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Ismét obstrukczió. 
Nagy teher esett le minden igaz 

Imzafinak  szivéről, midőn a mnlt hét ele-
jén elterjedt a hir, hogy az uj kormány 
ki van nevezve éa a válsAg megszűnt-
nek tekinthető. 

Mindannyian örvendtflnk,  hogy végre 
valahára vége van az áldatlan szóharcz-
nak, mely lehetetlenné tette a törvény-
hozás eredményes működését, örvendet-
tünk, mert azt hittUk, hogy most már 
megszUnik az annyira káros és sok ve-
szélyt magába rejtő törvényen kívüli ál-
lapot és azok a készen levő ildvös javas-
latok, melyek az ország helyzetének min-
den irányban való megjavítása czéljából 
tétettek le a ház asztalára, H melyeknek 
törvényerőre emelése mindenek felett  kí-
vánatos, - rövid idő alatt ós minden 
akadály nélkfll  letárgyalhatók lesznek. 

Egy hét múlva azonban belátjuk, 
hogy csalódtunk, még pedig alaposan 
csalódtunk, a helyzet megváltozásához ls 
a viszonyok jobbra fordulásához  ftlzött 
remények mint a fUst  és pára szét osz-
lottak és ugy vagy talán még rosszabbul 
állunk, mint azelőtt. 

Az obstrukczió nem szerel le, az 
exlex meg nem szűnik és a parlament 
normális működése biztosítva nincs. Az a 
változás, melyet n miniszter váltság ho-
zott, mindössze annyi, hogy a miniszter-
elnöki székben Szél Kálmán helyett Khuen-
Héderváry gróf  dl s hogy egy Koasuth-
párt helyett most már van két Kossuth-
párt, melyek közül a Barabás Béla veze-
tése alatt álló rész fennen  és hangos 
szóval hirdeti, hogy kimélet nélktll to-
vább fogja  folytatni  az obstrukeziót B 
ezen törekvéseikben a legnagyobb erély-
lyel támogatják őket a Szederkényi cso-
port s a pártonkivül álló Ugrón Gábor, 
Eötvös Károly, Vázsonyi Vilmos. 

Ez a legújabb obstrukczió ismét 
hangzatos és tetszetős jelszavak világgá 

körtöltése mellett indul : kivívása a nem-
zeti követelményeknek, s mig ezek meg 
nem adatnak, megakadályozása és lehe-
tetlenné tétele minden törvényhozási mun-
kának, nem gondolva meg, hogy ez által 
az anyagi pusztulás örvényéhez közeli Jő 
országnak milyen kimondliatlan és óriási 
károkat okoznak. 

Az ellenzéknek higgadtabb és meg-
fontolóbb  része visszariadva az obstruk-
czió által felidézett  veszedelmes átlapolok-
tói s mindenek felett  belátva a kés lie-
gyig menő, kiinéletlen s a parlamentá-
rizmust teljesen lehetetlenné tevő liarez-
nak, káros következményeit, megelégszik 
azzal, hogy visszavonják a katonai javas-
latokat, elejtik a taraczk Agyukhoz szük-
séges legénység iránt táplált követelése-
ket s elbocsájtjAk Fehérváry bárót ; 
ezek fejében  készséggel hozzájárulnak, 
hogy helyre álljon a parlamenti béke, 
lehetővé akarják tenni a hasznos mun-
kálkodást, addig a másik, nem vetve szá-
mot az imént felsorolt  olyan engedmé-
nyekkel, melyeket még nz obstrukczió 
legvérmesebb hősei seiu reméltek, el vau-
nak határozva, tovább folytatni  az ílres 
szó-csatát, mintha bizony csak jó tüdő-
vel lehetne megmenteni a hazát s alioz 
a helyén álló szivnek és az igaz. lélek-
nek semmi köze sem volnu. 

Hogy az ujabb obstrukczió hova log 
vezetni, azt senki sem tudja, az azonban 
mindenki előtt világos, liogy minden 
olyan törekvés mely a törvényhozási 
munkálkodást még tovább is megakadá-
lyozza, káros az országra s igy hal Ára-
zottan elitélendő. 

Azt pedig, hogy az ellenzék kél 
része közül, melyik tesz inkAbb eleget 
honfiúi  kötelességeinek, melyik érdemli 
meg inkább n jó hazafi  cziuiet, az-e a 
melyik megelégedve nz elért vívmányok-
kal, a többit vArja a közel jövőtől s e 
mellett kész gyógyítgatni a hnza vérző 
sebeit és enyhiteni n hova tovább növe-

kedő nyomorúságot, vagy pedig az ame-
lyik tovAbb is nbstrúAl, minden ép ész-
akéi bíró ember könnyen megítélheti. 

A képviselőház ülései, Az uj ka-
binet folyó  évi juuíns hú ;)0-án mutatkozott be 
a képviselő házban és az olistrukezio viszont be-
mutatkozott az uj kormánynak. Apponyi Al-
bert elnök hemutalta Fej  ér várj1 tiéza báró 
levelét, melyben jelenti, hogy képviselői mán-
ilalumát leteszi. Kkkor lépnek a terembe ;> 
kormány tagjai, kikel a jolilj oldalon éljenzésel, 
a baloldalon pecii;: zsiviózással fogadnak.  Ap-
ponyi gróf  elnök felolvastatta  az uj kormány 
kinevezéséről szóló junius hó "JT-én kelt királyi 
kéziratokat, líztitán A'/iueo lludcrvárv  gróf 
miniszterelnök emelkedett szólásra, liogy fel-
tárja n Ház előtt programmját. Hosszan tarló 
beszédének gerjnezet a legliliet'álisaMi elvek 
és szempontok liangoztatasa képezte. Alkot-
mányos remi helyreállítására vállalkoztam. — 
kezilé beszédét a lllillisztereliliik s ezért 
esak alkotmányos eszközökkel dolgozom. Iínnek 
előrebocsátása után kijelentette, liogy a katonai 
javaslatokat egyelőre felfüggeszti.  (K kijelen-
tésnél a szélsőbal izgatottan felzudult.  Óriási 
zaj keletkezett I Apponyi gr. elli. a méltányos-
ságra hivatkozva kérte az ellenzéket, liogy ne 
zavarják a minisziemliiüköt programmjáuak 
előterjesztésében. A lárma az elnök közbelé-
pésére leesenileseilett s lihuen-llétlcrvúry 
gróf  folytathatta  beszédút. Az ujonczlétszám 
emeléséről szólt ezután s tudomására ailta a 
Háznak, liogy az erre vonatkozó javaslatokat 
most visszavonja s a véderöjavaslatoklia fog-
lalva fugju  majil előterjeszteni. Hiúbb azonban 
az indemnitást 1'ogja letárgyaltatni, s esak az-
után az ujonezjavaslatot es a költségvetést A 
kiegyezésre a szünet után kerül sor. Hang-
súlyozta, hogy fontosnak  és égetően sürgősnek 
tartja n beruházási, a valuta rendezése végett 
a készfizetések  felvételéről  szóló, és az állami 
tisztviselők fizetésének  rendezéséről szóló ja 
vaslatok tárgyalását. A szahadelviipárt lelkes 
éljenzése közepett.) jelentette ki, liogy föltét-
lenül és egyedül az IStiT-iki kiegyezés alapján 
akar kormányozni. A kormányzat terén Széli 
nyomdokaiba lép s politikai hitvallása neki is 
a kormányzat tisztessége és becsületessége 
lesz. Híve lesz a nemzeti politikának, mert a 
hazafiságot  nem tekintheti frázisnak,  Itunetu az 
állam egyik legfontosabb  fenntartó  elemének. 
Szerinte Magy arországot meg kell erősíteni s 
azért azok ellen, kik az állam ellen izgatnak 
igazságosan, de szigorúan fog  mindenkor föl-

lépni. Közgazdasági politikájában a földmivelés, 
ipar és kereskedelem érdekeit egyaránt kívánja 
előmozdítani. Az adóreformokat  fontosnak  tartja, 
még pedig olyan irányban, hogy a legszegényebb 
osztályon segítve legyen és bogy erős közép-
osztály alakulhasson ki, inert erős a meggyőző-dése. hogy Magyarország csak igy lehet 
nagygyn. K o s s u t h Ferencz a függetlenségi 
párt vezére szólalt föl  a miniszterelnök be-
szédű után. Visszautasította a rágalmakat, 
melyek a függetlenségi  pártot azzal gyanúsít-
ják meg. liogy a nemzeti vívmányokért folyta-
tott liurczot feladta.  Az elenzék a harezot nem 
adta föl.  csak fegyverszünetet  kötött. Az ellen-
zék a nemzeti jogokért folytatni  fogja  a har-
ezot, ha n kormány az ujonczlétszám emelé-
sét fogja  kérni. A p p o n y i gróf  elnök indít-
ványozta. hogy a Ház tartson félórai  szünetet 
a végből, liogy nz uj kormány n főrendiházban 
Ijcmutatkozliassék. lí ö t v ö s Károly, U g r ó n 
tíábor és Polonyi tiéza egymás után szólal-
tak fül  ez indítvány ellen. Mindannyian köz-
jogunkba ütközőnek találták az elnök indítvá-
nyát. Apponyi gróf  felfügesztette  az ülést és 
szünet után vissza vonta indítványát s a kép-
viselőház folytatta  ülésezését. Ivánka  Osz-
kár a szabadéi vüpárt nevében üevözölte az uj 
miniszterelnököt. Zichy  János gróf  a néppárt 
nevében beszélt av. uj kormányhoz. Szeder-
kényi  Nándor a függetlenségi  párt nevében 
szólalt fül.  Barabás Béla függetlenségi  kép-
viselő kérte a Házat, liogy beszédét holnapra 
halaszthasaa, mert pártja ina esti értekezletén 
fog  határozni a fölött,  liogy az uj kormányel-
nök progruiumjával szemben minő álláspontot 
foglaljon  el, s ezért ó nem akar elejébe vágni 
a párthatározatunk. Barabás felszólalása  rövid 
házszaliályvitát provokált, melynek befejezté-
vel i Iniik az ülést délután 2 órakor bezárta. 
A képviselőház jul. 1-i ülésének az elején, 
napirend előtt, Rakovszky  István kérdést in-
tézett n ininiszterelnöii'iKz, bogy az 1899. 
XXX. t.-cz. lúögvaiMBtaiáaara vonatkozó, teg-
napi programmbeszédjében említett javaslatot, 
liogy értelmezi ? Khueit-Hédervary miniszter-
elnök rögtön válaszolt a kérdésre s kijelen-
tette, hogy a változtatást csak ugy értette, 
hogy a tárgyalásokat előzetesen megkezd-
hessék a külállamokkal a szerződések meg-
kötése elótt. Különben uem ragaszkodik eh-
hez a kijelentéséhez. — Ezután Nessi Pál! 
intézett kérdést uapireud elótt a honvé-
delmi miniszterhez, hogy aratás idejéu 
tényleg behivják-e a póttartalékosokat ? — 
Kolozsváry Dezső honvédelmi miniszter kije-
lentette, hogy majd előbb megvizsgálja a dol-

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A székelyek a a Székelyföld. 

