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Az uj miniszterelnök. 
Mnjdncm két héti kflzködés  után n 

kabinet válság véget ért 8 iijonnan ala-
kitolt minisztériuma élén ma mutatkozott 
lír ;i7 nrazággyUléa mindkét házában 
Klint'ii-IlétlervAry Károly gróf  Magyar-
nisY.ág miniszterelnöke. 

0 felsége  Kliuen-Héderváry grófot 
ajándékozta meg bizalmával 8 szemelte 
kl nz ország legelső állásának bet ülté-
"i re én Kliucn lléderváry gról, kinek 
1 >iy4. junius liavában a Weckerle kor-
niiíiiy bukása alkalmával a legjobb tö-
rekvései mullütt sem sikerült minisztériu-
mot alakítani, most daczára a minden 
ii-s'ui> IJUII válságos állapotnak, olyan sze-
rencsés kézzel oldottu uieg n gordiusi 
csí.iii"t, hogy a már mindenkit nyugta-
lanná tevő és fenyegető,  veszedelmes tör-
vényen kivilli állapot véget ért. Nem 
keressük, nem kutatjuk, hogy tulajdon-
képen, kik vabinak ezeu sajnálatos Alln-
|»"t előidézői, arról a r>;n«eteg izgatott-
ságról sem szólunk, a mely az ország 
ininilen gondolkodni tudó tagját elíngta, 
most csak annyit konstaláluiik és Allapi-
luiik mt'jf  a legnngyolib örömmel, hogy 
az Isten különös kegyelméből nz ország 
sorsának intézését Kimen-Héderváry gróf 
személyében egy olyan lérfiu  vette át, 
Kinek a közszolgálat terén szerzett érdc-
iiii i arról biztosítanak, hogy izeket magas 
állásában hazánk közügyeinek minden 
irányban való fellendítésével  öregbíteni 
fogja. 

Kimen lléderváry gróf  1879-ben, 
mint Uyőrvárinegye főispánja  kezdette 
ni' íí közpályáját és ezen hivatalában kü-
lönösen a vizáradások idején elsőrendű 
inlininisztrativ tehetségnek bizonyult. Az 
itten teljesített kitűnő szolgálatai készi-
tl-t ti k elé az utat és képeztek lépcsőt arra, 
lioiry országunk egyik legfontosabb  állá-
sát a Horvát-, Szlavón- és Dnlinátorszá-
u'ok báni hivatalát az ő szentélyével tölt-

sék be. Mint bán a kezdetben kínálkozó 
nehézségekkel szerencsésen és erélyesen 
megküzdött, a felizgatott  kedélyeket lecsi-
lapitotta, a zilált pártviszonyokat rendezte, 
a magyar állameszmét megszilárdította és 
nagy reformokat  létesített különösen a 
közigazgatás és a tnnllgy terén. 

Ezen érdemeiért O felsége  it király 
az I. osztályú vaskorona renddel, majd 
pedig az aranygyapjas renddel tüntette 
ki. Most pedig az ország legfontosabb 
helyére állította. 

Khuen-IIéderváry grófnak  múltja és 
a közpályán szerzett érdemei feljogosíta-
nak, ltogy jövőbeli működéséhez a leg-
szebb és n legnagyobb reményeket ftlzzük. 

Magas állásában örömmel üdvözöljük 
és munkájához kitartást és szerencsét 
kívánunk. 

= As u j kormány. Kltuen Héderváry 
gróf  hó 2H-án Bécsbe érkezett s délelőtt !l óra-
kor () felsége  magán kihallgatáson fogadta,  a 
hol a kormány kinevezése iránt javaslatul tett. 
Knnek alapján ó felsége  által magyar minisz-
terekké a következők neveztettek ki: Minisz-
terelnök, belügy Khuen  lléderváry  Károly 
gróf,  egyben ideigleneseit megbízva nz í> fel-
sége személye körüli minisztérium vezetésével 
is. Pénzügy : Lukács  László. Vallás és közok-
tatásügy : Wlassics  Gyula. Igazságügy : l'lósz 
Sándor. Kereskedelemiig}-: Láng Lnjos. Hon-
védelmi miniszter : Kolozsváry  Dezső vezér-
őrnagy, Horvát miniszter: TomusieS  Miklós. 
Az uj minisztérium a képviselőház folyó  hó 
30-án tartott illésében mutatkozott be. 

-= Képviselőház ülései. A képviselő-
ház folyó  hó 26-ón 20 képviselő kívánságár» 
mintegy •/, áráig tarló ülést tartott, melyb-n ul 
üssiehivó képviselők a kormány válsággul fog-
lalkoztak. Felszólalt Széli  Kálmán ia, a ki n ko-
ronát védelmezte a felhangzott  támadások ellen 

A szövetkezeti ügy fejlesztése 
Míg az egész müveit világon az egymásra 

ható és egymást támogató szövetkezeti eszme 
hovatovább mind nagyobb terjedelmet ölt s kü 
lönösen Németországbsn igyekeznek a gazdák 
még termésük értékesítését is szövetkezeti uton 
javítani s nsgy erőfeszítést  fejtenek  ki arra, 

bogy a gabona kereskedést szövetkezeti alapokon 
szervezett magtárak kezébe juttsssák, addig 
nálunk kivéve a hitelt nyújtó lalusi hitelszövet-
kezeteket, e téren alig történt valami. Neveze-
tesen s Székelyföld  áll e tek'utetbeu leghátul, 
hol a gazdasági termékeket illő áron alig lehet 
értékesíteni, mert inagán a Székelyföldön  alie 
vsn olyan fogyasztó  piac/, a hol könnyűszerrel 
s jól lehet eladni az ilt e'őállitott terményeket. 
Rendszerint többszörös közvetítés segítségével 
távol eső piaezokra van nlalva a Székelyföld 
mezőgazdaságának igen sok lerméke. 

Az az akczió, melyei a m. kir. földmive-
lési miniszter a székelyföldi  mezőgazdaság 
föllendítésére  szervezett, azonkívül, hogy külön-
böző alakban nyújtóit támogatássaí a termelést 
is megkönnyiteni igyekezik, nem téveszlette 
szem elől, hogy főként  a termények jobb érté-
kesítéséből liuzltam* haszuot a Székelyföld  meze-
gazdasága. E jobli értékesítésnek pedig legjobb 
módja az volna, ha a Székelyföld  termelői lehe-
tőleg közvetlenül felkeresik  a távol eső nagyobb 
piaezokat s hogy azt tehessék közö-iiu uagyobb 
tömegeket szállító csoportokká alakulnak, más 
szóval: ha érlékesilő szövetkezeteket alakítanak. 

A miniszter ezen inteneziójától vezéreltetve 
Sándor János kormánybiztos ez iráuybau meg 
is indította akczióját, különösen a már működő 
hitelszövetkezetek utjáu, melyekhez a következő 
felhívást  bocsátotta ki : 

„A tisztelt igazgatóság egy községi hitel-
szövetkezet élén állva legjobban tud|a és la-
pasztalhatja, mily eredményeket lehet elérni 
szövetkezeti egyesüléssel a kedvezőbb és elő-
nyösebb kölcsönök megszerzésében. 

Bizonyára legjobban fogja  méltányolhatni 
ennélfogva  azt a feltevést  is, hogy a termények 
értékesítésében szövetkezeti szervezkedéssel 
ugyan olyan vagy még nagyobb eredmények 
lesznek elérhetők. Ugyanazért akkor, midőn s 
m. kir. földmivelési  miniszter ur székelyföldi 
felsegilési  akcziójit az értékesilésuek szövet-
kezet] utou való szervezésére is kiakarom ter-
jeszteni, legelső sorban és legtöbb bizalommal a 
t. igazgatóságban keresek ebez munkatársakat. 
Szövetkezetük vezetésében tanúsított oredrné 
nyes üuzgóságukat a a közdolgok iráuli meleg 
érdeklődésüket ludva, ugy érzem, hogy ha egy-
általán lehet, a t. Igazgatóság segítségével lehet 
a Székelyföldön  az értékesítés szövetkezeli 
szervezését legbiztosabban megkezdeni. 

Azért fordnlok  egyenesen és legelső sor-
bau a t. Igazgatósághoz s azért ajánlom «zives 
figyelmükbe  és érdeklődésükbe s gszdasági ter-
mények szövetkezeti aton való értékesítésének 
szervezését. 

Nagyobb tömegben minden gazdasági ter-
mény jobban értékesül. Mégis nr. olyan termé-
nyek vannak jobban ráutalva a szövet kezeli 
értékesítésre, a melyeket itthon jó formán  min-
denki termel, a mitől saját szükséglt-lin kiviil 
mindenkinek feleslege  van, a mit tehát okvei-
lenül idegen |iaczoÍtou kell értékesíteni. lVIdănl 
a gyümölcs, jő termésű érek gyiimölc-térméséi 
rossz áron is alig lehet értékesíteni. Szövetke-
zetben vaggon számra vive piaezra a gyümüli-siii, 
felkeresve  vele a legnagyobb piaezokat, minden 
gyümölcs sokkil jobban eladható. Olyan kö/.-é-
gekben, a hol löbb tejel lennel a lakosság, 
mint a mennyit saját szükségletére elfogyaszt, 
tejszövetke/.elek alakításával, a lejnek vajjá 
való feldolgozásával  lehet a tej felesleget  igen 
jól értékesíteni. Tojás- s haromli szövetkezeti 
csoportokból uagypiaezokra s/.úllilv>t sziut-'U 
jobb áron és főként  bizonyosabban eladlialő. 
mint olyau körülmények kiizoii, mikor a vevői, 
ki uem is magának, hanem ismét eladóknak 
veszi haszonrs, otthon kell a termelőnek be-
várnia. 

Ezért Magyarország földbirtokosai  liu-l.-i-
pesten „Magyar Uazdák Vásárcsarnok Klláló-
szövetkezelt" név alatt egy nagy sz:iliá-u érté-
kesítő szövetkezetet alakitotlak, mely szövetke-
zel minden élelmi czikket közvetlenül a lenne 
lötfil  vesz ál clidásra s a legnagyobb logyaszló 
piaezon, a budapesti központi vásáiL'-a.nokban. 
azonkívül pedig a legnagyobb külföldi  pUc/.nkun 
értékesiti. 

Előnye még a szövelkezeluek, liogy mivel 
nem uyereségvágy, hanem a magyar gazdák 
önsegítési î yektiz-H-; h >/A  i léuv, a m. kir 
kereskedeli miigyi miniszter úrtól szállítási ked-
vezményt kapott minden olyan iciniétiy vn-iu i 
szállítására, mi a szövelkezeluek kübleiik lel 
eladásra. Különös előny ez a Székelyföldre  nézve, 
honnan a nagy távolságnál fogva  éppen a szálli 
tás drágasága nehezíti meg a termények távoli 
piaezon való eladását. 

Kz a szövetkezet a székelyföld  termékeit 
is elfogadja  s a»elérhető legjobu áron értékesíti. 
Közvetlen összeköttetésbe léphet vele minden 
községi szövetkezet, mely tagjainak terményeit 
egy egy községben összegyűjti s felküldi  hozzá 
értékesítésre. Módjukban van ezzel minden köz-
ség lakósainak, hogy a fővárosi  vásárcsarnokba, 
mint ez idő szerint legnagyobb és legjobb piae/.ra 
küldjék fel  termékeikel eladásra. A mi nzuiili.ui 
egyáltalán nem zárja ki azt, hogy egyes ter-
mények ne csak a vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet ulján, hanem akár helyben, akár más 
piaezon ott adassanak el, a hol jobb értékesi-
lést találnak. 

