

tlkvi. 

Póthirdetmény. 
A esikszeredai kir. törvényszék, mist 

tlkvi. hatóság közhírré teszi, miszerint a Botár 
Albert csikmadéfalvi  lakós végrehajtatónak Olli 
Balázs 'csikmadéfalvi  lakós végrehajtást szen-
vedett elleni 88 kor. 8B flillér  sjár iránti vég-
rehajtási ügyében 218—1908. sz. a, kibocsátott 
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árverési hirdetményben a csikmadéfalvi  194. sz. 
tjkvben foglalt  A f  3 rend. 968 brsz. szántóm 
41 k., 4 rsz. 1212, 1913., 1214.. brsz. szántéra 
brsz. szántórs 2 k.. 6, rsz. 1321. brsz. szán 
34 k., 6. rsz. 1417 hrsz. szántára 7 k.. 9 raz. 
2334 hrsz. szántéra 19 k.. 10. rsz. 2463 brsz. 
Biántóra 9 k., 11. rsz. 9883. hisz. szántóra 
40 k., 19. rsz. 3067. kaszáiéra 60 k.. 13. rsz. 
3130. hrsz. kaszálóra 94 k., 14. rsz. 3430 brsz. 
szántóra 3 k., 13. rsz. 4110. hrsz. szántóra 
10 k., 16. rsz. 4169 hrsz. szántóra 6 k„ 17. 
rsz. 4170. hrsz. szántóra 2 k., 18. rsz. 4197., 
4198. hrsz. szántóra 6 k.. »1 rsz. 4923 brszám 
szántóra 13 k, 20. rsz. 4354—4356 hisz. 19 
k, 21. rsz. 4401. brsz. 20 k, 92. rsz. 4421. 
brsz. szántóra 8 k, 23. r*z. 4456. Írsz. szán-
tóra G k, 94. rsz. 4626. hrsz. szántóm 3 k, 
25. rsz. 4562. brsz. szántóra 6 k, 26. isz. »701. 
hrsz. 76 k, 27. rsz. 5894., 6895. brsz. kaszálóra 
Iá k, 98. rsz. 5954.. 5955. hrsz kaszálóra. 4 
k, 30. rendsz. 132., 6133., 6135., 6136., 6137. 
hrsz. szántóra 65 k., 31. rsz. 6215., O.'IB., 
6217., 6226., 6227. brsz. szántóra 14 k.. 32 rsz. 
6342. hrsz. szántóra 6 k., 33. rsz. 6361. hrsz. 
kaazálóra 31 k., 35. rsz 6685 hrsz. kaszálóra 
10 k., 36. rsz. 6072-6711., 6714—6717., 6719. 
hrsz. szántóra és kaazálóra 35 k., 37 rsz. 7011. 
hrsz. szántóra 28 k. 38 rsz. 7029. hisz. kaszá-
lóra »6 k., 39. rsz. 7037. brsz. kaszálóra 47 k., 
40 rsz. 7204. hrsz. kaszálóra 16 k.. 41 hisz. 
7429. hrsz. kaszálói a 5 k., megállapított kiki-
áltási árban Olti Juliánná, OIIi Eliza. Olti Já-
nos, Olti Mátyás, O.li Ágnes, Olti Anna, társ-
tnlajdouosok jutalékára is, a csikmadélalvi 697. 
sz. tjkvben foglalt  A. f  1. indsz. 6586a, 
6586b, 6587. 6593. hrsz. kaszálóra 12 koioná-
ban megállapított k'kiáltási árban Olli Péter 
(meddii) Olti Islván, özv. Olli Lajos nak, Olli 
Mozris, if|  Olti Lajos, Kelemen János, Olli Já-
nos és Olli Mátyás társtulajdonosok jutalékaira 
is Csikmadéfnlva  község házához 1003. évi 
jolins 8-án d. e 0 órá jára kitűzött árve-
rés az 1881. LX. I. cz. 167. jj-a alapián Dr. 
Zakariás Manó Agyvéd csikszeredai lakós vég-
rehajtató érdekében is 60 kor. töke s járu'ákai 
kielégítése végett ngy Olti Balázs, mint Olti 
Kliz ellen is és SO k„ s járulékai kielégít é.-e 
végeit |iedig Olli Juliánná ellen is megur-
talni fog. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. márczius 3-ikán. 

Fekete, 
kir. lürvszbki liiri. 

Szám. 746—903. 
ki 

Hirdetmény. 
Alullirt község elöljárósága közhírré-

teszi, miszerint Csikvncsárcsi község lia-
tárbirójánál fellogott  1. drb. két éves le-
liér üllő, nevezett község házánál f o l y ó 
hó 30-&n délelőtt 8 órakor nyil-
vános árverésen el fog  adatni. 