(Folytatás.) 
A lángbuzgalmú Haynald Lajosról mondják, 

hogy erdélyi püspök-korában meg akarta téríteni 
a titkos szombatosokat Prédikált tehát az ö el 
ragadó ékesssólásával, ugy hissem, éppea Bözöd 
Ujfalbbaa.  Észrevette, hogy egy értelmes arczu 
öreg székely rendkívül Bgyel sssvalra és gyak 
ran helyeslőleg bélingat ősz fejével.  A templom' 
bői kimeaet megpillantja a püspök a figyelmes 
hallgatóját. Megáll előtte. „No, bátyám uram, 
tetszett-e magánakai én prédl káosióm t"  .Hogy 
ne tetszett vóna. Instálom alássan. Tudom, Jónás 
sem prédikálhatott ssebben a nlnivébelieknek. 
Minnyár is gondolám msgamba: Jaj beh kár, 
hogy a püspök ér nem ssabbatarins.* 

Noha 4 csalid kivitelével 1868-ban a többi 
szombatosok Bőződ-ÚjfalAban  formális  zsidó hit 
községgé alakultak, mégis csak szombatosoknak 
tekintik őket, természetes nem is levén ők zsi-
dók születésüknél fogva,  hanem mózesvalláau 
székelyek. 

Vallásosságuknak külső jeleit la adják a 
székelyek, kivélt a kstholikusok. Szerfölött  tet-
szett Stefániának,  bold. Rudolf  trőnörökösünk 
nejének, magának Rudolfnak  és fejedelmi  ven-
dégeinek, midőn őket Qőrgéay-Szent-lmrén és 
környékén mindenki igy üdvöslé : .Dicsértessék 
u Úr Jésus Krisztusi" A székelynek minden jót 
ai Isten ad ; minden romsist aa Isten vessen el 
tőle. Ha gyermeke trflssszent,  tüstént kéri az 
anyja: .Adj jót, Jézuska!' vsgy: .Adj jól, 
Márjsl* S rendesen igy köszöni minden ssékely: 
.Adjon Isten jó reggelt, jó napot, jó ostét, jó 
éjssakátl' Falvaikat is védószeatjeik neve szerint 
ekként nevezik el: .Ssent-Imre, Szent-Király. 
Ssent Simon. SsentMiklós, Ssent-Mihály, Ssent 
Domokos, Szent-Márton" stb. El nem menne a 

kstholikus székely kereszt, szeotkép, vagy tem-
lom előtt, a nélkül, hogy kalapot ue omelue s 
ne fohászkodnék;  igy pl. „Uram Jézus Krisztu-
som, áldlak és imádlak, hogy szent kereszted ál-
tal megváltottad e világot I" Nincs is talán se-
hol a világon az utak meutén, hegyek és dom-
bok tetején stb., annyi koreszt, szentély, kipolna, 
mint Székelyföldön.  Tudva van a történelemből, 
mily hősiesen védte hszáját és vallását a ssé-
kely törők és talár ellen, és mily szívóssággal 
küzdött mindegyik hitfelekezet  a reformáczió  óta 
felekesete  jogaiért és szabadságáért. 

A csíkiak a reformácsló  idejében is megma-
radtak ősi hitük mellett, és midőn ezt ifj.  Zá-
polya János (Zsigmond) el akará tőlük ragadni, 
1567-ben. éppen pünkösd szombatján, a király 
hadának nagyobb részét felaprították,  a többit 
elkergették. Asszonyok és lányok is fegyvort 
rsgadván vallásuk védelmére, többé uem igeu 
merték őket sbban háborgslnl. 

Aion meggyőződésben, hogy ezt a győzel-
met a Siúi-Anya köibenjárásánsk köszönhetik, 
a osikiak a Mária és a kis Jésus képét megyé-
jök czimerébe is fölvették.  Sok helyen megfor-
dultam, de a Mária kultuszt sehol oly bensőnek 
nem találtam, mint Csikmegyében. 

Nehogy részrehajlással vádoljanak, nem lisll 
gatbatom el, bogy a papság szomorít tapasztalai s 
szerint ujabb időben Székelyföldön  is itt ott láb-
ra kapott a káromkodás undok szokása. 

Egy székely atyafival,  kl, inert egy kőben 
megbotlott, nagyot káromkodott, sióba bocsátkoz-
ván és megkérdezvén, bogy mit is monda tulaj-
donképpen, mikor káromkodott ? — feleletéből 
meggyőződtem, hogy biz ó nem birt annak tu-
datával, bogy mily ocsmány szót ejtett ki szá-
ján. Es egy kissé megvigasitalt. A káromkodás 
miadszonáltal kárhozatos és undok msrad min-
dig, miért is taláa meggyőződhető lehetne a mai 
liberális áramlattal, ha — legalább fóljelentésie 
— a világi hatalom is megbüntetné a károm-

kodó!. Aki gyalázza a földi  felséget,  azl inéltáu 
üldözi a törvény ; miért ueai büntetik tneg azt 
ki a mennyei felséget  káromolva, botrányt csinál 
és rossz példát ad ? 

Egyébiránt e részben is a gyökeres javítás 
a papságot illeti; ez pedig ebben s működésben 
igényt tarthat az állum tóinogatására. — 

Ha végig tekintünk a ssékely nép jó uem 
zeti jellemvonásain, késznóggel kell elismernünk, 
hogy nzt a jó lsteu valóban megáldotta és szel-
lemi. orkölcsi, sót testi tekiutetben is fölemelte 
a körülötte lakó népfajok  fölé,  és ezen meggyő-
sódésünkben még inkább megerősödünk, ha a 
székely jellem árnyoldalait ÍB szemügyre vesszük. 

A székely nép s uiértékeu túl konzervá-
tiv, görcsösen ragaszkodik a régihez, öröklött-
höz, meglevőhöz, ÖB ez ót nagybsn akadályozza 
a haladásban. E bajon ÍB leginkább az iskola 
segíthet. 

A székely el sem lehet pör nélkül. Abból, 
amit ő ui ó jussáuak vél, nem enged semmi 
síin alatt. Inkább vesszen oda egész kis vagyona. 
Jól ismerik a prókátorok a székelységnek ezt a 
ross tulajdonságát. Nincs is talán aránylag annyi 
szemfüles  ügyvéd sehol a világon, miut éppen 
a Székely földön.  Alig hal meg székely ember, 
anélkül, hogy fiáuak  ue hagyna egy egy pöröcs-
kit is örökségül. El kivált azért nagy baj, mert 
s pörösködést náláuál ínég nagyobb búuük szok-
ták kisérni: s gyűlölködés, ellenségeskedés. 

A székely hirtelen lobban haragra, és bár 
haragja gyorssá lelohad, mégis elég sokáig tart, 
hogy rombolhasson. Ily szenvedély tüzébeu em-
berölés is megesik, valamint táncz és .guzsalyas" 
alkalmával as, uieg véres verekedések, is Mind en-
nek megadályozása, korlátozása erkölcsi és val-
lási eszközökkel a papság feladata.  Ez meg ls 
tessi kötelességét. Az undok káromkodását is 
esák felhevüli!  állapotban hallatja a ssékely, vagy 
az átkos alkohol hatása alatt és readesen uem 
tudja, nem Ismeri a káromló siavsk értelmét. 

Amennyire meg tudja becsülni a pénzt, 
amit két keze munkájával szeres, és, amint mon-
daui szoká9, „minden knrajozárt háromszor s fo-
gához vttr," mielőtt kiadja, éppoly köanyelmüen 
és meggondolatlanul rakja, ha már egyszer va-
lami usgy szükség erre a lejtőre kéuysseritette, 
a „bankban* és egyéb pénzintésetekben, vagy 
uzsorásnál az adósságot A népnek nagy réssé 
nyakig el van adósodva. Az adósságrakás oyoloz-
van százaléka ugyaa megokolt a szaporodó ter-
hek, önként fokozódó  igények és váratlan csspá-
sok által, de húsz százaléka talán elkerülhető 
lett volna. 

Ezek a aem csekély hibák alkotják legin-
kább a székely jellem árnyoldalát. Ha ekként 
magunk elótt képzeljük a székely típust, csat-
lakoznunk kell Jósaef  főherczeg  Ítéletéhez a szé-
kelyekről. A fenséges  tudós, kinél alig Ismeri 
jobban fajunkat  valaki, 187&. oktober 4-én kő-
rülbelól igy nyilatkozott a székelyekről: ,A szé-
kelyekben a magyar nemzet összes ssép és jé 
tulajdonságai egyesülve vannak .Erre a kijelen-
tésre a ssékelyek büszkék lehetnek, de köteles-
ségük is ám oda hatni, hogy ezt as ítéletet se 
a jelen, se a jövő rosssabbra ne módosítsa, el-
lenkezőleg evvel egészítse ki a nélkül, hogy a 
magyar nemzet feltűnőbb  büaeibea leiedsebének." 

S ebből a kis nemzetből sok család és sok 
egyes emelkedett ki olyas, akik a legműveltebb 
nemsetnek is díszükre váltak volna. 

Azon sok előkelő család kösül, melyek ki-
váló fiakat  adtak aemosak a Székelyföldnek,  ha-
nem Erdélynek, Magyarországnak, sót itt-ott as 
egész kettős monsrkiánsk, csak eseket emelem 
ki: a gróf  Andrássy-, Bethlen-, Lázár-, Mikes-, 
Mikó-. Kálnoky-, Kuun-, Teleki-, és a Toldalagy-, 
a báró Orbán-, Apor, Siealkeressty-, Kemény-
és Huazár-osaládokat Ezen családokbél került kl 
nem egy fejedelem,  államférfi,  hadvesér, iró, 
tudós, jótevője nemzetének, — akinek jó hirét 
uem határolja Magyarország határa, Ismervén 
őket as egész müveit világ. 