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

(Folytatás.) 
A három lugnemeaobb, legvonaóbb nomzeti 

tulajdonságúi a székelynek utóljárs tartogattam, 
— i's ez n vendégszeretet, a háladatosaág és a 
vallásosság. 

A veudégsieretet fogalma  szinte össsefor-
rott a magyarság fogalmával.  Sokszor túlságba 
is inegy, és vendégszeretetünket háládatlanokra 
is pazaroljuk. Sok idegeat megvendégelünk, meg-
iimiepoliiiik ilt. a székos fővárosban  is; hálából 
már nem ogy kigúnyolt bennünket és hazudó-
zott rólunk hazája lapjaiban. Sokasor számítás-
b"l vagyunk vendégszeretők, ssámltásuokban még 
gyakrabban csalódtunk. 

A székely vendégszeretet éppenoly határ-
talan. mint ssivből fakadó  és naiv. A ssékely 
népről beszélek; aa „urak" Székelyföldön  ls 
kezdik utánozni e tekintetben a .müveit* nyu 
untot. A néphez e részben bátran azámithsijuk 
a p,ipot és a tanítót. Bergner Rudolf  . Ungarn. 
I.and und Leule" c. müvében (megjelent Würs 
bnrgban ós Bécsben, 1888.) ilyformán  illusztrálja 
a székely vendégszeretetet: .tiale felé  kél utaa 
közeledvén a faluhoz,  az út mellett, a mezőn, 
kapáló székely asszonytól éjjeli asállást kértek, 
fel  vén, hogy, amig beéraek a faluba,  egéssen 
beesteledik, az emberek nyugalomra térnek, és 
uokik majd szabad ég alatt hálálok. A nő vlzs-
uáló, okos pillantást vetvén as utasokra éa lát 
ván, hogy szok nem valami csavargók, kik ól 
meglophatnák, mondá: .A szállás ss Ur Jézusé. 
Igen de est a munkát még ma el kell véges-
nek ; én nem mehetek most egyszeribe hass 
macikkal, hanem itl van ne a kúcs. Menjenek 
esak hé bálraa. Amint béérnek a falúba.  Jobbra 
ininnyár a harmadik bál ss shsjt a mi háaank. 
Két nagy jegenyefa  van a kapunál, jobbról egy, 
balról egy. A vak és réá talál. No esak menye-

sek latén hirivel; éa ia minnyár otthon leszek. 
Igaz! Ne hogy elalugysnak, amig jövök. Van fejős 
tehenünk, van jó csipós túrónk. Kgyaieribe kéaz 
a puliszka, és magik ehetnek tejes puliszkát és, 
túrós puliszkát es" 

Aa erdélyi román szintén elég vendégsze-
rető, de nem ám a fukarságtg  takasékoa azász. 
Kit a követkesó anekdota jellemzi: A székely, 
eladván borvizét Brassóban, haza felé  indul. 
Tikksssló hőségben érkezik meg Ssász-Hermáuy-
ba. A szomjúság sslnte megölte öt is, lovsit is. 
Kopogtat sz első ház sárt kapuján. A szász ren-
desen lárva tart kaput, ajtót. .Kérek Isten ne-
vében egy csöpp vizet, hogy megitassam lova-
imst, s sztán magam éa igyam egy kicsit" .Men-
jen kend tovább a szomszédhoz; ez nagyon jó 
ember s uisjd ad magának vizet.* A székely 
atyafi  tovább hajt. A SBomaiéduál vizet nem, 
hanem ugyanazt a válassl kapja. S igy végig 
hajt az egész gazdag szász falúu  és megáll min 
den kapü előtt Hol csak a kutyák felelnek  mér-
ges ugatásukkal sürgetésére, hol éppen ait a 
válasst nyeri, mint as első kapuból. As utólsó 
előtti báz tornáozábau álldogáló siász ia a „jó 
szomszédjához" utasítja. As utólsó kapuból vi-
gyorogva áll kl a potrohóa asási gazda. .Uja 
barátom, nekem nincsen kutsm az udvaron. Tér-
jen vissza a szomszédhoz, eunek két kútja is 
van és nagyon jó ember; ez majd ad vizet 
magának.* 

De a Bzékely erre nagyot káromkodott, 
lovai kösé csapott és tovább hajlott. .Azt hinné 
as ember* dttnnyőgé magában * hogy a jó Jé-
sus som gondolt a ssássokrs, amikor mondá: 
.Kopogjatok, és felnyltttatlk  néktek I* mert bis 
ezek a bakssássok még aa Úristennek sem nyit-
nának kapát* 

Hegvau as olaszoknak, a sslozllisluak, 
vendeltája; megvan a oláhnak is a hirhedt .clne 
mialyéje.* A román- ha oslve egéss keserűsé-
gével oda kiáltja megbéntójáaak:, cine mlntye I" 
(larlsd eszedben), mindent elkövet, hogy bossat 

álljou azon, aki ót megsértette, és ha ez ueki 
nem sikerül, bosszúját örökségkúppou .hagyja fi-
ára. Az az oláh, ki 1818—tt-beu válogatott ke 
gyotlenséggel kiuoztá halálra a vele mindig csak 
jót tett földeaurát  a ennek ánatlan családját, — 
az apja vagy öregapja „cino mintyéjét" haj-
totta végre. 

Van a székelyemberiiek is „oine iniiityéju", 
CB ei belőle Bókkal kevósbbó irható ki, mint az 
oláhból as oláhó, mely hála az Égnek I kozd 
kiveazni a vallás és a oivilixácsió hatása alatt — 
de ennek tárgya, indoka, czélja egéazou más, 
mint a románnál, A azékoly „cine iniutye1' ezt 
jelenti: Sohase feledkezzél  meg az élvezeit jó-
ról. a gondolj mindig hálásan Brra, akitől vetted 1 
.Megható vulóbnn a azékely hálás szive .' 

Kgy öreg barátom beszélte nekem! .Már 
30 év óta nem jártam otthon, CsikorBzágban. 
Orvosom rendeletére volt szükség, hogy engem, 
B hütleut, a hálátlant, ismét a tüdómegujitó caikí 
fenyvesek  közé küldjön. Alig futott  hire szülő-
falumban,  bogy itthon vagyok, valóban búcsút jár-
tak hozzám a székely atyafiak.  „Hát nem em-
lékszik, Nagyaágos Úr, hogy Istenben boldogult 
szegény édesapja, a méltóságos úr, — Isten 
nyugtassa még áldott porait és I és — hányszor 
hivatott, hogy az úrflval  — már mint a Nagy-
rágós Úrral — katouáadit játszódjunk ? Mindég 
kávét és kaláoaot adtak eaai és ianya, és mikor 
menői akartam, a méltóságos úr mindig egy 
suBlákot vsgy pláne egy petákot nyomott a mar-
komba. De egysser. mikor a Fürge kopói, aki 
elveszett vala, haza liosám a papiros malomból, 
a méltóságos ur egy máríásbuszast adott I Soha 
el uem felejtettem  és minden áldott nap imád-
koztam a méltóságos úrért I* Igy szólt öreg bs-
rátomhos a székely, pedig es a „lufőkhöz*  tar-
tozott hajdan, az előkelőbbekhez. 

Az élvezett jól a ssékely, ha csak teheti, 
kamatostul visssafizeti. 

Szeretetreméltó, gyönyörű tulajdonságai kő-

zött a legszebb az ó beutsö. gyennokded, Uaz 
vallásossága. A legtöhb székely — fin  és le;iu> 
több évon át járván iskolába, liilők nem vak, 
vallásosságuk benső, bizonyos tudáson és IIII-L 
gyózódésen alapuló. Éa ez áll, tartozzék a szé-
kely akármelyik vallásfeletkezelliez. 

A síékelyek között képviselve van Krdély 
minden felekezete.  Cs:kmegyo egészen kailioli-
kuB, — uagyon kevós u batár havasokon b-vó 
orthodoxok Bzáma; de ezek oláhok, és :iz 
Háromszéknek éjazaki része is. Maros* Tóniit- és 
Udvarhelytnegyében is sok a katliolikus. A re-
formátusok  zöme a háromszéki rúnát, a Harcim 
nyugoti lejtőit és az Olt alBÓbb széles partvidé-
két lakja. As unitáriusok a Homorúd- és Nyikó-
folyók  völgyébeu vonták meg inagiik-il- Agoslui-
evangélikusok a már Brasaómegyébeu lakó bél-
falusi  csángó-asékelyek, A kaiholikusok képezik 
a többséget a székelyek között. Vun néhány ezer 
görög szertartású római-katholikus székely is. 
Azon ürügy alatt, hogy tudniok kell a szertartás 
nyelvét, a román nyelv tanulásával gyötri a ba-
lázsfalvi  egyházi hatóság ezen székelyek szeeény 
gyermekeit. Hány millió latin szettartásu katlio-
likus nem tud latinul, és mégis jó katliolikus, 
miért kelljen románul tuduia a görög szcrtir-
lásu székelynek? Unitárius van mintegy 011,11110 
a székelyek kösölt. Püspökük Kolozsvárit székel, 
vau egyházi községük az auyaorazágbau és l'.u 
dapeaten is, melynek tagjai, egy-kettő kivételé-
vel, mind asékelyek. 

Ezenkívül van a Bzékelyek között egy pár 
ssás szombatos ls, kik leginkább Búziid-Ujfiiliui 
és környékén laknak. Pécsi Simon alapított» a 
XVII, ásásodban e szektát, melynok hite sokban 
egyezik Móses vallásával, és mely Bokáig titkon 
gyakorolta Bsertartásail; külsőleg katholikusok-, 
reformátusok-  vagy unitáriusoknak vallották ma-
gukat, mit s kik között éltek, és eljártak ezek 
templomaiba. 

(Folyl. kSv.) 
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Oly községekben. a hol már van fe  vala-
mely» aaövetkezet, ora la kell shos klHIa ssö-
vetkezetet alakltaai. Mosdja ki a szövetkezet 
igazgatósága, hogy Mátra a szövetkezeti ér-
tékesítésből várható elönyöket, működését az 
értékesitéire la kl fogja  terjessteni. 

Ha eit a határozatot felterjeszti  ai igaz-
gatóság az országos központi hitelszövetkezethez, 
oanan rövid időn megkapja a felhatalmazást,  a 
ha ezzel egy Időben a székelyföldi  miniszteri 
kirendeltséghez ia bejelenti, megkapja onnan 
mind azt a tájékozást és útbaigazítást, megkapja 
továbbá mind azt az anyagi segítséget, a mivel 
a m. kir. fOldmlveléai  miniszter nr a gszdakö-
lOnségnek e hasznos czélra való szervezkedését 
megkönnyíteni igyekezik. Mert bogy a hitelszö-
vetkezet aj üzletága ne vegye igénybe a ne vonja 
el a hitelszövetkezet pénzbeli erejét ae aj üzlet-
részek jegyzésével meg ne te'helje a tagokat 
forgó  tökéhez, valamint az első berendezés költ-
ségeihez állami segélyt eszközöltem ki s m. kir. 
főldaiveléei  miniszter úrtól a Székelyföldön  sis-
káié értékesiiési szövetkezeteknek, miből a tag-
jaiktól be vett termények árát addig is, mig azok 
a szövetkezet számlája javára eladatnak, röglön 
a termények beszolgáltasakor készpénzben ki-
fizethetik. 

Közölhetem egyntul azt is, bogy e cziraen 
egy egy értékesiő szövetkezetnek üzletköre ter-
jedelméhez és berendezkedési szükségletéhez ké 
pest 3 —3000 korona segélyt engedélyezhetek. 