Csikvacsárcsi, 1903. junius 15-én. 
Fodor Gáspár, Kánya Antal, 

l»iró. irfrv/.ü 

Sz. 2367—1903. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásához tar-

tozó Csikszenttainás nagyközségben a k ö z-
a é g i j c g y z 5 i á I 1 á s lemondás foly  tán 
llrescdésbe jővén, ezen állásra pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen álláit 
elnyerni óhajtják, liogy képesitésUki-t s 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérvényükéi 
hozzám a iolyó évi julius hó 20 ik nap-
jának délelőtti 13 óráig annál is inkább 
nyújtsák be, mert a később érkező kér-
vényeket figyelembe  nem veszem. 

A választást folyó  évi julius hó 
27-ik napján délelőtt 10 órakor 
lógom Csikszenttamáson a község hiva-
talos házában megtartani. 

A községi jegyző javadalmazása a 
következő: 

1. Készpénzfizetés  800 korona. 
2. Megfelelő  természetbeni lakás, gaz-

dasági épületekkel. 
3. Nyolcz öl lágy tllzila behorva és 

felvágva. 
4. Jegyzői iroda ftllésél,  világítását 

és a szükséges irodai kellékekkel való 
felszerelését  a község természetben adja meg. 

5. Magán munkálatokért szedhető 
dijakat, úgyszintén kiszállások alkalmával 
járandó díjazást a szabályrendet álla-
pítja meg. 

Felcsiki íőszolgabiró. 
Csíkszeredán, 1903. juniuB hó 13-án. 

Fejér Sándor, 
/ŐMxolgohiró. 

Sz. 6061—903. tkvi. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község 1045 számú te-

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

£ czélból az átalakítási előmunkálat 
nevezett községben 1903. évi jullos 
hó 20-ik napján délelőtt 9 óra-
k o r fog  kezdődni. 

Ennél fogva  felhivatnak  az összes 
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyalá-
son személyesen vagy meghatalmazotjaik 
által jelenjenek meg és az tlj. trtelek-
könyvi tervezet ellen netaláni észrevétet 
leket nnnál bizonyosabban adják elő, mer-
a r/'gi telekkönyv végleges átnlakitása 
után a téves átvezetésből eredhető kifo-
gásokat jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik. 

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

Dr. Szabó, 
:|_a kir. albiró. F o n l o s h á z l s r l á s l e t l k k | 

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

8 korona. 
Megrendelési czim : 

K L E I H R E G I N A , 
:i- 10 TOLOSVA. 

2 = 2 1 6 " ţ r s L c L s L 3 s s u t 
mind medvebocsokat, farkasflut, 
hiúz, füles  baglyokat, ülü és 
sas fajokat  legjobb ár mellett beveszem, 
Kuschman Ferenez, vadkereskedő 

Brassó. S-M 
eoooooooooooaoooooooooooo 
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URAK FIGYELEM! 
Az ElsA Budapesti Mértékutáni Szabóság ] 

BUDAPESTEN, VII.. Csömőrl-ut 11. 

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

Minták és mérték 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-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink évi vasúti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. 

-Szives megkereséseket kér 
sz ElsA Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VII., CsSmfirl-ut  II. 

K L E I N ADOLF, 
főszabász.  r,_o 

ISI 
Figyelemre méltói 

Van szerencsém tisztelettel értesíteni 
a nagyérdemű vevőközöuséget, miszerint 
a tavaszi és nyári szezonra újonnan és dú-
san fölszereltein  raktáromat kész férfi  és 
gyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-
lasztékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraezok — ágy és asztalteritök, 
különféle  jó minőségű lepedő és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takács — női köntös kelmék; 
van továbbá dus válaoslékban mindennemű 
fa-  és vasbntor , mindenfajta  divánok, 
képük, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
Blb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb fellélelek 
mellett havi résslefizetésre  ia elárusítok. 
Esekután tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevő közönségot legyen teljes bizalommal 
irántam és szerezze nálam be esetleges 
szükségletét, mely teljeB megelégedésére 
lösz részemről kiszolgálva. 

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

S z A I I S s y I s . 
20—20 Brassó, Kapu-atosa 52. 

Hirdetmény. 
A Csikszeredai takarékpénztár rész-

vénytársaság ezzennel közhirré teszi, hogy 
folyó  1903. év jnnius hó 1-töl kez-
dődől eg a betét után 4 V" kamatot fizet. 

Csíkszereda, 1903. junius 18-án-

Az igazgatóság. 