28. H&ra. 

goluţ • azután fog  nyilatkozni. As ellenzék 
egyszerre felzodnlt  s Átkiabálta a honvédelmi 
miniszterhez, hogy nem igy szokás válaszolni. 
Ezzel rátértek a miniszterelnök programmbe-
ssédJének a megvitatására. Először Barabás 
Béla Bsélalt fel,  aki a függetlenségi  párt harczias 
elemeinek a részérdi a további hsrczot jelen-
tette be mindaddig, mig ja miniszterelnök s 
nemzeti kívánalmakat nem teUesiti. Szóval, 
az obstrnkezió nem szerelt le, hanem as mű-
ködik továbbra is az nj kabinet ellen. Toma-
sics Hiklós horvát miniszter szólalt fel  sze-
mélyes kérdésben az ellenzék tegnapi táma-
dásara. A horvát miniszter kimagyarázta, ho-
gyan értette ó azt, hogy a magyar nemzetnek 
akkor lesz joga a magyar hadsereghez, ha az 
országban bősz millió magyar lesz. Ezzel nem 
akart gnnyolodni, mert ba gúnyolódik, első 
sorban a horvát nemzetet gnnyolta volna ki. 
fot  pedig még az ellenzék sem teszi fel  róla. 
Azért lett miniszter, mert a miniszterelnök, 
meggyőződött róla, hogy ó a magyar-horvát 
testvériségért harezplt mindig s azért fog  ezu-
tán is barezolnl. Altalános derllltség között 
hallgatta aztán a Ház Eötvös Károlyt, a vaj-
dát, a ki hatalmas jókedvében volt s ősi hu-
morával emelte a tanácskozás hangulatát. 
A képviselőház három következő Illésé-
ben a miniszterelnök programmjának vitatása 
volt napirenden. Ellenzéki részről többen szó-
lottak hozzá ezek között Polónyi Géza, ki 
azt bizonyiljja, hogy a miniszterelnök prog-
rammja nem egyezik meg azokkal az ígére-
tekkel, melyeket a függetlenségi  párt megbí-
zottjai elótt tett, ennélfogva  az obstrukeziót 
nem lehet a függetlenségi  pártnak abban 
hagyni. Okolicsányi  László a miniszterelnök 
prograrambeszédét kritizálta s végUI indítvá-
nyozta, hogy mondja ki n ház, miszerint a 
kormány iránt bizalommal nincsen. Kormány-
párti részről Uieromiay  Károly mondott álta-
lános ügyelennnel hallgatott beszédei s azt bi-
zonyította, hogy az 1890. évi XXX. t.-cz. 
módosítása nem veszedelmes még akkor sem, 
ha megakaijuk csinálni az önálló vámterületet. 
Ezekben az ülésekben történt néhány napirend 
előtti felszólalás  B a 4-diki gyűlésben három 
interpelláczíó. 

— Aa n j ojoncşjavaslatok Kolozs-
váry Dezső honvédelmi miniszter a képvise-
lőház julius 1-ei ülésén beterjesztette a rendes ka-
tonai ujonczokról szóló javaslatokat. Az egyik-
ben további egy esztendőre kéri az ujouczlét-
számnak az eddigi számban való megállapítá-
sát, a másikban pedig ugyanannak megajánlá-
sát E szerint a közös hadsereg és a haditen-
gerészet ujonnzjutalékai erre az esztendőre 
103.100 embert, amagyar honvédség ujouezjuta-
léka pedig I2.Ő00 embert tenne. A képviselőház 
mind két javaslatot a védóerő bizottsághoz 
utasította előzetes tárgyalás végett. 

— Királyi döntés a kvótáról. A hi-
vatalos lap julius 2-dik száma a királynak Khuen-
Héderváry Károly gróf.  miniszterelnökhöz intézett 
késiratát közli, a mely egy év tartamára Magyar-
oraságra 83'/« aiázalékban állapítja meg a 
kösös költaégbei valő hozzájárulás arányát. A 
késírat igy azől: Kedves Khuen-Héderváry gróf! 
Minthogy a magyar korona országainak és a bi 
rodalmi tanácsban képvlaelt királyságok és orszá-
gok lörvényea képviseletei között arra az arányra 
néave, a melyben azok a közös ügyek költségei 
hea hossájárulnl tartóinak, az 1807. évi XII. 
t. cikk 19., 20. és 21. szakaasal (as 1807. évi 
deczember hónap 21-én kell ausztriai törvény 
3. szakasza B. O. Bl. 146. aa.) értelmében léte-
sítendő egyezmény nem jöhetett létre, a közös 
ügyek költségeihez való hozsájárulási arány kér-
déaét as idéiett törvényozikk 21. szakasza (az 
idézett törvény 3. aiakassa) alapján és aa 1903. 
évi julias bóaap l-étól 1904. évi juniuB hónap 
80 ig terjedő egy év tartamára való érvénynyel 
akkép döntöm el, hogy a közöa ügyek költségei 
bői a magyar korona oraságai 33'/«» százalékot, 
a birodalmi tanáoaban képviselt királyságok és 
oraságok pedig fl6M/«  százalékot viselnek. Uta 
altom Ont, hogy est köztudomásra liozsa. Kelt 
Béeaken, 1803. évi julius hónap I én. Ferenez 
Jóasef,  a. k„ Khuen-Héderváry Károly grót a. k. 

Pályaválasztó ifjak  figyelmébe. 
A m. kir. pesta-, távírda- éa távbeszélő-

nél betöltendő 180 gyakoraokjelöhti állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezea állásokra az 1883. évi I-ső törvény 
ezikk 14-ik g-a értelmében azok pályázhatnak, 
akik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más 
tanintézetet érettségi vizsgával sikeresen elvé-
gezték, 18-ik életévüket betöltölték és magyar 
állampolgárok. 

kérvények, a már közszolgálatban állók által 
felettes  hatóságok, közszolgálatban uem levők 
által pedig az illető főszolgabíró  vagy polgár-
mester ntjáu folyó  évi jalias bó Sl-ig  asze-
rint, ahol alkalmaztatást óhajtanak nyerni, — 
a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, 
pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, vagy zág-
rábi posta és távirdaigazgstósághoa nyújtan-
dók be. 

Az emiitett balőridőn tul érkező folyamod-
ványok eaak az esetben fogadtatnak  el, ba a 
kitűzött batáridőig, pályázók kellő számmal 
nem jelentkeznénrk. — A pályázók közül ki-
választottak az Illető posta- és tárirdigazgaló-
ság felhívásra,  az igazgatóság vezetőjénél sze-
mélyesen jelentkezni tartoznak, a ki aznláa 
félfogadásuk  iránt határoz. 

A felfogadott  posta távlrda-gyakornokje-
löltek eskü helyett, ezt pótló fogadalmat  tesz-
nek, két (2) korona napidíjban részesülnek s a 
következő föllételek  mellett lépnek szolgálatba: 

1. Állásukat az illetékes posta- és táviida-
igazgatóság felhívására,  folyó  évi szeptember 
bó l-én, vagy ba az igazgatóság máik ép ren-
reodelkeznék ehhezképesl elfoglalni  tartoznak. 

2. Kötelesek a posta- és távirdaigazgaló-
ság állal kijelölendő hivatalnál, melynek fegyelmi 
hatósága alatt állanak s posta- és távirdakeze-
lést gyakorlatilag elsajátítani a ott rendes szol-
gálatolt teljesíteni. 

3. 1904. éri szeptember hó l-re saját 
költségükön Budapestre, illetve Zágrábba helyez-
tetnek át a postatávirda-tisztképező laululyam 
hallgatásra 

4. A posta- és tisztképező tanfolyam  tar-
tama alatt, mint annak rendes hallgatói a tan-
folyami  szabályzatnak minden tekintetben alá-
vetik magukat a a beiktatási és tandijakai, ha 
csak ezek alól föl  nem mentetnek, fizetni  kö 
telesek. 

6. Napdijaik élvezetében a tanfolyamnak 
10 hóra terjedő tartama allatt is megmaradnak-
de eonek fejében,  a tanfolyam  székehelyén levő 
poata- és távirdaigazgatóság rendelkezése sze-
rint, szabad idejükben gyakorlati szolgálatot tel-
jesíteni tartoznak. 

6. A kik ezen feltételeknek  eleget nem 
lesznek, vagy a kiknek magaviselete, avagy 
megbízhatósága kifogás  alá esik, valamint azok 
is, akik a posta távírda és távbeszélő szolgá-
latra más okok miau alkalmatlanoknak talál-
tatnak : a szolgálat, illetve ezen próbaképeni 
alkalmaztatás alól, minden további igény nélkül, 
egyszerűen fölmentetnek. 

7. Azok viszont, akik gyakorlati alkal-
maztatásuk alatt teljeseu beválnak, a posta- és 
lávirdaliszlképező tanfolyam  szabályszerű elvég-
zése s a pbsla és távirdatisz'i alapvizsga si-
keres letétele után, posta- és távirdagyaUor-
kokká neveztetnek ki az 1893. évi IV. tör-
vényc/ikk 2-ik g-sában megállapított segélydij-
jal, azaz ka felsőbb  tanintézetet végeztek, évi 
1000 korona, különben pedig évi 800 korona 
segélydijjal, a posta- és távirdatisztképezö tan-
folyam  szabályzata által előirt szakvizsga sike-
res letételével pedig minősültséget szereznek 
posta és távírda tisztviselői állásokra. 

Kolozsvári, 1903. junius 23-án. 
Vuchetlob, 

posta- és tárvlrdalgazgaló. 

hányadát is s Székelyföld  felé  irányítani, egy 
csapásra segítve lenue a székelység Igen szo-
morú és aggasztó gazdasági helyzetén. 

A székely kongresszus mindezeket meg-
fontolva  éa tisztánlátva elhatározta, hogy a szé-
kely ásványvizek éa fürdők  érdekében egyéb 
intézkedések mellett felhívást  intéz a társada-
lomhoz. A kongresssns végrehajtő bizottsága a 
sajtó ulján fordul  tehát a hazai társadalomhoz, 
s az uton kéri abellöldi kórházak vezetőségét, 
az orvosokat és az egész társadalmat, bogy 
hazafias  kötelességüknek elegei téve, a székely-
földi  ásványvizeknek a hasonló hatású külföldiek-
kel szemben adjanak előnyt. Hisszük, hogy a 
nemzeti öntudatra ébredő magyar társadalom a 
székely kongresssns szavát meghallgatja és lel-
kére veszi. 

feltételeken  kivül a pályázók köz-
ségi, erkölcsi bizonyitványnysl feddhetetlen  elő-
étetik et, köihatósági orvosi bizonyitványnysl 
pedig ép és egészséges, a posta és távírdaszol-
gálatra testileg alkalmas voltakat Igazolni tar-
toznak. Továbbá azok, kik a középiskolát az 
190S—1903-lk tanévet megelőzőleg végezték, 
kötelesek hiteles módon szt is kimatatni, hogy 
azóta hol voltak alkalmazva, ilelve mivel fog 
lalatoskodtak. 

A ptfyázat  alá bocsátott állásokat a kerü 
leti posta- és távirdalgazgatóaágok fogják  be-
tölUai, acáaszerlat minden igazgatóság tizen-
kettőt. 

A aajátkeztleg irt ás születést, orvosi er 1 <s iskobi bizonyítványokkal ÜHszereit 

Ásványvizeink érdekében. 
A székely kongresszus végrehajtó bizott-

sága az ásványvizek érdekében következő kom-
münikét teszi közzé. 