Közölhetem ezekben a t. igazgatósággal, 
miért és hogyan kell szerveznünk s szövetkezeti 
értékeeitést. Lehet-e jobbat akarni s Székely-
földnek.  mint Áthidalni azt s nagy távolságot, 
mi a székelyföldi  mtzögazda-iág termeivényeit 
az ország fogyasztó  piaczaitól elválasztja I 

A t. igazgatóság kezébe tes/em le a szö-
vetkezeti értékesítés szervezésének Ügyét. Önök-
től várom, Önöktől remélem s Önökiól kérem, 
igyekezzenek meggyőzni községük lakó*ságát a 
szövetkezeti értékesítés előnyeiről. Válaszszanak 
ki egy előre oly terményt, mit községükből már 
is lehelne a szövetkezet révén elszállítani. Tojás 
és baromfi  p. o. mindenütt eladásra kerül. Kezd-
jük meg ezzel az értékesítést s ha egyszer ez 
eredményre vezel, állérhetünk egyéb termények 
értékesítésére, felölelhet  az értékesítő szövetke-
zet üzletköre mindent a mi egyáltalán értékesít-
hető a a minél a jobb értékesítés a löbb terme-
ifare,  ez pedig a jubb értékesítéssel kapcsolat ban 
a lakóaság keresetére lehet emelő hatással. 

A mint mondám, egyelőre csak az a lei-
adat háramlik a t. igazgatóságra, számot vetve 
a kérdéssel, mondja ki egy határozatlan, kész-e 
s akar-e foglalkozni  szövetkezetük valamely ter-
mény p. o. baromfi  s tojás értékesítésével? Ha 
igen készséggel támogatom a t. igazgatóságot 
ennek a megvalósításában." 

Eddig a kormánybiztos felhívása,  melyből 
kitetszik, hogy a kormány a székelység sorsának 
javítása felé  különböző módokon és különböző 
eszközökkel komolyan törekszik. 

A szövetkezeti eszme életre valósága be 
bizonyodolt dolog mindenült, a hol azzal komo-
lyan számoltak és különböző szövetkezeteket 
létesítettek, azért különösen megérdemli az ügy 
a vele való foglalkozást  azoknak a már fennálló 
hitelszövetkezeleknek, kik a szövet kezet hasznos 
és szükséges voltáról már is meg vannak győ 
ződve, bogy a felBoroli  iráuyban is működésűket 
kiterjeszszék, midőn arra a szükséges anyagi 
eszközök is rendelkezésre is bocsáttatnak. 

Szabadkaiak tanulm&nyutja. 
- Emlékezés. -

Diadal ul volt a azabadkai tanitónő-ké-
pezde növendékeinek nlja, végig a Székelyföl-
dön. Érezni lehetett az egéaz vonalon, hogy a 
mozgalom jelentőségét megöltették, kezdve a 
néptől föl  a magasabb körökig, — nők én fér 
fiak  egyaránt. A az'vek össze dobbantak a kö-
zös szeretetben ; a Délvidék leányai meghatva 
látták, bogy a jó azékely nép mint ötül 
jövetelüknek, mennyire becsüli Nagymagyaror-
»zág gyermekeit, honnan oly ritkán tévedt erre 
utas. Leszedték virágaikat és odanyújtották > 
a mi jöt e föld  terem, kedveskedtek vele; 
megaranyozva a rövid együttlétei a testvéri ér 
zésnek és vendégszeretetnek Őszinte kilej« 
zésével. 

Onnep volt, vasárnap volt mindenült, a 
bol elvosultsk, illatos virág és lelkesítő zene 
logadta ókét. A nagy termóazetben a madarak 
dala, psUkok csobogása, köszöntötte. Minden 
fordulónál,  váltakozó tájkép, mnttatta szépaé 
geit, marasztalóén: 

— .Láss és gyönyörködj I" — 
A lomberdőket illatos fenyőerdők  követ-

ték. bárom napig ntaztak beane. Imponáló 
sziklatornyok, lenyalra a ingó vlxekbe, barlan-
gok. bnlláaoe hófehér  vizezések, s nyugodtan 
álló tavak tárullak más-más változatban elé. 

Ki tudná mindezt leírni s kifejezni  az 
érzelemeket, miket közvetlen élvezésök nyújtott. 

Mi volt a legszebb, bol nyilvánult a ven-
dégszeretet legmelegebben, minderre ki tudna 
felelni?  Egybe olvadnak most sz emlékek s 
egénbea sít konstatálhatom, hogy a fontos 
nemzeti missziót, mit a Székelyföld  idegenfor 
galmásak bevezetéaével a Székel; Társaságok 
ritka egyetértéssel kezdetlek, megérezték s át 
érezték mindenütt. 

KöraOaot érette. 
A fogadtatás  kesdve Ssászrégeitt. végig 

Topliezáu, Borszéken, Gyergyóditron, Gyergyó-
ssentmiklóron, Parajdon, Szovátán, Nyárádóze-
red ás és Marosvásárhelyen egyaránt szíves volt. 

De nem hallgathatok el két jelenetet, a 
mi progrunmon kivül meglepetésül készült. 

A diazaajói fogadtatást.  Egy tömegben 
itt látták a kirándulók a népet, melyet tannl-
mányutjokban, elsőnek iamerui akarlak. A nép 
megnyilatkozását, ml ntán vágyik a városi em-
ber. Ez elragadó volt. 

Az iskola elölt állott sorfalat  ünneplő rn 
bábán két falu  (Mogyoró is) öregje, ifja.  Kö-
zöttük a pap. S szólt ékesen, bibliai nyelven, 
as Alföld  gyermekeihez. 

.Tártunk testvérként, szeretünk titeket s 
ha elhagyjátok a bérezés 9zékelylöldet, hová 
most léptetek be, akkor is sziveinkben őrzünk* 

Szem szárazon nem maradt. Örömköny-
nyek voltak. 

A pap beszéde ntán felbssgzott  a nép 
ajkán az ének. Istent dicsőítő, egyházi ének. 
A falnsi  leányok virág-csokrokat nyújtottak át 
a ven tég ari leánykáknak s hamarosan megin-
dult köztük a terefere.  A kíváncsiaknak meg-
magyarázták, bogy nevezik öltözetüket a mikén( 
alkalmazzák azokra s szép hímzéseket. Az 
asszonyok az iskolában kiállitott hímzéseket a 
tiszta bázik színes berendezéseit mutatták meg. 

Ezt a szép jelenetet befejezte  a esolnaká-
zás a Maroson át és Lén árt magyaréi lelkész-
nél s barátságos villásreggeli. 

A második felejthetetlen  része az utnsb 
a parajdi sóbányában lefolyt  jelenet volt, mit 
Benedek Kálmán bányanagy rendezett. Kérfiak 
és nők váltakozó karéneke, s sajátságos és 
eddig nem látott tűzijáték s msga a bányaüreg, 
mely mécsekkel volt megvilágítva, mindig em-
lékezetbe marad. 

A szeretetnek és megbecsülésnek mind-
ezen nyilvánulásai szóltak természetesen a ki-
ránduló intézetnek is, mely elsőnek nyHotta 
meg Borszék felé  az idegen forgalmat  s annál 
melegebb volt, meri leányokat üdvözölhettek, 
de szólott az egész Királyhágoutuli magyar 
társadalomnak, melyet ide vár a székelység. 

Ozenet volt a nagyobbik teslvér ország-
részbe, bol a székelység a mnló sajnálkozáson 
kivül egyébbel nem találkozott, fogható  ügye-
lemre és támogatásra eddig nem talált. A test-
vér nemzet nem ismerte egymást, nem kereste 
az érintkezést s jórész ez is iskola volt, bogy 

székelység elhagyottnak maradt. Eddig igy 
volt, de liogy jövöben megváltozzék a viszony, 
arról tenni fognak  mindazok, kik a székely tár-
saságok szives kalauzolása mellett megismer-
kednek a székely vendégszeretettel s felfedezik 
a Székelyföldnek  páratlan gazdag természeti 
kincseit. 

És birdelik ma, holnap és mindenkor, 
hogy a Székelyföld  az ország gyöngye. 

László Gyula. 

budapesti BT. ret lUpnáznio tannlmánf-
óUa 

Molnár Sándor Igazgató, Márton Lajos. Erdélyi La-
jos dr, Samu János rendes ós Vflrös  Károlv segéd 
tanárok kulauzolása mellett 17 tanuld, Osszeseu 22 

kiránduló. 
Marosvásárhelyre  érkeznek junius 30 án 
ö óra 80 percz!;or. Tartózkodás egy nap. 

Brassóból,  elutasáa julius 8-án eate 7 óra 
•18 poraikor. 

A társaság útját rendezik, kalauzolják, a 
megálló helyeken ellátásáról gondoskodnak : 

Marosvásárhelyről—szászrégenig a maros 
vásárhelyi Székely-Társaság; Szászrégentól-Top-
liozáig a Baáazrégeui Székely-Táraaság; Top'iosá-
lól—Borszékig a topliczai Székely-Társaság; in 
non Tölgyesig a tölgyesi Ssékely-TársaBág; Töl-
gyestől—Ditróig a ditrói Székely-Társaság -, innen 
Caikszeutdomokosig a gyergyószontiniklóai Szé-
kely Társaság ; Ssoutdomokostól Csíkszeredáig és 
onnan Tusnádig a csikszeredai Székely-Társasá ; 
Tusnádtól kezdve egész Hároinszékváriuegyén ál 

sepsiszentgyörgyi Székely-Társaság: a zajzoni 
kirándulást rendezi a hétfalual  Székely-Társaság. 

A kirándulók iugyen szállást kapuak. 
As elláláa dijai egy személyre: reggeli 30 

fillér,  ebéd 1 korona, vacsora líO fillér. 
Fuvardijak : Szászrégentői—Topliczáig I ko-

csi -20 korona; Száazrégentól—Boraiéken éa Töl-
gyesen át Ditróig ö ditrói szekér és egy kocsi 
asállitja a vendégeket Fizetnek napjára a kocái-
ért 10 koronát, egy szekérért 6 koronát; Dilrótól 
—Csíkszeredáig fizetnek  egy oaikszeredai kocsi-
nak 20 koronát. 

A leatvér társaságokat kérjük, hogy 
uliprogrammot ponlosau betartatui azlveakedjenek. 

Kérjük továbbá, hogy helyi tapasztalatai-
kat velünk közölni a bennünket az utiprograni 
mok előkészítéséből! jiivóre is támogatni szíves 
kedjenek. 

Marosvásárhely, 1003. juuius, 21. 
A Síékelr-EeresUet és síételr-Tinuáiok 

maroniilrkelyi irodija. 

Sepsiszentgyörgy- -Oyimea. 
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Indulás l-én d. u. 6 óra 37 perczkor 

Szászrégenbe  érkezés este 7 óra 14 
perozkor. Tartoakodáa másnap reggelig. Vacsora, 
reggeli, meghálás. Indulás julius 2-án reggel 7 
órakor & aaáazrégeni kocsival. Utkösbeu Maros-
vécsen a várkastély, Disznajón a népipar éc 
lakóházak megtekintése. Ebéd Ratosnyáu. üöde-
mesterházán a millenniumi emlék megtekintése. 

Toplicza.  Érkezés d. u. ö órakor. PUrdés 
az Urmánczy féle  fürdőkben.  Vacsora, meghálás. 
Indulna julius 3-án reggel reggeliaés után 6 óra-
kor II ditrói siekérrel és I kocsival. 

