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A székely mentő akczió. 
Irln: SLHKSS DKNK.S l)l{. 

I. 
Keltilnést nem keltve, n komoly és 

czéltudatos munka előre látásával nagy 
közgazdasági akczió kezdődött a keleti 
Kárpátok alján. Czélja az, hogy egy el-
n.tilt korszak nagy hibáit, vészes mulasz-
lásait tegye jóvá és mentse meg n ma-
gyar faj  egyik értékes elemét, a székely-
séget. Az évek óta tartó folytonos,  sza-
kadatlan panaszkodás, liirlapi agitáczió. 
társadalmi forrongás  hullámai, a kormány-
ziiti politika megoldandó, napirenden lévő 
kérdésévé tették az erdélyi magyarság 
helyzetét. Tudatában van a közvélemény 
ina annak az elvitázliatullan ténynek, lingy 
a közgazdasági akczió, mely ez ország-
rész megmentését tílztc ki czélul, imnii-
nena nemzeti veszedelmet liárit el. Az 
erdélyi magyarság megerősítése a nemzet 
életérdeke. Darányi Ignácz töldmivelésilgyi 
miniszter működéséről elismeréssel szól 
ma minden pártalásu politikus. Nagy 
gyakorlati érzéke é* erős hazafisága  előtt 
nem maradt ismeretlen az a forrongás, 
mely a székelyföld  beteg közgazdasági 
életére liivta föl  a kormány figyelmét 

A rullién akczió sikere bátorító példa 
volt. Miniszteri megbízottat rendelt ki 
Sándor János személyében s tárczája kö-
rében a leghatározottabban hozzálátott, 
hogy nz azokat a nagy közgazdasági érde-
keket, melyek elhanyagolása nagy rész-
ben okozója volt ez országrész pusztulá-
sának, tervszerű munkaprogram és czél-
tudatos végrehajtás utján orvosolják és 
kielégitsék. A miniszteri megbízottnak, a 
székely földmivelő  nép gazdasági fülse-
gitése érdekében indított kormányakezió 
közegének feladata  az volt, hogy a men-
téshez azonnal fogjon  hozzá, másrészt 
azonban egy hosszú időre megállnpitott, 
teljesen átgondolt és átdolgozott munka-
programot adjon. Ugy tudjuk, hogy a 

miniszteri megbízott e föladatnak  meg-
felelt  s roppant anyag éB ndutgyfijtemény-
nyel fölszerelve  egy valóban nagyszabású 
közgazdasági akczió körvonalait, 'ogja föl-
tárni a legközelebb összehívandó értekez-
let előtt. 

A löldmivelésUgyi miniszter és meg-
bízottja eddigi tevékenysége és követett 
iránya arra mutat, hogy n közgazdasági 
akczió, mely már folyamatban  van, arra 
irányul, hogy a löldniivulő népet az in. 
tenziv mezőgazdaságra tltnitsák meg. A 
talaj az éghajlati viszonyok beható vizs-
gálata után a termelés fokozására  hasz-
nálják a inodorii haladás minden eszközét. 
Jó vetőmag, javitott talaj, ló, marha, juh 
és szárnyasAllomány álljon rendelkezésre, 
tnintalegelők létesíttessenek, tejgazdaság 
alakittassék s mindegek után a szövetke-
zeti eszn.e helyes kihasználásával a mező-
gazdasági ipar felé  irányittassék a terme-
lés. Az a csudával határos haladás, me-
lyet a mezőgazdasági termelés terén a 
modern teknika és vegytan eszközeivel, 
szövetkezeti tőke és munkaerővel Belgium, 
Irórszág, Finnország, de legfőképpen 
Dánia, mely a mult század elején Európa 
legnyomorultabb állama volt, elértek, kö-
vetésre snrkal és útmutatást ad az cszkö 
zökben és a czélban. Ez a helyes, sőt az 
egyetlen ut, mely követendő n gazdaságot 
IIző földmivelő  nép gazdasági í'öl lendítése 
érdekében. Ennek sikere nzonban nagy 
előzetes akadályok elhárításától fllgg,  mely 
lehetetlen, hogy a munkálatuk figyelmét 
elkerülte volna. 

Több izben volt alkalma e sorok 
Írójának rámutatni arra, legújabban ez 
év junius 13-án egy a képviselőházhoz 
terjesztett indítvány és azt megokoló be-
szédben is, hogy addig, mig a székely-
földön  a birtokviszonyuk terén uralkodó 
borulást, jogbizonytalanságot meg nem 
sztlntetik, mig a leiekkönyveket nem ren-
dezik, egy czélludutos gazdasági program 
keresztülvitelére gondolni sem lehet, mert 

a telekkönyvek teljes rendezetlensége, a 
jogbizonytalanság a hitelviszonyok megol-
dását is akadályozzák. E ^élklll lehetet-
len a mezégazdaság intenzivebb fejlesztése. 
Nem akarok itten azokrol a hihetetlen 
törvénytelenségről és visszaélésekről szólni, 
melyeket a közhelyek föloszlásánál  elkö-
vettek, melyek a TöldmUvelő székely népet 
ezeréves vagyonától fosztották  meg egy-
két nagyválalkozó, legtöbbször külföldi 
tőkepénzes javára. A jelenlegi birtokálla-
potot veszem vizsgálat alá. 