A nemzeti termelés védelmét ugyan ma 
már az egész közvélemény szükségesnek mondja, 
még is lépten-nyomon olyan jelenségekkel talál 
koznnk, a melyek azt látszsnsk bizonyítani, 
bogy e hangzatos mondás ajkunkról épen olyan 
könnyelműen hangzik el, mint azámoa egyéb 
nemzeti érzésüuk fellángollásából  származó szó-
lamuk. Szomorn bizonyítéka ennek az a körül-
mény, bogy évenkint körülbelül egy millió ko-
:ona értékű külföldi  ásványvizeket boznnk be 

e mellett a belföldi,  különösen a székely für-
dőket és gyógyforrásokat  elhanyagoljuk. 

A székelyföldön  lil féle  forgalmi  czikket 
képező ásványvíz van, melyekkel a külföldi  vizet 
minden áldozatnélkül kiszoríthatnák. A Giessbübli 
helyett az ezz»l egyenlő értékű bodoki Matild-
víz, a spaai-piemonti helyett elöpataki vagy ho-
moródi, a aeltersi helyeit kovásznai vagy mái-
nási Mária-viz, a franczensbadi  helyett tusnádi, 
karlsbrnnni helyett korondi, a schwslbachi helyett 
felsőrákost,  gleiebenbergi helyett málnási, az 
apollinaria helyett borszéki volna használható 
ugy a magánházaknál, mint kórházakban. 

Sajnos azonban, hogy Bem a fogyasztó 
közönség, sem a kereskedelem nem szentel annyi 
ügyeimet a székely ásványvizeknek, a mennyit 
azok értéküknél fogva  megérdemelnek. Tagad 
hatatlan, bogy ennek egy részt az orvosok az 
okai, a kik s legritkább esetben vesznek ma-
guknak annyi fáradtságot,  bogy a belföldi  ás-
ványvizek hasznáról maguknak meggyőződést 
szerezzenek és betegeiknek a külföldiek  helyeit 
ezeket hathatósan ajánlanák. 

Éppen ilyen mostoha sorsban részesülnek 
s székely fürdők  is, hol oly hass erős gyógyha-
tású fürdő  váija a Székelyföldön,  a betegeket. 
Megbízható számítás szerint 48 millió koronára 
rag az sz összeg,- amelyet a belföldről  nyara-
lás és fflrdőzéa  cziméo éveakínt külföldre  visz-
nek Ha sikerülne az állam támogatásával és 
hültaAsea a magyar társadalom lelkesedésével 
esnek a rengeteg öeszegsek csak egy bizonyos 

•z E. M. K. E. mult éve. - (Az E. M. K. E. 1903. évi jelentéséből.) -(Folytatás.) 
Ha számba vesszük azonban a kimutatást, 

kitűnik, hogy a legtöbb segély örökidőkre, vagy 
legalább évek hosszú sorozatára van megsza-
vazva s igy az egyesület ujabb akczióképessége 
meglehetősen megbénitva van. Igy, az évi jö 
vedeleuinek majdnem egy harmada kizárólag az 
algyógyi székely löldmives iskolára van lekötve, 
az örökhagyó végakarata szerint; az egyesületi 
önálló Iskolák és óvók kővel 20.000 K-t vesznek 
igénybe évenkint; miutegy 5000 K-t lesznek ki 
a 32 évre, vagy egynél több évi-e megszavazott 
egyházi segélyek ; kizárólag csak a végrendelet-
ben előirt czélrs használható fel  a Kovács Sán-
dor-(éle Alapítvány évi 4972 kor. 86 flll.  jöve-
delme ; hasonlóképen a 2250 korona évi kiadást 
képviselő Gyerlyáuffy,  Nemes János, Veres Fe-
rencz-féle  alapítványok és a rendelkezési alap; 
ezután jönnek a több évre megszavazott másnemű 
segélyek, a fentarlási  kiadások stb. S igy nein 
csoda, ba pl. a folyó  évre azápr. 15 iki Igazgató-
választmányi Uléseü év végéig már csuk 26 787 
korona 27 flll.  állolt rendelkezésre, minek jelen-
tékeny része ujabb kulturális segélyekre már meg 
is szavaztatott. Ugy, liogy körültekiu'ö gonddal 
és takarékossággal ügyelnünk kell, nehogy év 
végéig váratlanul közbeiövő lontosabb kérdések 
gyáiuolitásánál megakadjunk, a mi még eddig 
nem fordult  elő : de vigyáznunk kell, bogy elő se 
fordulhasson. 

Csak természetes tehát, lm a/, egyesület 
a járadék-segélyek lehető megszüntetésére törek-
szik s ha a mult évi közgyűlés határozatához 
képes is előterjesztéssel turdultunk a kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter urboz, hogy igen 
előnyős feltélelek  melleit önálló iskoláinkat és 
óvódáiukal, melyeket a legkiválóbb pontokon 
és a legjobb karban építtetünk, vegye át s ez 
által az egyesület akczióképességet legalább rész-
ben mozdítsa elő. Az átvétel és a redakeziók 
által szándékunk ugyancsak a mnlt közgyűlés 
értelmében a községek iskolaépítő terh-ín köny-
nyileni, miutáu tudvalevőleg az áll. iskolák lé-
tesítéseitek ez a legfőbb  akadálya. Ez irányt, 
már meg is kezdettük s a mull közgyűlés óta 
16,000 K-t szavaztunk meg éa illetve folyósí-
tottunk ily czélra. A felajánlott  iskolák és óvók 
államosítását a miniszter a jövő évre helyezte 
kilátásba. 

Addig is elökésziteui az egyesület uj ak 
czióját, e czélból a kir. tanfelfigyelők  és más 
tényezők kikérdezésével összegyűjtöttük az er-
délyi rész iskoláztatási viszonyainak bű képét; 
Balog Pállal a kiváló Íróval és publiczixtával 
feldolgoztattuk  „Erdély fajnépei  s a Székely 
kérdés" czimmel az ő nagy muukája alapján 
az erdélyi rész kulturális utvonalait és kapcso 
lalait s ugy a jelzett nagy munka térképei 
alapján, mint különösen Merza Lajos kir taná-
csos, főpénztárosunk  fáradozásával  is  áldozat-
készségével elkészültek a különböző irányító 
térképeink, melyek közül a Merza Lajos-féle 
színes jelzésekkel tünteti fel  ngy a lakossági, 
mint iskoláztatási viszonyokat, ngy, hogy jövőre 
a már megállapított Mnnkaprogrammon és Se-
gélyző elveken kivül teljes Működési sorrend is 
fog  előttünk állani: csak a nemzet áldozatkész-
sége és támogatása el ne hagyjon. 

Ujabb Emke-inlézményül, daczára az ön-
álló alkotások megszüntetése határozatának, 
kiemelhetjük mégis a balazsfalvi  kisdedóvódát, 
melyet az előbbi Emke-iekola épületében a jelen 
tanévvel nyitottunk meg, egyelőre egy tanerővel. 
Az állam Balázsfalván  áll. iskolát létesítvén, 
igy az ottani Emke-iskolát beszüntetni s a kis-
dedóvódát beállítani lehetett. Ez, és az említett 
öt iskolaépítés segélyezése, köztük Alsó Fehér-
vármogyében egy 10,000 K-val, a nagyobb ily 
nemű segélyeink. A töbh kulturális járadék-ki-
adás, vagy egyszersmindeukorrs szóló segély 
U6 : léteiben. 

Végrendelet kötelezvén az egyesület leg-
nagyobb alkotása az algyógyi gróf  Kun Kocsárd 
székely földmives  iskoláról minden évben külön 
jelentéBt tenni, kiemeljük, bogy ez intézet — Er 
délyben az egyetlen magyar földmives  iskola — 
a mult szept. hóban töltötte be fennállása  10-dik 
esztendejét. Ez idő alatt beiratkozott 192, vég-
zett 142 tanuló. Ezek nagyobb része az igaz 
gatóság közvetítésével egyes földbirtokosoknál 
helyeztetett el, mint Ispán, felügyelt,  munka-
vezető, gazda. Saját ősi földjét  alig műveli egy-
kettő. Az Intézetben tarlóit néptanítók részére 
az 1896. évtől hét gazdasági tanfolyam,  melyen 
összesen 167 néptanító, köztük egy tanítónő is 
vett részt. Az 1699. évtől tartatott a kisgazdák 
számára hat téli iskola, melyen I0S-en vettek 

sepsiszentgyörgyi árváin- és szeretetházbői 
az 1900. évtől felvétetett  80 székely árvaflu. 
A tanszemélyzetet illetőleg sz intézetben volt 
a tiz év' alatt egy igazgató; a rendszeresített 
egy később két segédtanítói álláson megfordult 
a tíz év alatt nyolc* segédtanító; kertésztamtó 
öt váltakozott: az ideiglenes ösztöndíjas gaz-
dasági segéd állásra tizennégy gazdasági segéd 
o s z t a t o t t be; gazdasági kiképezést nyert három 
ösztöndíjas néptanító. Az intézet vagyonértéké 
355.976 K. 33 f.  ebez a gróf  Kun Kocáid 
birtokalapitvány értéke régebbi becslés szerint 
500.000 K. együtt BSB.976 K. 33 f.  Az ala-
pítványi birtok művelési ágak szerint: 365 k. 
b szántó 65 h. rét, 15 h. szőlő, 67 b. kert 
éa belsőség, 682. b. erdő, 468 b. legelő, 10 h. 
terméketlen ;együtt 1766 b. 414 nsz. ÖL Ke-
gyeletes szép szokás az intézetnél, hogy az al-
gyógyi székely földmives  iskols és a szomszédos 
szászváros ref.  Kun Kollégium növendéke) és 
tanári kara minden évben május 6-én Kocsárd 
napján meglátogatják a másik intézetet s ez al-
kalommal felújítják  a nagy gróf  emlékezetét. 
Algyógyon mindannyiszor a sírját is megkosza 
ruz«ák. Algyógyon a hatalalan emlékű alapiló 
születésházában ereklye-muzenm rendeztetett be. 

(Folyt kov.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Esküvő. Dr. U y ö r p á l Domokos 

kelybeli if|U  ügyvéd folyó  hó 4-én esküdött örök 
hűséget Gál Irmának, Gál József  takarékpénz-
tári igazgató kedves és müveit leányának. Dél-
elölt 10 órakor történt meg a polgári kötés a 
városi anyakönyvi hivatalban dr. Ú j f a l u  sí 
Jenő, polgármester m. kir. anyakönyvvezető 
közbejövetelével, ki a bejegyzés után a fiatal 
párhoz ciians beszédet intézett. Az egyházi ál 
(láüt a helybeli róm. kath. templomban adták rá 
az ifjú  párra, hova hosszú kocsi soron vonult 
föl  a leginkább családtagokból és legközelebbi 
isinerősökből álló násznép. Esküvő után lakoma 
voll a Bomfeld-féle  sőrcsarnokban, a bol a leg-
jobb hangulatban a reggeli órákig maradtak 
együtt a vendégek. Vacsora alatt a fiatal  párra 
szebbnél szebb köszöntők hangzottak fel,  melyek-
ben az uj házasoknak boldogságot, szerencsét 
és hosszú életet kívántak. E jó kívánságokhoz 
mi is a legnagyobb örömmel hozzájárulunk. 