Uorszék.  Érkezés d. e. 10 órakor. Tartós-
kodás máanap reggelig. Ebéd, vacsora, meghálás. 
Indulás julius 4-én reggel a órakor reggeliséa után. 

Tölgyes.  Érkeséa d. e. 10 órakor. Tartós 
kudás 4 óra. A román határ meglekluiése. Ebéd. 
ludulás d. u. 2 órakor. 

Üitró.  Érkezés d. u. il órakor. Vacsora, 
meghálás. Indulás Julius b éa reggel 6 órakor 
6 csikszeredai kocsival. 

Oyergyószeatmiklós.  Érkezés reggel 0 
órakor. Tartózkodás 2 óta. Reggelizés. Tovább 
uiaaáa reggel tl órakor. 

Csikszenldomokos.  Érkeaéa d. e. II 
órakor. Ebéd. Induláa d. u- I órakor. Útközben 
a madéfalvi  omlék megtekintése 

Csíkszereda.  Érkezés d. u. 4 órakor. Va-
csora. meghálás. ladulás julius A- án reggelizés 
után vaautou reggel 8 órakor 611 poroakor. 

Tusnád.  Erkeaés d. e. II) óra 30 perez 
kor. Tartózkodás 4 óra. Fürdés, ebéd. Induláa 
4. u. 2 óra 31 perczkor. 

Sepsiszentgyörgy.  Érkeaéa as uap d. u. 
4 óra 31 peroskor. Tarlozkodáa máanap délig. 
Vacsora, meghálás, másuap reggeli, ebéd. Juliua 
7-én d. e. kirándulás Élőpatak Ardóre. Tovább 
uiaaáa Sepsiszentgyörgyről julius 7 éu déli 12 
éra 30 poroskor. 

Braaaó. Érkeséa d. u. I óra öl pereskor. 
Tartoakodáa másnap estig. Julius 8-án reggel 
kirándulás Zajson oaáagó fürdőbe,  a kösaü vasú-
ton Boaaaufalaig  éa onnan Zaj ionba éa vli 
hátfalad  szekerekkel. 

Egy nyugalomba vonultkörjegyző 

Csikszeuttaniós, 11HKI juuius 10. 
Tekintetes szerkesztő ui 1 

Egy érdemekben megőszült kfiz<égi  tiszt, 
viselő mondott le közelebbről hivatali állásáról. 
Ez a férfiú  Ágoston József  csikszenllamási 
jegyző ur, ki mint Csikszentlamás községnek 
szülöttje 39 évig önfeláldozóan  szolgálta közsé-
gét. Hivatalos munkaköréa kívül a társadalmi 
téren is szép munkásságot fejtett  ki. Erdemei 
elismeréséül a jegyzői kör sokáig elnökét tisz 
telte benne; tagja volt a jegyzői vizsgáló bizott-
ságnak. Községében számos hasznos és üdvös 
intézmény neki köszönhető. Ámde a hosszas 
munka kifárasztotta  s beadta lemondását. A 
A közszeretetben álló veterán tisztviselő le-
mondása az egéss községbea sajnálattal vételeit 
tudomáhul. Vigasztalásul szolgál hogy itt marad 
Körünkben és mint .közkatona* több .nyuga-
lommal" szolgálhat a közügynek. A képviselő 
teatület ez alkalommal következő jegyzőkönyvi 
elismerő iratot intézett régi vezéréhez : 

Tekintetes Jegyző ur I 
Képviselő testületünk folyó  évi junius bó 
l-én tartott gyűlésben sajnálattal vette 
tudómásni, bogy jegyző ur állásáról le-
mondott, s midőn ngy a jegyző ur elhatá-
rozása, mint a felsőbb  halóság elölt tisz-
telettel meghajlik; egyszersmind megra-
gadja az alkalmat, bogy jegyző urnák 
községünk szolgálatában egy emberöltő 
alatt teljesített hü, pontos, lelkiismeretes 
és önfelálldozó  munkásságáért hálás elis 
mérését nyilvánítsa. 

Az életpályák között ma már a jegyzői 
pálya a legterhesebb. Ezt bizonyítani fölös-
leges. Valóban emberfeletti  erő szükséges, 
hogy a teendők tömkelegében a közkivá-
nalmaknak ngy alattvalókkal, mint felebb-
valókkal szemben megfelelhessen.  Jegyző 
ur a terhek tuUulya alatt is — éjet nap-
pallá téve — ebbeli kötelességeiaek 39 
év alatt biven megfelelt.  Nem akarunk 
hízelegni, de a köteles tiszteleten kivül 
az őszinte ragaszkodás, nagyrabecsülés és 
szeretet késztet nyíltan kijelentenünk, 
hogy mi jegyző árban a vallásos, hazafias, 
komoly gondolkozásn, tapintatos elöljárót 
ismertük, kl ngy hivatalában, mint a tár-
sadalmi életben községének nemcsak vezér-
férfla,  hanem büszkesége is vala. 

Épen azért, midén hivatali állását el 
hsgyvs, a jól megérdemelt nyugalomba 
vonni; ismétellen fogadja  képviselőtestü-
letünk és községünk nevében hálás elis-
merésünket, melyhez még amaz óhajtá-
sunkat csatoljuk, hogy a jó Islen Jegyző 
urat sokáig éltesse s nyugalmában is köz 
ségüuk anyagi és'szellemi érdekeinek, i 
egyáltalában a közjónak legyen ezután is 
olyan példás előmozdítója, mint eddig voll, 
melyért egy község nemzedékének hálája 
kisérendi. 

Csikszenttamáson, 1903. juuiu-i 10 én. 
A községi képviselő testület nevében 

és megbízásából: 
Tompos Mátyás, lelkész. Ban János. 
Verem» János. Márk János, 
Ba» Márton. adám Péter. 
György Imre. Bójte Jóaaof. Vasnti menetrend. 

A brassó—Sepsiszentgyörgy—gyimesi vo-
nalon folyó  évi ielláa hó 1 ével uj menetrend 
lép életbe, mely Badspest—űyimes között mind 
két irányban közvetlen I—II. osztályú kocsik 
közlekedése mellett, az eddig fennállott  csatla-
kozásokon felül  Brassóban a 601. sz. gyors vo 
•sthoz uj közvetlen csatlakozást létesít. 

Megjegyzések 
1. Az állomások nevétől balra frkvő  me-

netidők felülről  lefelé,  a jobbra fekvő  menetidők 
alulról felfelé  olvasandók. 

9. A vonatok közlekedési ideje középeu-
rópai idő szerint van kitüntetve. Az esli 62! 
órától reggel 52 perczig terjedő éjjeli idő a 
perczek aláhúzásával van megjelölve. — 

3. A feltételes  megállóhelyeknél kiszállani 
szándékozó utasok ezen szándékukat a beszál-
lásnál a jegy vizsgálóval közölni tartoznak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kirendelés. Aa igazságügyminiszter 

a csíkszeredai kir. törvényszók területére vizs-
gáló hirói állandó helyettesül Dósa Kálmán kir. 
törvényszéki bil-ót rendelte ki. 

— Kinevezés. Az igazságügy iníniezler 
csikszeredai Szopos I.ajoBt, brassói törvényszéki 
joggyakornokot a fogarasi  kir. járásbírósághoz 
aljegyzővé nevezte ki. 

— Orvos választás. A borszéki für-
dőn lévő üveggyár és kőszénbánjánál rendsze-
szeresilve lévő orvosi állás közelebbről töltetett 
he. Ezen állásra alsójárai Dr. Balázs Eudre 
okleveles orvos lett megválasztva. 

— Kitüntetés Csíkgyimesi Deák Sándort 
budapesti tudomány-egyetemi gazdasági hivatali 

igazgatót a király kitüntetésben réasesitette. ellát-
ván őt ezen minőségben szersett rdemei elismeré-
séül dijmeutea királyi tauácaosi czimmel-

— Tanfelügyelő  helyettesítés. Ssabó 
Qéza vármegyei kir. tanfelügyelő  jövő julius hó 
Iától kezdődőlog ö heti azabadságot nyervén, 
ezoti idő tarlnmára a kösoktalási miniszter a tan 
felügyolői  teendőkkel Nagy Imre szeredai gazda-
sági felsőnépiskolái  igazgatót bízta meg. 

— Királyi adomáay az agyagfalvi 
Székely-emlékműre. A székelység kebelében 
pár évvel megindított nzoii hazafias  mozgalom, 
liogy Udvarhelymegye Agyagfalva  község hatá-
rán, köze) négy azáBaddal ezelőtt, valamiül az 
1848. évben is tartott nemzeti gyüléBek emlé-
kének megörökítésére egy monumentális szobur 
állítassák, Ő felsége  a király fennkölt  lelkében 
is nemes érzelmeket kellelt Elrendelte ngyauis 
Ó felsége,  hogy a torvezett emlékmű felállítási 
költségeire magán pénztárából 1000 korona 
fizettessék  ki. Ezen figyelemreméltó  legfelsőbb 
adományról a belügy minisiter utján Udvarhely-
megye főispánja  érteaittetvén. a kegyes királyi 
adomány nagy lelkesedést keltett az iutézók kii-
reben a bizonyára a szép példa buzdításul fog 
szolgálni arra, hogy a gyiijtéa kellő sikerrel vég-
ződjék és a tervezeit emlék IB06-ra, mint az 
agyagfalvi  székely nemzeti gyüléa négyszázadik 
év fordulójára  felállíttathassák. 

— Évzáró vlaagák és sárOnnepóly. 
A helybeli polgári leányiskolában az évet záró 
vizsgák folyó  bó SS és 23. napjain tartattak 
meg nagy számú érdeklődő és szülő jelenlété-
ben. A vizsgálatok rendén elhangzott feleletek, 
szabatosságuk, helyességük és pontosságukkal 
arról győzték meg a jelenlevőkel, s arról teltek 
Unnságot, bogy a tantestület igazán láradaágot 
nem ismerő lelkiismgretességgel és pontossággal 
löltölle és tölti be nemes hivatását. A jutalom 
a növendékek szép leleleleibeu, a szülők hálás 
köazöuetében s a felettes  hatóságok elismeré-
sében van. A mily jól sikerüllek a vizsgák, 
éppoly jól sikerüli zárüunepély rekesztette be 
f.  bó 24-éu délután a letűnt tanévet. A szép 
rajzokkal éa munkákkal feldíszített  nagyiéi met 
zsúfolásig  töltötte meg a nagyközönség. Álta-
lános gyönyörködéssel, szinte mondhatni elrogad-
tatással hallotta a jelenlevő közönség a utebb-
nél-szebb s z a v a l a t o k a t , é n e k e k e t és 
zongora számokat, melyeknek méltó koronája volt 
a Pap Margit által elmondott gyönyörű búcsú-
beszéd, mely (igy őt magát, mint növendék-
társait s s nagy közönséget is könnyekie fa-
kasztotta. A záró ünnepély többi pontjait Szo-
kohty Margit, Koltscharscb Adél, Jerzsák 
Mariska. Szebeni Eliz, Pap Margit, Wachaer 
Máiia, Zakariás T«réz, Ssalbmáry Erzsébet, 
ZakatUs Anna igazán szép zongorajátékokkal. 
Zareezkl Anna és Bors Ilona pedig kellemes 
azavalatalkkal töltötték ki. 