<11. >)!< >11' Ml'Ml' «1' vll' Ml' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >»' '"' 

Csikkarczfalván  a piaeztáren 
egy kőből épült üzlethelyiség, egy rak-
tárral és egy pinczével kiadó. Értekez-
hetni VHos Ferenez esikealeaél 
lakossal. 8-n 

.11. .11. .11. .11. .líLl/ >»> Ml' >11' >11' >11' >11' >11' >li' >1" <11' 

T O L V A J F U R F A N G . 
T&.fc^M.'JÉa-j  -bl'X' H H-

a tolvajok, zsebmetszők, sikkasztok, osalók, szédelgők stb. életéből. 
!*tft;  Mmá&í94 l i ? í I. 

RendliIvOl érdeken kfinyv 

T A R T A L O M : 
A kincs. — A gavallér. — Az ékszertolvaj. 1 vonás. — A gróf  ur éa •• inauv — A vizi-
— A huszár és a lopolt óra. — A hagya-
ték. — Van ínég becsületes ember. — Kozi-
akjak Demilriu. — A pénzhamisító. — A 
gyomorgörcsök. — Az árendás tebeiie. — 
A biró órája és a corpus delicti. — Az úti-
társ. — A márkakereskedő gyilkosai. — 
As asBzony panasza. — Az amerikai társ. 
— A féllábra  való czipő. — A tót mint 
berczegprimás. Hogyan meneküli meg 
Braunscliwoig az akas t̂ófától.  — Kgy ügyes 
zseblolvuj. — A házasságlevél. — A báli 
toilot és u pulyka. — A ki gyűrűt árul. — 
A talált tárcza. — A végrendelet. — A 
földbirtokos.  — Koritovszky. — A gyilkos. 
— Az ozies bankjegy. — A járadék. — A 
nővadász. — A ritka könyvek. — Mi van 

telő tolvaj. — A kapóa kép. —A lidércz. 
— A falánk  lidércz. — A hamiapénz for-
galomba hozatala. — Szökés a fogházból. 
— A szőlősgazda és a zsidó. — A csem-
pét» bOBzuja. — A százas bankjegy. — Aa 
ünnepély vége. — A koldusok. — As ül-
dözöl! hölgy. — A megduplázott pénzt. — 
Az olcsó bárányok. — A tisztasági felügyelő. 
— Az előkelő vendég. — A zálogczédula. 
— A szép klions. — Leó szerelme. — A 
sírásó. — Az idoál. — Eladó üzlet. — Az 
értékpapírok. — A beteg tehén. — A bü-
bájosság. — Hamia anya. — A kölcsön. — 
Amerikai törléuet. — A furfangos  útitárs. 
— A zsákmány biztosítása. — A táncz-
leczke. — A zsebtolvajok. — Az aláirás. 

tüz alatt ? — A keleti meg a nyugati j 

á r a % &®ieaa 4® t i i i é s . 

Megrendelhető a 
„Törvényszéki és Rendőri Újság" 

kiadóhivatalában. 
B U D A P E S T , V I I I . , J ó z a e f - k i i r u t  4 1 . s z á m . 

SXXKJOOOICXXXKJIOrc 
* SZABÓ FERENCZ és JÁNOS kocsigyártók 

x 

Ajánlják a helyi és vidéki nagyérdemű közönség szives pártfogásába 
az eddig Szabó F e r e n e z néven 1 8 év i l a jó hírnévben fennálló 

Kocsigyártó-, nyerges-, kárpitos- és szíjgyártó üzletet 
ezentúl S Z A B Ó F E R E W C Z én j l U T O S n é v e n fogjuk  fentartani. 

A hol elvállalunk minden e szakmába vágó munkálatokat, u. ni.: 
koeslfestés,  fényezés,  párnázás és btrSzésél , koeal é s sze-
kér üléseket, d íványok töltését, tar i sznyák, táskák , utnzó 
b6rönd5k, ágyosádráczok, paplanok stb. elkészítését. 

Továbbá temetkezés i koes lnkat és készkoporsó raktá -
r u n k b ó l e legkedvezőbb árak és feltételek  mellett szolgálunk. 

3-4 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, hogy E f s g y b o r n s n y é n ,  (Háromszék 

megye) a legrégibb természetes eczetszesz gyáros vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalataim és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim állal azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitűnőbb 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 és egészségtelen savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és liogy min-
denkit meggyőződtetl liessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 50—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállitani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, Ila az én természetes eczet-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, liogy usy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12"/,,. 

A n. é. fogyasztó  közönség és az igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  támogatását kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 

tiUrgönyezim: Róth Nagyboroanyó. 
:t—tu 

E O T H V T E T O R , 
természetes eczclszeRZ gyáros. 

Nagyboroanyón, (Háromszék megyo.) 

— — — — — — l — — — s s s s s a 
Nyomatott Calkaseredábas, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