— Uj plébános. Dartha Ferenczet a 
helybeli róm. kalh. egyház segéd lelkészét az 
erdélyi róni. kath. püspök Kászonnujfaluba  plé-
bánossá nevezte ki. Gratulálunk. 

— Fapl és tanitói szentgyakorlatok. 
Erdély róm. kath püspöke — a mint látszik — 
állandósította azokat a szentgyakorlatok at, 
melyekel állásának elfoglalása  után lelkészkedö 
papsága és a fennhatósága  alatti róm. kalh. 
népiskolák tanítóival eddig minden évben meg-
tartott és tartatolt. Az idei szentgyakorlatok a 
szokásos helyen Csiksomlyón hétfőn  vették kez-
detüket első sorban « papsággal, melyre ugy 
ezen, mint a szomszédos vármegyékből igen 
sokan jöttek össze. Gróf  Mailálh Gusztáv Ká-
roly püspök nr hélfőu  reggel 9 órakor érkezett 
meg a Bzeredaí vasútállomásra dr. Hosszú Va-
jul lugosi újonnan kinevezett gör. kalh. püs-
pök és egy jeuzsita atya társaságában, honnan 
egyenesen a róm. kath. templomba hajtatott, a 
hol misét mondott s a plébánián megreggeli-
zett. Később az általa kedvelt szeredai fürdőre 
hajtatott, ott megfürdött  s délre Somlyóra ér-
kezett, hol a nagyrészt már együtt volt papság 
lelkes fogadtatásban  részesitelte. Délután meg 
kezdődlek a bárom napig tarló szent elmélke-
dések a papsággal, kiket majd pétiteken a kán-
torok és tanitók váltanak fel.  A gör. kalh. püs-
pöknél ezen feletkezetbeli  papok közül is többeu 
tisztelegtek. 

— Tis éves találkozó. Ezelőtt 10 évv-1 
a csiksomlyói tanitóképezdéu oklevelet nyert s 
ma az ország különböző vidékein működő 17 
tanító közül kilenczen jöttek össze Haszár Zol-
tán Budspest fővárosi  tanító kezdeményezésére 
a pálya társak Vasárnap Csíksomlyón, bogy a 
multak emlékeit fölelevenítve,  a régi baráti kö-
teléket lazulni ne engedjék. Megérkezésük ntán 
mindjárt egy kegyeletes ténynyel rótták leadó-
jnkat, midőn Földes József  volt igazgatójuk és 
Dávid Samu taaárnk sírját keresték föl  a som-
lyói sírkertben és porladozó hamvaik fölé  koszo 
rukat helyeztek. A délelőtti isteni tiszteleten, 
mely „Tedeum" mal lett bevezetve, testületileg 
vettek részt, a délutánt pedig látogatásokra 
használták fel.  Ette a gimnázinmi élelmez/inéi 
a viszontlátás örömére áldomást ültek, melyen 
nem csak a képezde jelenlegi igazgatója éa ta-
nártestülete, hanem mások is sokan veitek részt 
s vidám hangulatban elevenítették fel  s uiuluk 
emlékeit s adták elő azutáni élményeiket. 

— Bűzös csatorna. A lapunk mult 
és az előtti számaiban sokszor emiitett bű-
zös csatorna még uiost is meg van a ter-
jeszti a dögleleles levegőt a járó-kelők 
év a környéken lakók legnagyobb bo-
szuságárn éa a közegészségnek veszedel-
mére. Még csak annyit sem tesznek meg, 
hogy a csatornában felszaporodott  bűzhödt 
sarat eltávolitassák, vagy azokat, a kiket 
illet a csatorna tisztítására fel  hivják 
vagy rákényszeriteék. Vájjon itt Csíksze-
redában kötelessége-e valakinek felü-
gyelni a köztisztaságra és közegészségre? 



Jn . C S Í K I L A P O K . a . 

A KoMntta uaállodában u sj bérU 
előnyös változtatásokat visz keresztül, melyek 
hivatva lesznek, hogy as tddlgi hiányokat pó-
tolják a a látogatókaak és vendégeknek kivá-
nalmait kielégítsék. A nagy termet újra festet-
ték éa ojra baloroziák. A nagy terem m-llett 
lévő két ssobát összevágták s igy mort egy tá-
gas, kényelmes étkező helyiség áll rendelkezésre, 
mely különösen bálok és nagyobb nolalságok 
alkalmával fog  jó szolgálatokat tenni. A vendég 
szobák is níra vannak rendéivé, a hol az «tas 
megtalálja a megfelelő  kenyelmet. A mint hall-
jak az Összes helyiségeket villanynysl fogják 
világítani. Nagy gond van fordítva  a konyhára 
és kalőnbőző italokra a a kellő telszólgáló sze-
srflyset  is rendelkezésre áll. 

— A csíkszeredai kitűnő fürdőt  a 
meleg idő beálltával nap nap mellett igen sokan 
látogatják. Es a szépen és nsgy költséggel be-
rendezett fürdő  igazán megérdemli, hogy minél 
számosabban felkeressék,  nemcsak kellemes éa 
üdítő vizéért, hanem azért is mert a fürdő  tn< 
lajdonosa a legjobb igyekezettel mindent elkövet, 
hogy a vendégek igényei máa tekintetekben is 
kielégíttessenek. Az állandóan kijáró látogatók 
közül igen soksn használják a „Katalin" gyógy 
forrás  vizét is, mely orvos szakértők szerint 
gyomorbajoknál és hólyag bántalmaknál kitűnő 
halásn. 

— Budapesti diákok tanulmány 
ú t j a a Székelyföldön.  A budapesti ev. ref. 
főgimnázium  16 növendéke 6 tanár kíséretében 
a Székelyföldön  végzett teuulmányutjok alkal-
mából folyó  hó b-én érkeztek meg városunkba, 
ahol az éjszakái voltak töltendők. Elszállásolá-
sukról gondoskodva volt ugyan, de visszatetszést 
szült nálok, sminek nyilvánosan is kifejezúst 
adlak, hogy itt Csikvármegye központján egy 
szál rendőr fogadta  őket, aki azutáu a tanul-
mányi uton levőket szállásukra vezette. Mivel 
az elszállásolással a városi tanács volt megbízva 
illó és igazságos lett volna, bogy a tanulmáuy 
utat tevők fogadását  valamelyik városi tisztvi-
selő eszközölje. Ezt meg kellett volua tenni 
a város jó hirneve érdekében is. Olvassuk 
a lapokból, hogy az ilyen kirándulók fogadását 
más helyeken a .Székely Társaságok" eszközlik. 
Mit csinál a csíkszeredai .Székely Társaság" ? 
Megball-e, vagy caak alszik ? 11a osak alszik, 
idejo volna már, hogy álmaibői felébredjeo  s 
vegye kezébe a kirándulások intézésének ügyét, 
mert ha ezeu a Székelyföldre  nézve igen fontos 
iigyel kezdetben elhanyagolják, akkor aem re-
mélhetjük, hogy esen Ugy, mely oly szépen in-
dult, s melynek sikerétől olyan szép eredménye 
ket várunk, megfeleljen  azon reményeknek, me-
lyeket ahos fűztek.  A budapesti vendégek kirán-
dulást teltek Somlyóra, megtekintették a városi 
és a közeli fürdőket,  esto a Kossuth száilőbun 
megvscsoiáltak. Másnap reggel pedig egy réssük 
a félnégy  órás, más réssük s 0 órás vonattal 
Tusnád fürdőre  ulastak. 

— Helyreigazítás Mnlt számunkban 
megemlékeztünk az „Egyetemi estélyiről s a 
harmadik alelnök : Szebeni Lukács tévedésből 
kimaradt, mit most helyreigszitnnk. 

— Műkedvelő előadás. Vákár  Vilmos 
körünkben időző szinész közreműködésével néhány 
helyboli műkedvelő .Tarka ssinpad* csimen 
jótékonyczélu előadást rendezett, mely folyó  évi 
julius hó 4-én, szombuton este folyt  le a .Kos 
suth' szálló nagytermében ssép számú közönség 
előtt. Bevezetőül Vákár  Vilmos a .Tengerész 
belépőt' énekelte el a Oésák ozimü operettből 
s azután a Gyilkos  harang ozimü melodrámát 
adta oló műkedvelő senekar kísérete mellett. 
Mindkét produkczió tetszést aratott s előadói 
zajosan megtapsolták. .Valami  hibája van" 
czimű egy felvonásos  darab következett ezután 
Balancourt szerepében a asinlapon jelzett Dar-
vsa Béla helyett Vákár  Vilmossal. A darab 
bobóaatnak van minősítve, de szerintünk azon is 
mélyen alul áll, igazán piacii komédia. As égész 
síért íródott, hogy Balaneaurt feldöntbesse  a 
tintás kalamárist, a kiborult tintát ssebkendőjé-
vel félitassa  s végűi a zsebkendővel feketére 
dörzsölhesse areiulatját A ssereplők: Szultán 
János (André orvos), Ábrahám Ilonka (Csécsii). 
Vákár  Vilmos (Balanoaurt) és a tempéramentu-
mos Müller  Juliska elég buzgósággal és a leg-
jobb igyekesettel oldották meg feladataikat,  de 
a darab silánysága miatt nem igen tudtak na-
gyobb hatást elérni. A hálás közönség azonban 
dicséretre méltó törekvéseiket tapsokkal jutal-
mazta. Jóval nagyobb hatást telt a Cox és Box 
csimfl  angol bobósat, melyben Darvas Béla 
(Boz) éa Vákár  Vilmos (Cox) mutatták be ügyes-
ségüket s jó izü mókáikkal folyton  derültségben 
tartották a közönséget Jól megállotta helyét 
és kitűnően segédkezett nekik Orbán Irén a 
liounceraé Asszony nem nagyon bálás szerepében. 
A tetszésnyilvánításokból mind a háromnak bőven 
kijutott As utolsó szám slatt Vákár  Vilmos 
adott elő magyar nép dalokat megfelelő  kosstüm 
ben, szabatosan és tűssel. Az előadást tánca kö-
vette ; a talp alávalót Szakállas Gyurka uijonau 
alakított senekara szolgáltatta s a mini látszik 
eredményesen, mert as A nótáira éppen olyan 
jó kedvvel ropták a tánezol, mintha osak a Csi 
kai Oyurka senekara játszóit volna. A közönség 
higgadtabb réssé a „Kessdth" szálló ujjon 
alakított tágas éttermében felterített  ssslalokbos 
telepedett s hatalmas ét- éa Itvágygyal fogyass 
totla a Kossuth asálló uj bérlőjének jó Isü éte-
leit éa kitűnő borait, miközben dicsérte az qj 
rendel, mely s mestaal bérlővel a már nagyon 
elhanyagolt vendéglőbe beköltözőn. A Jól sikerűit 
malataágask a haj sáli órák vetetlek végei 

— Helyreigazítás. Lapuk mait azámá-
Szabó Géza szabadságolt tanfelügyelő 

helyettesítéséről adott közleményben némi téve-
dés forogván  feni,  szt oly értelemben igazítjuk 
helyre, hogy Nagy Imre felsőnépiskolái  igazgató 

tanfelügyelőnek  csakis a közigazgatási bizott-
ság Illésein valő helyettesítésével lett megbizvs, 
mig a hivatalos ügyeket a távollét ideje alatt 
Császár Nándor tanfeMgyelöi  tollnok fogja 
ellátni. 