A azépen sikerült zárünnepély dicsősége 
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szintén s UstesltMA, de dicsérd érdemli meg 
ss abban közremíködő tanulókat ia 

— A tanév végén. Junius hé végé-
vel iámét késárui lak ai lakolák altéi, melyek igen 
sok i(]n élethivatásának Iflkteté  erét képesik. 
Ssétrepttlt belSIiik rövid két hónapi pihenésre 
a méhraj, hegy ujeról gyűjtsön a további mun 
kálkodáara, melylyel jövő boldogulásának alapját 
megvetheti. Láttok, hogy ások, kik idejökei te-
vékenységre baasnálták fel.  őrömtől sugárzó aroz-
czal hagyták oda a mossák csarnokát, mig má-
sok. kik ast henyéléssel és tétlenül feoséreiték 
el. könnyes szemekkel Indultak hasa a szülókMs, 
kiket ssintén megcsaltak és a kiknél nem valami 
•sivaa fogadtatásra  találóak. Igy tőrtént a csik-
somlyói tanlntéseteknél is, hol a tanév vasárnap 
sántít, vagy ls a mikor a tanulás eredményéről 
szóló bizonyítványok kiosstattak. Nem csak ör 
vendesó, hanem stró tanulókat sót ssBlóket Is 
láttánk, mely utóbbiakat a kettős büntetés, t, I. 
S7?raekBk hátramaradása éa a pórba esett péns-
heti vessteeség érsékenyen érintett. Sgyéh iránt 
az eredményi megvilágítják azok s vsskoa .Ér-
tesítők*. melyet a kél tanintézet kibocsátott. 
Ugyanis a gimnáziumnál  317 fin  látogatta a 
tanév végéig az Iskolát, kik kösül minden tan-
tárgyból jeles előmenetelt tanúsított 18, legalább 
jó előmenetelt 62. elegségest 178. egy tantárgy 
bői elégtelent  46. két tantárgyból, 10. több 
tantárgyból 12. A tanitóképezdénél II» ifjú  kö 
sül kitOnő  eredményt ért el 7, jelest  83, jót 
51, elégségest  10, elégtelent 18. Atalában véve 
tehát ai eredméuy tekintettel a tanulók asgy szá 
mára mindkét tanintézetnél elég kedvezőnek 
mondható. 

— A nagyszebeni OrsolyvBendház 
es uton a nagyérdemű közönség figyelmébe  ajánlja 
leány- taa- és nevelő-intézetét : elemi és polgári 
leányiskolával, német franeiia-  esetleg angol 
tanfolyammal,  benulakáara (internátus) és kellló 
ajántkosás esetére szervosendó fásőiskolájáról 
kívánatra kimerítő prospeetussal késtséggel szol-
gál az intézet elüljáróaága. 

— Templomrablás. A helybeli rőm. 
kath. templombél a perselyt vslsmijó madarak, 
a benne levő mintegy 15—20 Irtot kitevő pénz-
összeggel egyült elrabolták. A pénzből való 
szinUleg nsgy mulatságot csaptak, a perselyt 
magát vissza dobták a templom kerítésébe. — 
Nem ártsns, ha a mi nsgyon is éber és szem-
füles  rendőrségünk kipuhatolná a gonosztevőket 
s át adná őket az igazságszolgáltatásnak. 

— Előintézkedoaek halászatank fej 
lesztésere. Értesülésünk szerint Darányi IGIÜ 
mivelési miniszter értesítette sz Olt melléki 
halászsti társulatokat, hogy utasítása folytán 
az országos halászali felügyelőség  a nemesebb 
hal fajoknak  meghonosítás.! e.zéljából a nyár-
folyamán  helyszíni bejárást fog  tartani. 

— Abnormi» Időjárás. A néphit azt 
tartja, hogy ba Medárd napján eső esik, az 
kővetkező hat bét alatt alig szünetel és a me-
zei munkára káros következményekkel jár. Bár 
ezen hiedelemnok reális alapja nem mindig van, 
az idén ngylálszik beteljesül. Medárd után alig 
volt 2 - 3 nsp, bogy az eső itt vagy amott, ba 
szorváuyoson is, ne hallóit volna. A kilUnő ter-
mést igérő gabonák a miatt nagyobb részt le-
dőltek, felállsni  uem tudtak, mi a szemek 
fejlődésre  igen káros befolyást  látszik előidézni. 
Különösen a mnlt heti állandó nagy esőzések 
okozlak a gazda közönségnek nagy aggodalmat 
és károkai, midőn a begyekről lefutott  vizek 
állal megáradt patakok és Olt folyó  a kaszáló 
kai elönt vén, a hol rendet talált azt elsodorta, 
a füvekel  leiszapolta s igy csaknem a fél  széna 
termést tönkre tette. Ha az időjárás lovább is 
igy tart szomorú kilátást nynjt a jövő külön-
ben is szegény népünknek, a mely a termést il-
letőleg az idén a legszebb reményekkel volt 
eltelve. 

—- Bűzös csatornák. Már nem tndjnk 
hányadszor emlit|ük fel  azon tűrhetetlen álla' 
pótot, a mely az Apafi  atezábau a könyvnyom 
dától a Kossulh-utcza sarkáig a vízlevezető 
csatornák haszontalan volta miatt létezik. Ili 
ntán ezeknek a csatornáknak nincs meg a kellő 
lejtése, s viz bennük megáll, az udvarokról ki 
folyó  szennylével naprél-napra felszsporodik  i 
olysn bflzt  terjeszt, s levegőt aanyira elrontja, 
bogy nemcsak a járókelők szagló idegeit teszi 
próbára, hanem a közegészséget is veszélyez 
téti. Erre a sajaoa állapotra ajólag felhívjuk 
közigazgatási bizottság, a vármegyei főorvos, 
az államépilészeli hivatal főnöke  és a város 
polgármesterének figyelmét,  s a mennyiben ezen 
az állapoton segíteni nem akarnak, akövetkez 
ményekért őket tesszük felelőssé. 

— Jótékonyáéin műkedvelő elő-
adás. Mlikedvelőiuk julius 4-én előadást tar-
tanak a .Csillag" szálloda, nagytermében, a 
mikor ugyanis színre kerill két egy felvonásos 
vígjáték .Box és Coz* és .Valami hibája van." 
Mindkét darab a fővárosi  színházak műsoráról 
van, a melyek nagy tetazés mellett adattak 
elő már több ízben. Az estélyt ezen kivlll .Tarka-Színpad" teszi változatossá. A próbák 
javában folynak  Vókár Vilmos sziumllvész 
vezetésével. A műsort ezúton is óhajtjuk az 
érdeklődő közönség tudomására hoani. Műsor 
l. .Tengerész belépő* Qésák cz. operettből. 
Knekli: Vákár Vilmos. 2. .Gyilkos harangr 

melodráma. Előadja Vákár V. Kiséri a műked-
velő zenekar. 3. .Valami hibája van* rend 
kívül mulattató bohózat Személyek:, André 
orvos: Szol tán János: Cecile neje: Ábrahám 
Ilonka k. a.; Balancourt: Darvas Béla; Nanette 
szobaleány: MUller Juliska k. a. 4. A .vak* 
Szabó Jenőtől. Szavalja: Vákár Vilmos. 5. 

,Box és Cox' vígjáték 1 felvonásban.  Szemé-
lyek : Box, nyomaász: Darvas Béla; Cox, ka-
lapos: Vákár bajos; Bouneerné. asszony: Or-
bán Irénke k. a. 6. .Magyar Népdalok'Énekli: 
Vákár Vilmos. 7. Táncz regmiig. Az előadás 
kezdete rél 8 órakor. Ezen jótékonyczélu mű-
kedvelő előadást ajánljuk közönségünk figyel-
mébe és pártfogásába. 

— Rskoczl-ünnepely A Radnóton. 1W08. 
évi junius 6 én, a Radnótvidéki kolozsvári egyet, 
hallgatók Rákóczi-Ünnepélyt rendesnek a követ-
késő műsorral: I. d. e. 10 órakor ünnepi ssout 
mise Rákóczi lelki üdvéért a róm. kath. plébánia 
templombsn, melyen méltóságos Karácson Már-
ton marosvásárhelyi apát-plebános ur pontifikál 
fényes  segédlettel. II. d. e. II órakor matinéé 

.Központi* vendéglő nagy leimében III. Déli 
2 őrskor táraaaebéd a .Páloal-féle"  vendéglőben (I 
teríték ára 4 korona). IV. este 8 órakor tánoaostély 

.Körponti* vendéglő nagytermében. A tiszta jö 
védelmet aRákóesI hamvainak hassszállltáséra meg-
indult gyűjtéshes csatoljuk. A matinéé műsora : 1. 
Himnusz, énekli as Ifjúság.  2. Megnyitó besaéd, 
tartja Leza Ferenos, tanárjelölt, rend. biz. elnök. 
3. Kurues-nólák, songorán előadják : Deák Ilonka 

Maets Elza k. a. 4. Onnepi felolvasás,  tartja 
Lerchenfeld  Ernő tanárjelölt. 6. Boka kesergóje, 
hegedűn játsza kövendi dr. Boér Elek ur, sougo 
ráu kiséri Msets Irma k. a. 0. Alkalmi költe 
mény, (Rodostói árnyak). Ssnvalja Alles Béla jog 
hallgató. 7. Rákóozl Ferenci Rődoston, (melodráma), 
Szavalja Cseke Vincié JvglMllgaló, aongorún kí-
séri Máetz Klaa k. s. 8. Záróbeszéd, tartja Szen-
aer Jótsef  Joghallgató. 9. Rákóozi-induló, Játsza 

helybeli caigány-senekar. 
— Véres verekedés. Csiklusnád köz 

ségben 1903. junius 2-án d. a. 5 óra tájt vé-
res ütközet volt a csiktasnádi -)s a csikcsató-
szegi fiatalság  kőzött. A verekedés oka a somlyói 
bacsunál történt heves szóváltás volt. mely s fenti 
két. község legényei közt lefolyt.  Csslószegiek 
boszul lorralva jöttek el jnuius 9-án Csiklu* 
nádra a tánezba, még pedig jól felpálinkázva 
és kifent  bicskokksl és kaszabegyekkel fel  sze-
relve. Egész uton mind azt hangoztatták, hogy 
ma „Tusnádon vért iszunk." A tnsnádi legény 
ség, megsejtvén a mások gonosz szándékát, i 
tánczhelyiségből kivonult, de kimentek utánuk 

csatószegieb is. éa kint a kapánál farkas 
szemet néztek mintegy negyed óláig, erre a 
csslószegiek megindultak felfelé  azután « tus-
nádiak követték őket a kövekkel dobálták az 
uton a fatásnak  eredt csslószegiekel mintegy 
kilóméter távolságbsa a fala  felső  részétől m- g zo-
ritottákés ilt aztán kővel, doronggal, bicskával 
kíméletlenül váglák, szúrták, ü'ötték egymást. 
A csatőszegiek kisebbségben lévén, miután ele-
get ksptsk, a közel fekvő  istálokba szalma 
kazalokba húzódlak meg. Egyet azonban meg-
csíptek leverték a földre,  s ez sebeibe másnap 
bele is balt, a csikcsatószegiek Is körülbelől 
15 tusnádi legényt megszúrtak. A súlyosabb 
természetű sebeket az orvos bekötözte, a na-
gyobb rész, azonban az orvosi segítséget n- ui 
vette igénybe és türelemmel viseli sebeit, mert 
fél  a büntető lörr. k. § ától, Tusnádon ember 
emlékezet óta ilyen verekedés nem volt. A ve-
rekedést több mint 250—300 ember nézte. Az 
ütközet 2 óránál többet tartotl. A csendőrség 
más löbb fiatal  legényt bekísért és erélyesen 
folytatja  a nyomozást 