Ott, a hol még tagosítás a hetvenes 
évek elején történt helyszínelés óta nem 
volt, a tulajdonjog kitüntetésére az akkor 
szerkesztett telekkönyvek szolgálnak. Ez 
a fölvétel  eredetileg hibás, téves és felfl-
letes volt. A tényleges állapottól leggyak-
rabban térmértékre, sőt mivelési ág meg-
jelölésére nézve is eltért. Az erdők ösz-
szeirásn az 1853. évi kataszter alapján 
történt s minden erdőn lévő kerületet er-
dőnek vettek fül,  holott legnagyobb része 
legelő volt H inti is legelő. A legeltetés 
mcgokolatlan korlátozásával hogyan kép-
zelhető a marhatenyésztés fejlesztése  ? Ott, 
a hol a tagosítás ugy a hogy befejezte-
tett, az átalakitás késik. Egy-egy székely-
földi  tagosítás rendes tartalma 8—10 év, 
mely idő alatt a birtok mivelése a leg 
primitívebb. Ha egy-egy ily fárasztó,  a 
föltlet  kizsaroló időszak ntán a birtokba 
adás megtörtént is, a legtöbb helyen el-
maradt a telekkönyv átalakítása. 

szerzés szempontjából ai üzleti könyveket en-
gedje betekinteni. Retnélhetéleg szept. 21-ig még 
számos ajánlat fog  beérkesui, mert végre ia be-
látták a vagyonos emberek, hogy pénzt jobban 
és humánusabban elhelyezni ma már alig lehet. 

= Borszék jövője . Ditró és Szárhegy községek közbirtokosságának választmány* folyó hó 2-1 én Ditróbiin gyűlést tartott, mely gyűlés nek n többek közt Korszékfürdó  haBZonbérbeudása is tárgya volt. Nevezetes forduló  pontot jelont ez Borszék életében, s hihelóleg a világhírű fürdő felvirágzását  jelenti. A bérletre vonatkozólag kót komoly ajánlat adatott be, s végre a választ-mány abban a helyzetben lösz, hogy Borszéket u &ck ineddó kísérlet után bérbe adhatja. Az ajánlutok Tolóit végleg csak szept. 21-én fog dönteni. Addig is n választmány utasította a (iirdóigazgatóságot, hogy az érdeklődőknek adat-

Az orosházi I. Ferencz József 
Tanoncz-Otthon. 

Az egész országban ez idő szerint egye-
ilűl álló intézmény. 

Az iparostanoncz ügyet szolgálja s a ta-
noncz-nevelési a múlthoz képest nj alapokra 
kívánja fektetni. 

A tanoncz-olthon általános czélja: a szülői 
gondos ott hont pótolni azon tanonc/oknál, a 
kik az általuk választott ipari mesterséget jeles 
i|iarosine>ierek műhelyében, az illető mesterek 
szakszerű és gondos vezetése mellett gyokorla-
l.lsg uljes alapossággal megakarják tanulni. 
Éppen szert, az Otthon minden tanoncza saját 
műhelyében, mestere vezetése és utmntatása 
melleit, a napi kitűzött óráiban mesterségének 
fogásaiban  gyakorolja magát és a tsnonczoknsk 
mesterségükre vonatkozó minden munkájában 
tevékeny részt vesz, mert legfőbb  czél az, hogy 
a unoncz a tulajdon iparágát a legalaposabban 
megtanulja és mestersége minden készítményét 
öntudatosan, szakszerűen, ízlésesen és tökélete-
sen el tutija készíteni, mert kitűnő munkás ke-
zekre vsn nálunk legfőbb  szükség. 

De másfelől  az Otthonnak az is czélja, 
hogy a tauonezokra minden irányban nevelőleg 
has»on, azoknak szellemi oktatására és lelkük 
kiművelésére fokozott  mértékben goudoltordilson. 