— Lemondó körjegyoő. A esikvárdot-
falvi  körjegyzői csoportban, melyhez Caomortán, 
Csobolfalva  és Pálfalva  községek is tartoznak, 
szolgálatbsn állott Szóllősi Ferencz körjegyző 
állásáról önként lemondott s a lemondást a já-
rási főszolgabíró  is elfogadta.  A négy község 
képTlselötestölete vasárnap tartott Illésében s 
lemondást tndomásal vette s addig Is, mig az 
Igy megürült állás rendss pályázat utján betöl 
lelnék az ügyek vitelével a lemoudott körjegyzőt 
bízta meg. 

— A helybeli óvoda Javára. A leg 
közelebbi esküdtszék! tárgyalások alkalmával 
1 (egy) napon 4 kor. dijat és vitássá vált fu< 
vsrdijnsk felét  8 kor. 60 fillért,  összesen 
7 kor 60 fillért  (hét kor «0 fillért)  küldött be a 
helybeli ovoda javára, mit ezennel nyugtázunk. 
Rendeltetési helyére juttatjuk. 

— Fuvola hangverseny. Bitka élve 
selben részesült városnnk és a köiel vidék kö-
zönségének szon része, mely folyó  évi julius hó 
6 ón részt vett Willkow Kereaztély fuvols  inil 
vész, s szentpétervári és a budapesti m. kir. 
opera volt Ingja és elsó szólistája s a világ 
eísó fuvoliatája  hangversenyén. A hangverseny, 
dscsárs annak, hogy Szilágyi Dezső, ki a mű 
véai Játékát zongorán szokta kísérni, nem éike 
zett meg, igen jól sikerült, és ebben igen nagy 
érdeme volt Dr. Kolonies Dénesué óuagyságának. 
ki látva a művész Bzorult helyzetét, készséggel 
a zongorához ült s elvállalta a kiséró szerepét, 
mely téuy öuagyságának neinosak jó szivéről, 
hanem ritka tudásáról és kiváló művészetéről ia 
tanúskodik, mert egy teljesen ismeretlen mű-
vészt, talán egészen ismeretlen darabokban ki-
sérni olyan feladat,  a milyenre nem sok ember 
vállalkozik. Az est műsora a következő volt: 
I. .Orosz nagy ábránd* Veres Berefán.  Heiue-
uiayertől. 2. .Magyar Rapsodia' Liszt Ferenci-
től. 3. .Faust" ábránd. 4. .Velenczoi karnevál' 
Paganinitől. 6. .La Somnambula" Ördög trilla. 
Bribcialditól. «. .Adagio* F-dnr. Mosartól. 7. .llo-
pülj fecském*.  8. „t'spricoi de concerto* Wili-
kowtól. 9 Kuruoz dalok* Káldytól. A miivéaz 
páratlanul brilliáns játékát feszült  figyelemmel 
hallgatta a kicaiuy, de válogatott közönség B 
minden egyes számot lelkesen megtapsolt. Ki-
váló hatást tettek ugyau a nehéz, klasszikus da-
rabok is, de a köiöuség nagyobb része különö-
sön akkor melegedett föl,  mit a „Repülj fecském" 
akkordjai felhangzottak  s a lelkesedés akkor érts 
el tetőpontját mikor Káldy kuruoz dalai áradtak 
szét a művész meaterian kezelt igéuytolen hang-
szeréből. W'ilikow egyike a jó Isteutöl ritka talontu-
mokkat megáldott embereknek, ki művészetében 
olyan magas nívóra emelkedett,, melynél maga 
sabbal képzelni is alig lehet. Kezeiben az igény-
telen hangszer olyan eszközzé válik, melylyel a 
legnagyobb zeneköltók legnehezebb darabjait 
ritka könnyűséggel és páratlan hatással tudjá 
tolmácsolni. A hangverseny jóval nagyobb közön-
séget is megérdemelt volna, mint s mekkora ez 
este jelen volt. 

— Rákóozi ünnep Uáromszékvármegye 
egyetemi ifjúsága  Sepsiszentgyörgyön, 1903. 
julius hó 19-én. Rákóczi üunepet rendez, melyre 
s következő meghívót bocsájtollak ki: Mi slant 
snbscribáltak, mint a nemes és vitézlő székely 
nemzet ifjúsági  rendelnek megbizoltjsi adjuk 
tudtára mindeneknek, az kiket illet, hogy egy-
kori nagyságos és fenséges  fejedelmünk  felső 
vadászi Rákóczi Ferencz urunk Eő nagysága 
dicsőséges emlékezetére finnepet  szentelni Há-
romszék fővárosában  Sepsiszentgyörgyön az Ur-
nák 1903-ik esztendeje julius hsvánsk 12 ik 
napján egybsseregIBnk s ott élő szóval, táro-
gatók hsrsogásával, sípok zengésével, dobok 
pergésével és zázzlók lobogtatásával örömet 
ülünk a felett,  kogy 200 évi sívó sírjából Rá-
kóczi lelke feltámadott  s a magyar nemzet im-
már öt méllóan megérteni s bsló porait is haza-
hozni tudja. Ugy készüljön azért minden igaz 
székely, hogy mint Rákóczi népe sz mondott 
nspon és helyen megjelenni el mulassa a bódc 
lalát az nsgy fejedelem  emlékének bemutatni el 
ne felejtse.  Datam in Civitate Nostra Sepsiszent-
györgy die 1. Julii Anno Domini 1903. Ifj.  Gödri 
Ferencz diszelnök. Badő Albert, társelnök. Gyár-
fás  Sándor, társelnök Ferencz Lsjos, alelnök. 
Incze Gyals, alelnök. Kónya Kálmán, alelnök. 
Bádnly Mózes, alelnök. Zenlai Leó, főtitkár. 
Sófalvl  F. Ferencz, titkár. Hsrsly Béla, j-gyző, 
Iocze Gábor, ellenőr. Bntujás Gyula, pénztárnok. 
Nagy Gyula ellenőr. A Rákóczi ünnep sorrendje: 
Délelőtt 11 őrskor a városház dísztermében. 
I. Rákóczi trombitája, szerzette Boczonádi 
Szabó Imre. Éaeklik Bathé János, Hsdnsgy 
Antal, Jakab Almos és Karkő Gyuls. 2. Rákóczi 
népe, irta és szavalja Kan Béla, a kolozsvári 
egyetemi kör. és Rákőezl bizottság elnöke. 3 
Onnspl beszéd, tartja, dr. Benedek János ügy-
véd. orszgy. képviselő. 4. Rákóczi. Irta és sza-
valja Szabó JenA ev, ref.  lelkész, zongorán kl 
aéri Kelemen Lajosáé nrhölgy. 6. Karucz nóták. 
Előadja a s*psiszeu1györgyi ev. ref.  egyházi da-
lárda. 6. „Rákóczi". Irta és szavalja Zsögfto 
Zoltáa polgári Iskolai tanár. 7. Tárogató. Játsza 
Magocs János. Matiné stáa fél  S órakor össze-

napvllágre a konok Utkalbél, amelyek mái 
titkot képeitek. Minden sora telve senstesloi 
teleplesésekkel érdekes és a valóságnak megfe-
lelő esemény ok kel, Mlláa, Natália, Sándor. Drága, 
Lunyevlozáék éa a sserh udvar életéből. A könyv 
disses kiállításban a királyi pár hü orasképével 
jelent meg ára 80 fillér.  Kapható mladen könyv-
kereskedésben. 

iOvetel közös ebédre s városi nagyvendéglőben. 
Egy teríték ára 3 kor. 20 fillér.  D. a. 4 órakor 
gyülekezés a Gábor Árou-téren. 1. Felvonulás 

Szabadságtérre. 1. Szózat, énekli a sepsiszent-
györgyi sv. ref  egyházi dalárda. 3. Prolog, elő-
adja Szotyori Lajos ev. ref.  theologas. 4. Ka-
rucz-aóták, énekli a sepszentgyörgyi ev. ref. 
egyházi dalárda. 5. „Rákóczi lelke". Irts és sza-
valja Tompa Kálmáu a kolozsvári nemzeti szín-
ház tsgja. 6. Ünnepi beszéd, tartja Sáador Jó-
zsef  Emke t. alelnök, főtitkár,  orszgy. képviselő. 

Onnepi óda. Irts és szsvalja Dr. Benedek 
János ügyvéd, orazággyül. képviselő. 8. Szabud-
ságszobor megkoszorúzása Gyárfás  Sáador ev. 
ref.  theologus, társelnök áltsl. 9. Himnusz. Elő-
adja a sepsi-szsntgyörgyi tűzoltó zenekar. Este 
8 órakor a városház disztermébso 1. Nyitány 
iTiszspsrti jelenet Bánk-bán operájából" Balog 

Jaacsi zeneksrs áltsl. 2. Ünnepi beszéd. Tartja 
dr. Jancsó Benedek fögimn.  tanár. 3. Alkalmi 

Szavalja Nagy Terka k. s. 4. Rodostói ár 
uyak. Irta Harsinyi Káluián. szavalja Incze Gá-
bor ev. ref.  theologas. 5. Táncz. A védnökök 
közölt vannak a róm. kath., ev. ref.  és unitárius 
püspökök, Mikó Bálint főispán,  a báromszék 
megyei országgyűlési képviselők s még más 
notsbilitások. 

-•- Értesítés. A közösség érdekének elő-
mozdítása szempontjából kereskedelemügyi m 
kir. miniszter nr folyó  hó 17-én kelt 34678 sz. 
rendeletével megengedte, hogy a magyar ko-
rons országai területén levő mindazon városokban, 
ahol kincstári posta- és távirdahivatal látja el 
a távirat kézbesítő szolgálatot, helybe szóló 
táviratokat is lehessen feladni,  tekintet nélkül 
egyrészt arra, liogy a kézbesítéssel megbízott 
hivatalon kívül müködik-e azon a helyen több 
posta- és távírda (távbeszélő) hivatal, vagy 
nem ? más részt tekintet nélkül arra is, hogy 
az ugyanazon helyen berendezeti távírdák, a 
kézbesítést teljesítő hivatalin! távirdaiiag (táb< 
beszélőn), vagy küldönc/, járatok utján állanak -e 
összekötetésben? A kincmárilag kezeit posta-
és távirdahivat&lok székhelyén levő vasutüzleti 
távírdák nál azonban csak az esetlienl lehel 
helybe szóló a lávir*toksl leiadni, ha a vasúti 
távírda a táviratul kézbesítő posta és távirda 
hivatallal közvetlen Lávirdai összeköttetésben áll. 
A helyi forgalomban  egy szó dija lí Ullér, de 
táviratokként a legkisebb dij 40 fillér.  Kolozs-
vár, 1903. junius 26-.m. Vucbelick, posta- és Iá 
virdaigazgató. 