— Olvasókörök es a gasdatarsa-
dalml mozgalmak. Az olvasókörök s hasz-
nos szórakozás lehelövélétele és az ismeretek 
terjesztése czéljából alakulnak. Miutáu pedig a 
falusi  olvasókörök tagjai legiakább gazdák, föld-
mivelők és kisiparosok, elsősorban a köz- és 
mezőgazdasági ismeretek terjesztését kellene 
felksrnlniok,  mért ezzel elömozdithstják az ok-
szerű gszdálkodást s mindazt, a mi a tagok 
gazdasági éa anyagi előmenetelét fokozza.  Ed-
dlk annyiból állott az olvasókörök ismeretter-
jesztő foglalkozása,  hogy járattak néhány napi-
lapot s szereztek olyan könyvtárakat, melyek 
a tagok igényeit és foglalkozássit  tekintve, jól 
összeállítva nincsenek s igy s gazdasági isme-
retek terjesztése körül sem teljesíthettek hasz-
nos szolgálatokat. Már pedig ott, a hol a tagok 
oagy része töldmívslésssl foglalkozik,  ott az 
olvaaókör feladata  elsősorban a köz- és mező 
gazdasági, vagyis azon ismeretek terjesztése, 
melyek a tagok életviszonyaival és foglalkozá-
sával szoros kapcsolatban állanak. A melyik 
olvasókör figyelmét  erre ki nem terjeszti, nem 
áll feladatának  magaslatán, m«it elmulasztja a 
legfontossabbat:  az aayagi gyarapodás emeltyű-
inek gondozását. A gazdák és földisivelökböl 
álló olvasókörnek, ha jó vezetés alatt áll, részi 
kellene venni minden gnzdatársadalmi rnozga 
lomban, minden országos gazdagyfiléseo,  min-
den gnzdakougrBSszuson, hogy a mozgalmak 
vezetőit megismertesse sz illető község bajaival 
s óhajtásaival s bogy az olvasókör kiküldöttjei is 
megismerkedjenek a napirenden lévő s az ur-
aság gazdaközvéleményét foglalgoztatő  fontos 
gazdasági kérdésekkel. A Magyar Gazdaszövet-
ség — Darányi Ignácz fölmivelési  miniszter 
nagylelkű áldozatkészségei fnlyláu  — ellátja e 
czélből az olvasóköröket ingyen népkönyvtá-
rakkal, tanulságos füzetekkel,  lapokkal es folyó 
iratokkal. A melyik olvaaókör tehát a gazdasági 
ismeretek terjesztését is felakarja  karóiul, for-
duljon a Magyar Gazdaszövetség titkári hiva-
talához (Budapest, VIII,. Barosa-utcza 10.). A 
mely olvasókörök májas hő közepéig összeköt-
tetésbe lépnek s Magyar Gazdaszövetséggel, 
azok már a Gazdaszövetségnek janins bő 4-én 
megtartandó közgyűlésen is részt vehetőek s 

Budapestre kedvezményes vasúti jegygyei utaz-
hatnak. Jelentkezni lehet május hó 20-ig s Ma-
gyar Gazdaszövetség titkári bivstaláoál. — Ttoenkét ajándékkönyv t Ez az a páratlan kedveemény, amlbon a Magyar Hírlap aa előfizetőit karácaoayra' részesíti. Tizenkét gyönyörQ  Irodalmi alkotás, olsőraagu hazai és külföldi  Irók müvei, -
Jobbára érdekfeszítő  regéuy. ~ tehát egy egész kis Önyviár u Magyar Hírlap meglepAeu bekezd aján-déka u saját kösöuségéuek. Ahány hónapig egység-ben előfizetője  valaki a Magyar Hírlapinak, annyi kötet remokszép köoyvre tarthat Igényt karácsony-kor. Aki példáal julius elsejétől kezdve Járatja a la-pot deczember vegélp, auuak a ItiadólüvataJ annak-idején hat kOtet regenyt kaid. Magától értetik, hogy az egész éves elónzetok. ha ralnajárt csak havon-kint küldik 1* be az elóhzctésl pénzt, tizenkét köny-vet kapnak. Ezek kOzQl  u ajándékkönyvek kOzQl  egy fölöttébb  érdekeset mutatványul mar inost, julius elején szétküld a Magyar Hirlap cl<3fizetőinek.  A Magyar Hirlap ismét bámulatot*, szinte rendkívüli munkát végzett a sajtó szolgálat teréu. Utolérhetet-lou volt abban, ahogy a világraszóló, s aunyi Izgal-mat okozott szerb királydrámáról a legpontosabban a legmegbízhatóbban a a legrészletesebben tájékoz-tatta olvasóit. Minden adata bó és kimerítő, s amel-lett teljesen igaz volt. A lürszolgálat legmagasabb színvonalán állott ozuttal is a Magyar Hírlap, mint általában mindig. Ez a poutoság, megbízhatóság és szavahihetőség jelleiuzl a Magyar Hírlapot-ot műi-den tekintetben. Mindent a k&tOnségért! ex  jelszava a Magyar Hírlap nak. Ezt találjuk politikájában, amely rendithotetlcndl szabadelvű és demokrata. Ezt minden akcziójában. mely feltétlenül  a magyar érde-kek védolinébeu csúcsosodik ki. A Magyar Hirlap teljesen szabad és független  minden párttól, osztály-tól és érdekcsoporttól. Egyetlen vezérelve as Igaz-ság. Egyetlen czélla, hocy önzetlenül tegyen szol-gálatot a közügynek, iáképpen pedig a magyar ügy-nek. Munkatársai a legjelesebb írók és hírlapírók. Czlkkel eunélíogva reodklvQll  érdekesek, alaposak, és mludcn irányban tökéletesen tájékoztatók. A Ma-gyar Hirlap-ot minden közleniéuybeu a jó izlés és tiszta erkölcs vezeti. Hogy mennyire kedvez közön-ségének, azt azzal u iingy változatos: mliul bővek s tarts Asszonyok ro-nyitja, a melyek Magyar Hirlap-tiuk vasárnapon kint rovata"1 czlinü érdekes c/.ikk sorozata, lóképpen link ,.A társaság* rovutban mulattató olvasmányt olvasó. A ..Közigazgatás* cziiuil roval lm szakava 

tusnádi 208 sztjkvben A. +. 1104. hrai»ÍBgatl. 
10 kor., 3312. braz. ingatlanra 36 kor., 897«. 
brsz. ingatlanra 31 kor. 6998. hm. ingatlanra 
6 kor., 7119. bras. ingatlanra 7 kor., 7146— 
7151. bras. ingatlanra 6 kor., 7156. bras. Ingat-
lanra 9 kor., 7319. braz. ingatl. 9 kor., 8800. 
braz. ingatlanra 1 kor.. 8804. brsz. ingatlanra 
4 kor? 8811. braz. ingatlanra I korona, 8814. 
brsz. ingatlanra 4 kor. 9768. brsz. ingatlanra 
6 kor., 11194. brss. ingatlanra 11 kor., 11250. 
hrez. ingatlanra 7 korona Összesen 693 korona 

fillérben  ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban elrendeltetik. 

1. Az árverésre határnapul 1908. évi 
augusztus bó 21-én napjának <L e. 9 
órája CsiklnsDád községházához tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak minden 
egyes ingatWn kikiáltási árának IO°/o-át, egyfttt 
69 kor. 37 Ali. bánatpénzt készpénzben, vagy 
óvadékképes érétkpapírban a kiküldött kezébez 
letenni. 

Vevő kOtelea a vételárt két egyenlő rész-
letben éspedig as elsőt árverés napjától számí-
tolt 15 nap alatt, a másodlkat ugyanazon naptól 
számítandó 30 nap alatt, minden egyen véulári 
részlet ntán az árverés napjától számítandó &•/©. 
kamatokkal egyfltt  a csíkszeredai kir adóhivatal 
mint bírói letét pénztánál lefizetni. 

A kir. járá*biró*ág tlkkvi hatósága. 
Cslkszentmárton, 1903. janins 6-én. 

Dr. Ssabó Alajos, 

kir. albiró. Egy jó családból való fin, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik.  Hol? megmondja a kiadóhivatal. számára, talál közlései pedig u legnagyobb szakavatottsággnl öle-lik fel  az idevonatkozó kérdéseket. A Magyar Hir-lap nevének megfelelően,  luluden i/.ben. teljesen tö-kéletesen, osztatlanul magyar! Ami magyar agv és magyar érdek, annak nincs hívóbb, kitartóbb szószó-lója a Mugyar Hiriitp-iiúl. Tizenkét ajáudékkötetlen kívül meg más értékes keilvczméuyei is vannak ti Magyar Hirtap-nak. A Mtigyar Hirlup előfizetői  ked-vezményes áron kapják meg u Divut Szalon-t ne-gyedévre 2 korouáért. A legjobb Képes gyermek-lap-ot negyedévre 1 korouáért. A kitűnő képes heti-lapot, tv. (írszág Vllág-ol negyedévre u Magyar Hir-lup-pul együtt 1» koron» &0 Hllért. A „Szerkesztői Üxeiietok' rovatálmii «ninden előAzető ponton ós lel-kiismeretes (clvilágosítást kup bármely komoly, bi-zalmas kérdésére. Klóli/.elósi ár. A Magyar Hirlup előfizetési  ám: ucgyeilérre.- bét korona, felévre: tizennégy korouu, egv liónapru: 2 korona 4t) fillér. A Magyar Hirlap kiutlólikvalalii V.. Honvéd-utcza 10. 

S/. 6176—H03. 

Laptulnjdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

N V I K T T É R . 
Azon jő barátoknak éa ismerősöknek — 

kiktől időm rövidsége és elfoglaltságom  miatt 
búcsút nem vehettem — ez uton moudok latén 
hozzádo. 

Imre Béla. 

Nyilatkozat Cslkvármsgye t. olvasó közönségéhez. 
Miután — mint. értesülök Holló János tor-

jai s.-lelkész, volt liaráczi.ii káplán személyem-
ül gyalázatnskodó röpirattal töltötte el Csikót, 

kijelenteni, hogy az abban taglaltak a bosszú 
mitvi i. melyek megszerkesztésében Holló urat 
az az ördög vezette, mely házasulási vágyát is 
élesztgeti. Hogy miért inéul el innen szt ő igen 
jól tudja, taláu a püspöke is. 

Lopni könnyű azt mondani, dí hiszen a 
kikel megloptam, azok elvégre is beperelhetné-
nek ; hisz Róniáuiában is üldözik a tolvnjl f|i 
ugy, uiint a közbékesség felforgalótl.  Hogy ő 
a kath. pap a puugásuk — magyarul csavar-
gók — id"igleues oukouália kerüli, arrcl nem 
lehelek. Egyébiránt „|uviulu< ventu*" l«len 
bocsásson meg neki. gyalá/aloskodására lelelni 
cssk oly fekete  lelkű einlier lehelne képen, 
mint ö. 

Bukarest, 19<>3. janid-, bó. 
Bálinth János, r. kath. initgyiir lelkész. 

Szám 6107—1903. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetmény és tfelételek 
kivonata. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszerint 
Kálmáu Istvánnak Korodí Jenő, Kálmáu Istvánné 
szül. Korndi b'rida és Korodi Béla elleni végre-
hojtá'os ügyében a kérelem következtében a 
végrehajtási árverés »00 korona tőke és járu-
lékai erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék s 
csikszeutmártoni kir. járásbíróság területén lévő 
a Oiiktusuád község határán fekvő  a csiktas-
nádi 1084. sztjkvben A. f.  17187 —17190 hrsz. 
ingatl. 11 kor., a c.<iktu<nádi 1105. sztjkvben 
A f.  17416—17420. brsz. ingatl. 37 korona, 
a csiktasnádi 1236 sztjkvben A. f.  15939/a-
15939/b. hrss. ingatl. 975 kor., a csiktasnádi 
1306 sztjkvben A. f.  16511/a, 16519., 16520. 
hrsz. ingall. 19 kor., a csiktasnádi 1851 sztjkv-
ben A. f.  16896 — 16936. brsz. ingstlauból ne-
vezett végrehajtást szenvedők jutalékára 3 kor. 
69 fillér,  a csiktasnádi 1376 sztjkvben A. f. 
17073=17079. hrsz. iogatlaura 169 kor., a eaik< 

tlkkvi. 

Árverési hirdetmény és feltételek 
kivonata. 

A csiki-zenlmártoní kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság . közhírré leszi, miszerint 
Tamás M. Jánosnak Málhé P Ferencz, Okos 
Imre, Dávid Márton elleni végrehajtási ügyében 
a kérel>-m következtében a végrehajtási árverés 
229 korona tőke és járnlékai erejéig a Csík-
szeredai kir. törvényszék, a Csikszentmártoni 
kir. járásbíróság területén lévő. a Kásznaal és 
Feltiz község halárán fekvő  a kászonsl- éslel-
tizi 481. si.tjkvben A f  688. hrsz. slstti ingat-
lanra 390 korona, 103/3. hrsz. slstti iugstlaura 
90 knrons. 1419. hrsz. alatti ingatlanra 1 kor., 
15 lu. hrsz. alatti ingatlanra 2i korona, 1616. 
brsz. alatti ingallaaru 16 korona, 3940/3. hraz. 
alatti ingallaora 4 , korona, 4007/3. hraz. alatti 
ingatlanra 22 korona, 4098. hrsz. slstti iogat-
lanrs 18 korona, 4112. hrsz. alatti iagallanra 36 
kor., 4339. brsz. alatti ingatlanra 84 korona, 
4574. hrsr. alatti ingatlanra 17 korona, 5046. 
his? alatti ingatlsnrs 7 korona, 6683. hrsz. 
slutii ingatlanra 1 korona, 5772. hrsz. alatti 
ingatlanra 12 korona. 6776/3. hrsz alatti iogat-
lanra 3 korona, G679. hrsz. alatti iagallanra 
7 korona, 6595. hrsz. slatti ingatlanra 6 kor., 
7114 2. hr. a. ingatlanra 26 kor. 84811/1,8487/2. 
hrsz. alatti ingatlaara 91 korona. 9018/9. brsz. 
9018 a. braz. a. ingallsdra 6 kor., 9387. hrsz. 
a. ingatlanra 2 kor., 10050 hrsz. a. Ingatlanra 
35 kor., 11289. hrsz. s. ingatlanra 7 korona, 
11732., 11734. hrsz. a. ingatlanra 37 korona, 
12329. hrsr. s. ingatlsnrs [8 kor., 19794. hrsz. 
a. ingatlanra II kor., 19897. brsz. a. ingatlanra 
3 kor., 13379. hrsz. s. ingatlanra 10 korons, 
14369/,. hrsz. s.i ngutlanra 29 kor., 14666. 
hrsz. a. ingatlanra 26 kor., az 1282 sztjkvben 2838. hrsz. a. ingatlaara 16. kor., az 1282 szt-
jkvreu 11943. brsz, a. ingatlanra 6 korona, a 3590. sztjkvben 6486., 6548. brsz. a. ingatlanra 
9 kor , a 2362 sztjkvben 13329. hrsz. s. Ingat-
lanra 17 korona, a 3690 sztjkvben 11944/s. 
11946/&., 11960/,.. 1192/j., 11968/*., 11965/,., 
11966/5., 11967/'. brsz. ingallaora 39 kor., az 
1298., 1299. hrsz. ingatlanra 20 kor., 3007. 
hrsz. ingatlanra 7 kor., 3534, hraz. a. ingall. 
4 kor., 3640. hrsz. ingstlsnra 20 kor., 11024. 
brsz. iagatlsara 4 kor., 11949 brsz. ingatlanra 
4 kor., 13906., 13908/,. hrsz. ingatlanra 6 kor., 
13&05/,. hrsz. ingatlaara 7 korona, B17&. hraz. 
ingatlanrá 7 korona, as 1608 sstjkvbea A. -j\ 
3006. hr»z. ingall. 7 kor., 6007. hrsz. ingstl. 
21 kor., sz 1147 sztjkvben A. ţ . 3133. hraz. 
ingatlsn-a 29 kor., az 1147 aztjkvbea A. f. 
2976 brsz. ingstlsnra 11 kor., az 1147 sztjkv-
ben A. f.  13649. brsz. ingatlanra 19 kerooa, 
az 1228 sztjkvben A. +. 9741. hrsz. iofotkara 
13 kor., az 1128 sztjkvben 3944. hrsz. ingstl. 
6 kor., a 426 sztjkvben A. f.  3662/,. hrsz. 
ingatlanra 4 kor., a 496 szfjkvbeo  A. f.  5239/,. 
hrsz. iagallanra 9 kor., a 426 sztjkvben A. f. 
7946., 7946. hrsz. ingatlanra 21 kor., 9996. 
hrsz. alatt ingatlanra 36 korona, 19692. hrsz. 
a. ingatlanra 3 kor., 12076. hrsz. s. iogaUaura 
4 kor., 12078. hraz. ingatlaara 3 kor., aa 1876 
sztjkvben A. f.  9611. hrsz. ingatlanra 3 kor., 
az 1376 sztjkvben 5662. hrsz ingatlanra 3 kor., 
az 1376 sztjkvben 6768. brsz. ingatlaara 34 kor., 
az 1376 aztjkvbea 6610. hrsz. iagallanra 3 korM 
az 9695 sztjkvben 6991. hrsz. ingatlanra 6 kor, 
a 9385 aztjkvbön 7960. hrsz. ingatlaara 7 kor., 
a 2986 sztjkvben 8217. hrsz. ingatlanra 3 kor., 
a 3269 aztjkvbea 668/t. hraz. ingatlaara ö kor. 
összesen 1276 koronában ezeanel msgillapitolt 
kikiáltási árban elrendeltetik az elreadait ár-



JaUiia 1. C S Í K I L A P O K 27. azám. 

verés a bekebelezett előző haszonélvezeti jogokat 
nem évinti. 

As Árverésre határnapul 1908 évi ssep 
tember hó IO-lk napjának d. e. 9 ór^Ja 
Kászontaltiz község házához iBzetlk ki. 

Árverezni száadéko::ók tartoznak minden 
egyes ingatlan kikiáltási árának 10°/o-át együtt 
126 korona 50 Bllér bánatpénzt kéazpenzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
krzébrz letenni. 

A kir. járásbíróság telekkvi hatósága. 
Csikazentmárlon, 1903. jnnins 6-én. 

Dr. Saabó Alajos, 
kir. ulhlró 

Nz. -1210—903. 
llavi. 

Árverési kirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszik mint tlkvi. 

hatóság közhirré teszi, hogy Csikszeredai laka 
rék|iéuztár részvéoy-társaság végrebajtalóiiak 
Kajtár Benedek csikdánfa!vi  Iskós végrehajtási 
szí nvedö elleni 2ti korona 80 H iér tökekövetelés 
és jáiulékai iránu végrehajtási ágyéban a csík-
szeredai kir. törvényszék 'eiülelén lévő C*ik-
I'-iuftlva  községhatárán fekvó  a csik-dánfalvi 
Kajtár lleneilek és neje Bálint Krisztina nevén 
álló H csikdínfalvi  1321 sztjkvben A. f.  2. rsz. 
12321. hrsz. kaszálóra kor., 3. rsz. 573. hrsz. 
a lahá/as belsőségre 320 kor, 4. rendsz. 13370 
hrsz. szá.ilón« 4 kor. 5. rendsz. 1227. hrsz. 
szántóra 3 korona k|kiállási árban és pedig 
nem rsak végrehajtást. szenvedett, hanem a Bá-
liul Krisztina társi ulaidonus nevén álló járándó-
sárikra is, a Kajlái- Benedek ennek neje Bálint 
Krisztina, Antal József  és Antal András nevén 
álló a csikdánlalvi 1324 sztjkvben A. f.  I. rsz. 
12.122. hisz. alaiIi kaszálóit 8 knr. kikiáltási 
árban, és pedig nem c-tak végrehíjlásL szenvedett 
Kojlár Benedek, liamm a társ'uhjdniiosok nevén 
álló járandóságukra is, H Böjté József  (kinek 
neje Kröss Márczelln, Böjté István (molnár) 
(kinek neie Kijtár Marrzella) Böjté András (ki-
nek neje Kn,lár Terézia) és a Kajtár Benedek 
(nevén álló) és neje Balint Krisztina jogutója 
Kajtár Mártuii (kinek neje Síiket Terézia) nevén 
álló a csikdántalvi 132.0 száinn tjkvben A. f. 
I. rend*/, «II. brsz. alalti belsőségre 120 km 
kikiáltási áiluin és pedig nemcsak végrehajtást 
szenvedett jogutóda. hanem a társtulajdonosok 
nevén álló járandóságok!'» is, a Ka|tár Benedek 
ennek neje Bálint Krisztina, Kristóf  Terézia, 
liergely Ignác/né Kristóf  Kárul) (kinek lnje 
Imre Katalin) Kristóf  Bnibála, Kiistőr Lus/.ia, 
kiskuni K.iöss Terézia és kiskorú Kiüss Mihály 
nevén ellő csikdánfalzi lOJ'i száinu tjkvbi-u A. 

I. rsz. 12700. hrsz. szálltóra 7 korona kiki-
áltási áiball és pedig Iliin csak végrehajtást 
szenveded, banem a társtulajdonosok nevéti álló 
járaudóságokra is, a Kajlár Benedek nevén álló 
H  i--ikilanlalvi 1531 számú Ijkvl»II A.-j-. 1. rsz. 
i>58 i. hrsz. keltre 8 korona, 2. rsz. 9t>H. hrsz. 
számúra 4 kor., 3. rsz. 994. hész. szántóra 8 
kor., 4. rsz. I7P, . hrsz. szántóra 14 korona, 
5. rsz. 11182. hrsz. szántóra 8 kor., <i. rsz. 
.1185. brsz. szántóra 9 kor., 7. rsz. 3506. hrsz. 
szántóra 10 kor., 8. rsz. 3580., 3581. hrsz. szán-
lóra 13 kor,, í). rsz. 3714., 3715. hrsz. szántóra 
H kor., 10. rsz. 4118. hisz. szántóra 8 korona, 
II. ls/.. 42IS. hrsz. szántóra 5 kor., 12. rsz. 
100117/,. hisz. kaszálóra 7 kor., 13. rsz. 10957,a., 
inn;>7 l> hrsz. legelőre és kászálóra 21 kor., 15. 
rsz. 11210/a. brsz. kaszálóra ti koroua, 16. rsz. 
115:15 ,. luez. kaszálóra 15 kur., 17. rsz. 11726 
hrsz. szántóra 4 kor., 18. rsz. I l!)ö6. hrsz. 
szántóra 10 kur., 19. rsz. 12418. hrsz. kaszá-
lóra 23 kur., 20. rsz. 126.13. hrsz. szántóra 13 
km-., 21. rsy. l2K'J7;a., I2SU7 b. hrsz. szántóra 
I kur.. 22. rsz. 12!)l»4., 12'J!)U ,. hrsz. szántói a 

l> kur., 23. rsz. 13028 hrsz. szántóin 12 kur. 
-'4. rsz. 131-27. hrsz. számúra 7 kor.. 2ti. rsz. 
I I <>., 13lil I',. hrsz. szántóra 6 kor., 27. is/. 
11117.. 141ÍR. hrsz. kaszálóra 16 kor., 28. rsz. 
1IH3I». hrsz. kaszálóra 63 kor., 29. rsz. 3582. 
hrsz. szántára li kor, 30. rsz. 3183. hrsz. szán-
lóra 10 kor., 3i. rsz. 1465«. brsz. szántóia 13 
korona kikiáltási álban elrendelte, és hogy 
H fennebb  megjelölt ingatlanok a kezdedőleg 
1903. évi szeptember HA 6-ik napián délelőtti 
9 Órakor Csikdánfalva  községházánál megtai landó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
árun nlul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók Isrtoznak az in 
gailanok becsárámk 10°/u-At készpénzbeli, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árlolyam-
mal számított és az 1881. november bó 1-éu 
3333. szám alatt kelt (rendeletben előirt módon) 
•nagy. kir. igazságOgyminiszteri rendelet 8. 
g-ában kijelölt óvadékképes értékpspirban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
I X lörvényczikk 170. § a értelmében a bá 
nal pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgállatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csikszendán, 1903. évi április hó 21-án. 