— Hirdetmeay. Tudomására hozzuk 
a u. é. utazó közönségnek, hogy a Sepsiszent-
györgy—gyinipsi vonalon f.  év julius hó l ével 
éleibe lépő uj luíiietiendhen a 7963 szám te-
hervonat Ciyiniestől nem csak C-ikszereiláíg, liá-
néin a fürdő  évad Urtawa alatt az az julius 
I lói szeptember 3(1 ikáig egészen Se9iszentgyi)r-
gyig fog  személyszállítással közlekedni s a 7dl 1 
számú vonal közvetítésével Brnssóban csatla-
kozást létesil az Ö04, 502 és 7717 sz. vona-
tokhoz. A vonal uieuetiendje Csíkszeredá-
tól—Sepsiszeutgyörgytg s következő: 
Csíkszereda indulás délelőlt 
Zsögödfürdő  (ni. h.) „ 
Csikszkirály (m. z. h.) „ 
Csiks/imre 35 órb. tuili. „ 
Csikszentsimon „ 
Csikverebes (ni. b.) „ 
Tusnád 
Tusnádfürdő  (ra. 2. h) „ 
Bükszádbálványos „ 
Málnásfürdő  „ 
Málnás (m. b ) 
Sepsibodok „ 
Köröspatak Gidófalva  (m. h.) d. u. 
Sepsiszentgyörgy érkezés „ 
Sepsiszentgyörgy 7811 indulás 
Brassó „ érkezés 

502 Prédál felé 
„ 501 Bpesl „ 
„ 7717 Zernest „ 

Kolozsvár 1903. junim hó 29. Az üzletvezetőség. 

- Kedvezmény tenyész apaállatok 
besserzésére. A székelyföldi  kormánybiztos 
a Mvaszi vizsgálatok alkalmával arról győződvén 
mog, hogy igen tok községbon uincs megfeleli 
számú ós minőségű tenyész apaállat a arra, hogy 
ozon állatok mindenhol biztosítva legyenek, nem 
elég az addig nyújtott 20" u ár kedvezmény kü 
löniison a szegéuyebb köaaégekkel szemben, en 
nélfugva  felterjesztést  intézett a földmivelési  mi 
uissterhez felhatalmazásért,  hogy szegényebb köz 
aégeknek indokolt esetekben bikák beszerzésé 
nél az engedélyezve volt '20°/tt-ig terjedhető ár-
kedvezméuyon felül  a székelyföldi  miniszteri ki 
rendeltség hitele terhére további 30% kedvez-
engedélyezteaaék. A kormánybiztos ezeu kérései-
nek, a mint halljuk, a miniszter helyet adott 
folyamatba  tétetett annak megállapítása, hogy 
melyik Biegóuy községek azok, kik a nagyobb 
fokú  kedvezményben a hitel korlátai között része-
síthetők lennének. 

— A belgrádi konok titkai. A lefolyt 
belgrádi események ss egész világot foglalkoz-
tatják ugyan, de benuüuket legközelebbi szóm. 
szádokat legjobban érdekelnek, hogy meg tudjuk 
ama roppant idegrázó államoslny igazi okait. Egy 
volt szerb állam férfiú  ki nemcsak egyik tekin-
télyes politikusa Szerbiának, hanem néhol Milán 
király óta folyton  tevékeny részt vett Sserbis 
ügyeiben, A belgrádi konok titkaiból ősim alatt 
most megjelenő könyvben föltárja  a maga igazi 
voltában Drága fondorlatait,  szerelmi éa politikai 
életét, valamint olyan dolgokat kösök éa 

Laptalajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 

43.330. EL M. számhoz. 
XIV. 903. 

Sz. 726—903. 

9 óra 10 p. 
9 „ ai „ 
R n 33 „ 
9 H " • 
9 I» 66 „ 

10 tl 12 . 
10 e 29 „ 
10 n 45 „ 
11 II 03 „ 
11 ti 24 . 
11 n 37 „ 
11 n 68 „ 
12 

„ 
11 „ 

12 tt 25 „ 
12 ti 35 . 
1 n 55 „ 
2 ti 19 n 
2 ti 40 „ 
3 n 30 „ 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közönségének honvéd fő'eál-

iskolai és Ludovika-Akadémlai 1300 koronás 
slapitváoyi helyére, mely az 1903—1904. tanév 
kezdetén a honvéd főreáliskolában  lesz betöl-
jjndő sz alább közölt feltételek  mellett ezeanel 
pályázatot hirdetek. 

Felvételi feltetelek.*) 
1. A pályázó magyar állampolgárság: 
igazolandó a törvényhatéság vsgy a járási 

lisztviselő által kiállított honossági bizonyitvány-
uyal, a melyben a községi illetőség is kiteeadő; 

2. a pályázó testi alkalmassága a katonai 
nevelésre; igazolandó valamely honvéd vsgy kö-
zös hadseregbeli (haditengerészetben, tényleges 
állománybeli orvos által szabályszerűen kiállított 
orvosi vélem^nyuyel; s beoltás pedig — s meny-
nyiben azt az orvosi vélemény uem igazolná, — 
külön himlőollási bizonyitványnyal. 

3. A inegkivánt előismeretek és pedig: 
a) a honvéd főreáliskola  I. évfolyamába 

való felvételre;  valamely középiskola (gimnázium, 
reáliskola, magyarországi polgári iskola, a fiumei 
községi polgári iskola IV. osztályáaak eredmé-
nyes látogatása ; 

C)  a honvéd Luduvika-akadémia I.-ső év-
folyamába  való felvételre  ; valamely telyes kö-
zépiskola, gymuásinm, reáliskola) VIII. osztályá-
nak látogatása; ezen előismeretek igazolandók 

elmúlt iskolai év végb'zouyitványával és a 
folyó  i-kolsi év I. és II. lauidőszakának iskolai 
értesítőiével, továbbá legslább „elégséges" ered-
ménnyel letelt felvételi  vizsga által.**) 

4 Kifogástalan  erkölcsi magaviselet: iga-
zolandó erkölcsi bizonyitvánnysl, azonban csak 
akkor, ha az isklai bizonyítványban a kifogás-
talan erkölcsi magaviseletre vonatkozó adat 
nem foglaltatnék,  vagy ha a belépés aem köz-
vetlenül valamely nyilvános iskolából történik ; 

5. A betöltött legkissebb és a tal aem ha-
ladót t legmagasabb életkor és pedig: a honvéd 
lőreáliska I. évfolyamába  leendő belépésre sz 
elért 14 ik és a tal nem hslsdoit 16 ik életév. 

a) Ludovika-Akadémis I. évfolyamába 
lecudű belépésre az elért 17-ik és a lul nem 
haladott 20-ik életév, a mely megállapított élet-
kor * felvételi  év szeptember 1-ére vonatkozik. 

tizen éleikor keresztlevéllel vagy születési 
bizonyítvánnyal igazolandó. Az alspltványos he-
lyekre pályázók részéről ezen kívül: 

6. Különös igazolása annak, bogy a pá-
lyázó az alapító oklevélben foglalt  feltételeknek 
megfelel. 

A kérvények benyajtám. 
Az alspitványos helyek elnyerését ezélző 

folyamodványok  azoa halóságnak személyaek 
küldendők meg a mely (a ki) az alábbi kimu-
tatásban megjelöltetett. A kérvényekben kifeje-
zés adaudó annak, hogy a folyamodó  az „Uta-
sítás a pályázók felvételére  nézve a m. kir. 
honvéd nevelő és képző intézetekbe" határoz-
ványait telytartalmalag ismeri, és kötelezi ma-
gát az ezea ntaaitásbsn meghatározott vala-
mennyi feltételnek  megfelelni. 

Azon pályázók hozzátartozói, a kiknek testi 
alkalmasság és s sikeres felvételi  vizsga feltétele 
slatt államköltséges vagy fizetéses  helyek ado-
mányoztalak, illetve a kik hlapltványos he* 
lyekre bemutattsllsk, a koavéd kerületi vagy 
egyéb parancsnokságok által erről annak tadtul 
adása mellett érlssitetaek hogy, mikor kell a 
pályázóknak az illető intézetben megjeleni.-

Hasonlé módon értesiletnsk azok is, kik-
nek kérvénye nem vétetett figyelembe. 

Az első sorban kijelölt pályázókon kivül, 
a betöltendő helyek srányszerint néhányan 
másod sorban fognak  kijelöltetni oly czélból, 
bogy sz első helyeken kijelölt, de a felvételi 
vizsgát ki nsm állott, vsgy testileg alkalmat-
laaoknak talált pályázók helyett pótlólag fel-
vételi vizsgára bocsáttassanak és ennek sikere 
esetében felvétessenek. 

Miután azonban az említett pályázók fel-
vétele biztos kilátása nsm helyezhető, a szülők 
gondoskodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vizsgára 

*) A felvételre  nézve megállapított részletes 
feltételok  az .utasítás a pályásák felvételire  nésve 
a in. kir. honvéd nevelő és képső Intézete* K—1. 
jelzésű szolgálati kCoyvbeo foglaltaknak,  a moly uta-
sítás Budapesten a Pallos nyomdát részvenytáisaság-
nál 85 .krayl árért kapható. 

**) A. folyó  tanév végén nyert Iskolai bizonyít-
ványt a felvételt  vizsgákra beadott páty&sők ai UÍalő 
intézetbe magukkal hozol és a falveteu  vizsgát oiog-
előzőleg bemutatói tartoznak. 
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bruta idéstetésűk esetében, • pólgári taninté 
zetben, tanulmányaik folytathatása  ezéljából 
kellő Időben beirattaeaanak. 

Felvételi vlaagák. 
Minden pályázó közvetlenül az Illető in-

tézetbe való beérkezte után, testi alkalmaséig» 
tekiinietében megvizsgtllatik. 

A testileg alkalmatlanoknak talált pályázók 
hozzátartozóknak azonnal visszsadatatnak, • 
testileg alkalmasoknak minősítettek pedig fel 
vételi vizsgát tesznek, a melynél a hozzátarto-
zók ia jelen lehetnek. 

Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő 
(elvételi vizsgák a Soproni honvéd főreálisko-
lában angnsztos 27—3l-ig, a budapesti honvéd 
Ladovika-AkaJémiában pedig szept. 16—20-ig 
tartatnak meg.*) 

A felvételi  vizsga magyar nyelven teendő 
le, melyet a pályázóknak oly mérvben kell tud-
niok, hogy az eredmény teljes oktatás lehető' 
aége e tekinteteen biztosítva legyen. A főreál-
iskola I. évfolyamába  pályázok, a kik horválb 
tannyelvű iskolákat végeztek, a felvételi  vizs 
gát utóbb emiitett nyelven is letehetik; a ma-
gyar nyelvnek nem tndása — a pályázóknak 
egyébként jó képessége és megfelelő  előismeretei 
mellett — nem képez akadályt a felvételre. 