László Oeza, kir. tHzókl biró. 

lendö törvénykezési épület felépítéséhez  szüksé-
gelt munkák elkészítésére nézve nyilvános ár-
lejtés hirdettetik. 

Az építési munkák együttesen egy vállal-
kozónak, illetve egyetemlegeaen kötelezett társ-
vállalkozónak, avagy pedig a következő csopor-
tok azerint elkészítve, külön-külön vállalkozók-
nak, illetve egyetemlegesen kötelezett társ vál-
lalkozóknak fognak  kiadatni. 

I. csoport: Föld és kőműves munka. 
„ „ Kőfaragó  miinka. 
„ „ Szobrász munka. 
„ „ Szemet és hamu készítési 

muuka. 
Kutniüves munka. 
Árnyékszék berendezési és 
peczegödör készítési munka. 
Csatornázási munka. 
Különféle  berendezési rnuukák. 
Járda bnrkolali munka éa 
kerilési fal  készítés. 

II. csoport: Vas munka. 
III csoport: Ács muuka. 
IV. csoport: Cserépfedő  munka. 
. „ Bádogos munks. 
V. csoport: Asztalos munka. 
„ „ Lakatos munka. 
„ „ Mázolö munka. 
• n Öveges munka. 

VI. csoport: Szobafestő  munka. 
VII csoport: Kályhás munka. 

Megjegyezlelik, hogy a munkák csopor-
tonkénti kiadása esetén az egyes csoportokban 
loglalt munkák igyniástól el nem választhatók 
és csakis egy vállalkozónak, vagy egyetemle-
gesen kötelezett társ vállalkozóknak adatnak ki. 

Az árlejtésen mindama szakértő iparosok 
vehetni k részt, a kik üzletük vitelére hatósági 
eugedélylyel bírnak. 

Az elkészítendő munkákra vonatkozó ál-
talános és különleges építési fellélelek,  valamiai 
az építési tervrajzok alnlirt kir. törvényszéki 
elnök hivatali helyiségében a hivatali órák alatt 
megtekinthetők s ugyanott a munkákra ajánl-
kozni szándékozók az egyes munkacsoportok 
költségvetéseinek másolatait, melyek a vállal-
kozók által az egység árakkal éa a végössze-
gekkel kirgészitendők, (a mennyiben a meddig 
a készlel tart) a kővelkező árakon szerezhetik be. 

Az I. csoport alatti munkákról 10 kur. 
A/- V. „ „ 5 „ 
A II., II!.. IV. VI. és Vll.cs. alatti 2 „ 
Az ajánlatok csak írásban és pecséttel el 

látott borítékban fogadtatnak  el a következő 
felirattal:  „A Csíkszeredán emelendő kir. tör-
vénykezési épület építésére vonatkozó ajánlat", 

az ajánlatban kiteendű, hogy az ajánlatot tévü 
a terveket lálta, az építési leltételeket ismeri 

azoknak magát alávtli. 
A versenytárgyalás a csikszeredai kir. 

törvényszék tanácstermében az építési telügyelű 
bizottság nyilt ülésében folyó  évi augusz-
tus hó 4-ik napján délelőtt 9 órakor 
ug un glartaini, a mely napig s óráig az aján-

latuk I koronás bélyeggel ellátva a kiszámított 
költségvetéssel együtt annál bizonyosabban be-
adandók, minthogy a később beérkező valamint 
távirati vagy pótajánlalok vissza fognak  utta-
sitialni. 

Az ajáulalol benyujtaui szándékozók kö-
telesek az egyes munkacsoportok, illetőleg sz 
egész vállalati összegnek megtelelő 5° o bánat 
pénzt, vagy a budapesti ni. királyi állampénz-
tárnál, vagy a csikszeredai m. kir. adóhivatal-
nál előzetesen, készpénzben vagy ővadékképes 
érték papírokban leiéibe helyezni s ennek meg-
történtét igazuló nyugtái ajánlatukhoz mellékelni. 

Bánatpénz letétet igazoló elismervény nél-
küli ajáulatok elfogadtatni,  illetve figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Az ajánlatok fiilölt  a m. kir. Igazságügy-
minisztérium szabadon dönt s azok egyikéhez 
sincs kölve. 

gásokat jóhiszemű harmadik személyek 
irányában lObbé nem érvényesíthetik. 

A kir. jbiróség telekkönyvi hatósága. 
Csikszentmárlon, 1903. május 29-én 

Dr. Szabó, 
a_3 kir. albirii. 

Sz. 274—903. kj. 

Faeladási hirdetmény 
A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező Csikmadaras 11-ik határrész 
„Árpás és Hugó blIlUje" nevii legelő te 
rllleten található alább kitüntetett fatömeg 
eladása ezéljából 1903. év julius hó 
14-én délelőtt 0 órakor Csikdánfalva 
község hivatnlos házánál nyilvános szó és 
Írásbeli zárt versenytárgyalás fog  tartatni 

A Sugó bUllljén 56". kut. holdon 
probo tér szerint holdanként 141 köbmé-
ter luez és jegenye fenyő  gömbölyű ha 
szonfa  Összes fatömege  8262 kbmt. 

Az árpás blltüjén 84". kat. holdon 
probo tér szerint holdanként 47 köbméter 
luez és jegenye fenyő  gömbölyű haszonta 
összes fatömege  3985 köbméter mennyi 
ségben kerlll eladásra. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára 
24,494 kor. azaz huszonégyezer négy-
száz kilcnczvennégy kor. 

Árverezni kivánók erről azon fel 
hívással értesíttetnek, hogy nz árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár lO'Vát 
az árverési bizottság elnökének kezéhez 
tegyék le. 

Uló ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikdánfalva  kösség házá-
nál a hivatalos órák alatt. 

Csikdánlalván, 1903. év május hó 18. 

Antal Gergely, 

ind. Iiirt. «'Inök. 
Árpa Lajos, 

kj/.ű. Sz. 2307 — 19t>3. ki. 

Szám 1903. El. 103/7. 
elnöki. 

Arlejtési hirdetmény. 
A m. kir. igazságügyi miniszlerinmnak f. 

évi juniua hó 23 án 20718. I. M. 1903. V. azám 
alatt kelt iendelete alapján a Csíkszeredán eme-

Az építési inuukák az ajánlatok elfogadása 
esetén 14 nap alatt lesznek megkezdendük s 
oly e-övei lolytatandók, hogy az épület leg-
ii ésúbii 1904. évi julius hó 31-ón tető alá 
hozható és 1906. evi julius 31-én teljesen 
készen átadható legyen. 

Csíkszeredán, 1903 junius 28-án. 
Dr. Oullya László, 

kir. tszekl elnök. Sz. 6051—903 tkvi. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község 1045 Bzámn te-

lekjegyzőkönyve a „Lesöd" havas arányo-
sítás következtében az 1869. évi 2579 
szánni szabály rendelethez képest átala-
kiltatik. 

E czélból az átalakítási előmunkálat 
nevezett községben 1 0 0 3 . é v i j u l i u s 
hó 20-ik napján d é l e l ő t t 9 óra-
k o r fog  kezdődni. 

Ennél fogva  felhívatnak  az összes 
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyalá-
son Bzeméljesen vagy meghatalmazotjaik 
által jelenjenek meg és az tlj. trtelek-
könyvi tervezett ellen netaláni észrevéte-
leket annál bizonyosabban adják elő, mert 
a régi telekkönyv végleges átalakítása 
után a téves átvezetésből eredhető kifo-

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárinegyc felcsiki  járásához tar 

só Csikszenltainás nagyközségben a k ős-
s é g i j e g y z ő i á l l á s lemondás lolytán 
Üresedésbe jővén, ezen állásra pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, liogy képesilésilkrt s 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérvényükéi 
hozzám a Iolyó évi julius lió "JO ik nap-
jának délelőtti l'-i óráig unnál 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 
fogom  Csikszentlamáson 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 tüzila behordva és 

felvágva. 

4. Jegyzői iroda fűtését,  világítását 
és a szükséges irodai kellékekkel való 
felszerelését  a község természetben adja meg. 

& Magán munkálatokért szedhető 
dijakat, úgyszintén kiszállások alkalmával 
járandó dijazást a szabályrendet álla-
pitja meg. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csíkszeredán, 1903. junius hó 13-án. 

Fejér Sándor, 

3 -8 főszolgabíró. Egy kevéssé használt 

4 lóerejö járgány cséplőgép 
jutányos áron eladó. Hol 7 
kiadóhivatala. 

e lap 

Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kőből épült üzlethelyiség, egy rak 
tárral és egy pinczével kiadó. Értekez-
hetni T i l o s F e r e n c i e s l k e s l e s t i 
lakossal. 4-r, 

Naponta friss  befőzni  való 

megy és cseresznye 
kapható Szultán Gergelynél Csik-
Szeredában. a :i 

F * a l * « h á z l a r l á s i e z l k k | 

használható főzésnél,  sütésnél, vaj, lutl-
zsir, disznózsír helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalan, szapora, soká tartható, 
kellemes, könnyen ciiiésetlu-tő, ezukor t-s 
gyomorbajosoknak is ajánlható. Üt kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová 

- 8 korona. = = = = = 
Megrendelési czim : 

K l a K I H r B E G I N A , 
TOLCSVA. 

Az Első Budapesti Mértékutáni Szabóság 
BUDAPESTEN, VII, Caömörl-ut 11. 

W* 15 és 18 forintért 
készil remek szabással és szakértelmű 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 meglerbelve, 
mert utazó szabászaink évi vasúti liérlet-
jegygyel vannak ellátva. Szives megkereséseket kér 
sz Első Budapesti Mérték utáni Siabóság, 

Budapest, VII-, CsSmfiriut  II. 

K L E I N ADOLF, 
főszabász.  6-0 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, hogy N a g y b o r o a n y ó n , (Háromszék 

megye) a legrégibb t e r m é s z e t e s e o z e t s z e s z g y á r o s vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalataim és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim által 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 meggyőződtettliessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 6 0 — 6 0 l i t e r i g próba mintái 
bái-mely állomásra szállítani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha az én t e r m é s z e t e s e c z e t -
SZeSZem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik urról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12°<V 

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

kiváló tisztelettel 

MQrgönycztin: Hóth Nagybotoanyó. 

B O T B V n C T O E , 
természetes cczetszcsz gyáros. 

Nagyboroanyón, (Háromszék megye.) 

nyomatott Csíkszeredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1003. 