Ellátási dij. 
Az ellátási dij a viszonyokhoz képest idő-

azerint újból állapitlatik meg. .lelenlegy a bon-
véd főreáliskolában  évi 400 fit.  a Ludotika 
Akadémiában évi 800 forint. 

Fél díjmentes államkőltséges helyért ezen 
Összegek fele  fizetendő. 

Ezenkívül a (üreáltskola és a Luilovika-
Akadémiába felvett  mindrii pályázónak hozzá 
tallózói kötelezettséget vállalni tartoznak, bogy 
minden iskolai év kezdetén az illető intézet pénz-
tárába tandíj gyanánt 14 forintot  lefizetnek. 

A féldijmentes  állan-köllség é-i fizetéses 
helyek ellátási dijs az illető intézet pénz-
tárába félévenkint  és előreflzelendó  be. Az első 
részlet mindjárt a pályázó felvétele  alkalmával 
illetőleg az iskolai év kezdetén, a második rész-
letet pedig minden év márcz'us l-én kell fizetni. 

Az alapítványi leltételek szerint folyamod-
halnak Csikvármegye valamelyik községében 
illetőséggel biró székely ifjak,  kik felszerelt 
folyamodványainkat  folyó  julius hó 25 éig tar-
toznak hozzám benyújtani. 

Az alapítványi helyre a bemutatás jogát 
a vármegye közönsége nevében a törvényható-
sági bizottság fogja  augusztus havi közgyűlésé-
ben gyakorolni 

Kelt Caikszereds, 1903. évi julius hó 1 én. 
Becze Antal 

ulispán. •) A felvételi  vizsga terieüehue a lutilis/ur idézett utasítás 10 számú mellékletéből veltclü ki. 502-1903^ 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csikszeredai kir. járásbíróság 1903. 
évi Sp. I. 81',. számú végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ögyvéd által képviselt Csik-
Dánfalva  község javára Gidró István és tarsa 
csikkarczfalvi  lakosok ellen 200 kor. s jár. ere-
jéig 1903. évi junius hó 6 én foganatosított  ki-
elégítési vénrebajtás utján lefoglalt  és 6öl ko-
ronára beesőit következő ingóságok u. m.: I. 
Gidró Jánosnál szekerek, deszkák, drányicza 
tőkefák,  trágys, szán, fenyővágot  fa  stb. II. 
Szőea István éa nejénél házibutorok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csik-szeredai kir. járás-
bíróság 190». évi V. 678/9. számú végzése foly-
tán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 1897. évi 
jannár bó 1 én napjától járó 5% kamatai, és 
eddig összesen 83 kor. ló fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedők lakásán Csikkarezfalva  és Dániáivá leendő 
eszközlésére 1B03. évi jul ius hé 16-ik nap-
jának délelőtt i 0. délutáni 4 ó r á j a határ-
időül kitfizetik  és ahhoz a venni azándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg,hogy az érintettingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is elfog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
márok is le és felülfoglaltalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 180 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1903. évi junius hó 
23-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 274—903. kj. 

Faeladási hirdetmény 
A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező Csikmadaras 11-ik határrész 
„Árpás és Sugó blItUje" nevd legelő te-
rületen található alább kitüntetett fatömeg 
eladása ezéljából 1 0 0 3 . é v ju l lUS h ó 
14-én délelőtt 9 Órakor Csikdánfalva 

k Ősség hivatalos házánál nyilvános szó és 
írásbeli zárt versenytárgyalás fog  tartatni. 

A Sngó liilt (Íjén 68». kat. holdon 
probo tér szerint holdanként 141 köbmé-
ter luez és jegenye feny6  gömbölyű ha-
szonfa  összes fslömege  8262 kbmt. 

Az árpás bUtUjén 84*. kat. holdon 
probo tér szerint holdanként 47 köbméter 
luez és jegenye fenyő  gömbölyU haszonta 
összes fatömege  3985 köbméter mennyi-
ségben kerül eladásra. 

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

Árverezni kívánók erről azon fel-
hívással értesíttetnek, hogy a/, árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10"/o ál 
az árverési bizottság elnökének kezéhez 
tegyék le. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikdánfalva  kösség házá-
nál a hivatalos órák alatt. 

Csikdánfalván,  1903. év május hó 18. 
Antal Gergely, Árpa Lajos, 

lud. birt. i-l níik. kjzii. 

Eladó tusnádi villa! 
A Krivány János és neje tulajdonát 

képező tusnádi villa, mely Tusnádfllrdő 
legszebb helyen fekszik  folyó  éVÍ jlllíUS 
hó 20-&n a csikszentmártoni kir. járás-
bíróság-, mint telekkönyvi hatóság hivata-
los helyiségében megtartandó birói árve-
résen eladatni fog. 

Bánatpénz 1200 korona. 
Közelebbi felvilágosításokkal  mindig 

készséggel szolgál. 
Dr. Köpf  János, 

tlpvvé.l. 
1 — 3 Aradnicgve tl). nldpvés/e. 

Sz. 975—903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentmárton községben Üresedés-

ben lévő SZÚléSZnÓi állásra pályázat 
hirdettetik. 

Évi fizetése  a község pénztárából 
00 korona, minden egyeB szülési esetért 
1 véka őszi gabona vagy ennek mrgle-
lelő 2 korona értéke a felektől. 

Okleveles szülésznők folyamodványai-
kat 1903. augusztus 1-éig a község 
elöljáróságához beadhatják. 

Csikszentmárton, 1903. julius hó 6. 
Bocskor Félix, 

k. biró. 
Csiszér Károly, 

k. jegyző. Csikmegyei gépész állást keres. 
Czim megtudható a kiadóhivatalból!. 

Fon Ion házlartásl ezikUT 

I Z ó l c u L S Z - z s i r 
használható főzésnél,  sütésnél, vaj, lud-
zsir, disznózsír helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szHgtalan, szapora, soká tartható, 
kellemes, könnyen emészthető, ezukor és 
gyomorbajosoknak is ajánlható. Öt kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmeutve bárhová 

- 8 korona. = 
Megrendelési czim: 

K L E I N R E G I N A , 

OOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOO 

URAK FIGYELEM! 
Az Elsfi  Budapesti MirtékuUnl Szabóság j 

BUDAPESTEN, VII., Caömörl-nt U. 

.11- vil, >11011' >11' >U' >11/ >11/ <11- >11/ >11/ >11/ >11/ <11/ >11/ >11' <U' 

Csikkarczfalván  a piaeztéren 
egy kőből épült üzlethelyiség, egy rak-
tárral és egy pinczével kiadó. Értekez-
hetni V i t o » F e r e n e z c a l b e a l e n ó l 
lakossal. t-r> 
>11, >U, Ml, -ulr Ul, <U> \U- >11' <U' >11, >11- ^ ^ 

16 és 18 forintért 
készit remek szabásssl és szakérteim! ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. 

Minták és mérték utasilás küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A (.megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink évi vasnti bérlet-
jegygyél vannak ellátva. 

Szives megkereséseket kér 
Si EM Dudapesti Mérték utáni Szabóság, 

~ VH-, Csflmőrl  ut II. 
K L E I N ADOLF, 

főaiabáai.  6 0 
fcgpgogooo^oopoppoogaop 

>11' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11/ >11/ <11/ >11' >11' >11' >U' >11' >11' >11/ 

Naponta friss  befőzni  való 

megy és cseresznye 
kapható Szultán Gergelynél Csík-
szeredában. 2-H 
>11/ >11/ >11/ >11/ >11/ >11/ >11/ >11' >ll' >lt> >11' «U/ <U> >lf  <11' <11' >11 

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

megye) a legrégibb természetes CCZetSZeSZ gyáros vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalataim és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim állal azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitünóbb és páratlan természetes eczetBzeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák és 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzeit idegen és egészségtelen savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és liogy min-
denkit ineggyőződtetthessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok snját kölcsön hordóimba 60—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállítani. 

A n. 6. 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 eCZOt-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12°'ci-

A 11. é. fogyasztó  közönség és az igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  lámngalását kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 
siirpönycziin Hóth Nagyborosnyó. EHIIÍSIEÍSÍR) 

+—10 

E O T H v J J Í - I O I S . természetes eczetszcsz gyáros. Nagyboroanyón, (Háromszék inegyc.) 

Gyomorbajban szenvedőknek! ü 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
pedig rendetlen életmód által maguknak valamely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajánltatik, melynek kiváló batása már sok év 
óta ki van próbálva. — Ez nem más, mint az 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  b o r a legkiválóbban gyógyhatásúnak ta lá l t növé -
nyekből és a legki tűnőbb jó borbó l készí t tet ik, erősi t i és t áp lá l j a 
az e m b e r emésztőszervezetét , e lhá r í t j a az emésztési z a v a r o k a t és 

az egészséges v é r ú j r a képzésére kiválólag hat . 
A fentnevezett  Fűszeresből nak kellő időben való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, hogy azt kellő időben használja. A krónikus gyomorbajnál fellépő 
jeleuségek, milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötöt t émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

07AlrHl ItTI l l ác a n n a ' 1 kellemetlen következményei, mint a szorulás 
OlCI\UUgUldd kol ikus fájdalmak,  szívdobogás, á lmat lanság, 

valamint a vérlolulások a májban, lépben és a verűezér rendszerben (aranyeres 
bántalmak) a Füsze resbor által gyakran igen gyorsan elháriltalnak. — A 
lűszeresbor megszűnteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkal-
matlan anyagokat a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképződésnek és s máj beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
haugoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimerítik az embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek nj impul-
Bznst ad. — A füszeresbor  fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza sz anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és bálairat bizonyítja. 

A füszeresbor  palaczkokban 1 frt  50 krért és 2 frtért  a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Gsikszenlmiklós, Karczfalva, 
Kápolnás-Oláhfalu,  Homoród, Dálya, Uögöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
baczon, Tusnád, Bánkfalva,  Csikszrntgyörgy, Sósmezn, Gyergyószentuiiklós, 
Gyergyóditré, Gyergjó-Alfáin,  Gyergyőlölgyes, Gyergyóujtalu, Csikszentmárton. 
Kászon, Parajd, Siklód, Korond, Eléd, Farkaslaka. Székelykeresztur, Kik ed 
Felek, Szászkeresztur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodnk, Miklosvár. 
N.-Ajta, Bölön, Zalán, Csernáton, Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertábúl FUszerrsbor eredeti miuöségben három és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamnenyi helyiségbe. 

i.-itó 
Utánzásoktól órzikedni kell! 

Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni 11! 

Hyomatott Calkaseredában, Sjvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