Különleges czélja a lanoncz-ottbonnak 
egylelöl azon ifjaknak  felvétele,  akik vagyo-
nosabb, jnlib.iiódu szülőknek gyermekei, a kiket 
a szülői bölcs előrelátás, az élet helyes ismerete 
és a magyar ipar szebb jövőjében vetett bit az 
iparos pályára szául, a mely szülők az iparos 
pályára való okszerű nevelés érdekében meg-
kívántató anyagi áldozatoktól sem riadnak visz-
sza és meghozni készek mindent, hogy fiaikból 
müveit és szakképzett iparos váljék, — más-
felől  ösztöndíj mellett való felvétele  azon intel-
ligens szülök gyermekeinek, akiknek kedvük, 
hajlamuk és előszeretetük van az iparos pálya 
iránt. — 

Az Otthonba felvett  minden tanoncz a 
teljes ellátáson kívül felügyeletben  és leggondo-
sabb nevelésben is részesül, azért kiváló gond 
fordittatik  a tauonezok szellemi tehetségének 
kiművelésére, a vallás-erkölcsös érzés, a tőr-
vénylisztelet; a haza iránti kötelességek, a fér-

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Csak összenéztek. Klljcszclés. Irtu : líu/somlai Albert. 

Kicsavarták a forgó-pisztolyt  kezéből Alma-
herky Sándornak épp abban B pillanatban, midőn 
szivének irányozta. Astán körülvették atyja és 
nővérei, beszéltek neki mindent hűtlen kedvesé-
ről s kerülő szavakkal akarták a tilkon meny-, 
illetve sógornőnek óhajtott leányra terelni as 
életunt férfi  gondolatát. 

Azt hitték, ha elrágafmazzák  előtte szive 
bálványát, lelkéből megveti azt, a hogy hűtlen 
leány könnyeivel azemben vértezve legyen, — 
büszkeséggel eltelve fogja  azt megvetni — B 
gyorsan fog  ahhoz a leányhos közeledni, kit 
neki ók kijelölnek. 

Nem is sejtették, hogy minden Bzavuk egy-
egy éles tőrssnrásként hatott az élet számára 
erőszakkal visszatartott ifjú  szivébe. 

Almaberky Bokáig szó nélkül hallgatta a 
beszélőket s midőn ismét gyanúsították, becsüle-
tében rágalmazták kedveséi, haragtól kipirultra, 
villámló szemekkel, remegő hangon utasított» 
vissza a vádakat. 

— Elég ! . . . ne többel. Ne romboljátok 
teljesen szét a ledöntött oltári; hadjálok meg 
épen annak bár a talpkövét. Összezavartatok vele, 
szakítást javasoltatok s moat még s keblemben 
rejtegetett emlékeket is dnrva kezekkel akarjá 
tok széttépni ? . . . Menjetek tőlem, liadjátok ma-
gainra gyötrő gondjaimmal, öld fájdalmaimmal. 

A hirtelen fordulat  meglepte a nővéreket a 
gondolva, hogy máskor is ráérnek ót leuntatni 
teljesen, mielőtt távoztak volna, elébb beosűlet 
szavát vették fivérüknek,  hogy nem lesz öngyil-
kos s aaztán nyugodtan magára hagyták. 

Almaberky nem érintkezett senkivel, esak-

járt-kelt egymagába elhagyatott magányos ho-
lyekon. Nem szólt, nem Bírt, csak hallgatott, írig 
lelkébeu duló liarc/ot vivott a büszkeség és sze-
relem. Ha a társaságban való megjelenését elo-
dáznia uem lehetett: örömsugárzó arczczal, mo-
solygó ajkakkal jelent meg és tulcsapongó jóked 
vével félrevezette  a társaságot. Midőn pedig 
visszatért lakására újból a borongó kedélyű 
férfi  lett. 

Valódi vasember volt. Alakulhattak a kö-
rülmények bárhogyan, ó hangol nem adott ér-
zelméről a betekintést nem engedett senkinek 
lelkébe. Kgy belső fájdalom  lassau emésztette. 
Mig a külvilág elótt mosolygó arczczal jeleni 
meg, addig szobájában órákig ült tenyerébe haj-
lott fővel  Íróasztala mellett a többször gondolt 
az egyedüli megoldásra a báláira. De becsület-
szava odakötötte az életlies, melyet eldobni liiiu. 

Egyszer előszedte kedvesének leveleit B 
móhon futotta  végig szok sorait. Kgy levél elol 
vasása ulán megszólalt. 

— CBupa azerelum éa hűség bizonyítéka 
valamennyi. Nem. sz lehetetlen, hogy ez az ér-
zelem mesterkélt legyen. Itt n aziv beszél, éB 
érez, a lélek meg képeket rajzol elő a jövő-
ből B azon tűnődik . . . Mondja sz egész világ, 
hogy nem szeret, akkor sem hiszem e l . . . Me-
gyek, ulazom a magyarázatát kérem hallgatásának. 

És ugy tetl. Nem szólt senkinek, ráirta egy 
asztalán hagyott névjegyre -, .elutaztam, Hová ? . . . 
ne kutassátok, de vissza jövök a es legyeu 
elég. — A. 8,-

. 
— Itt vagyok, eljöttem drága Saroltám — 

csókolt kőzet Almaberky a szép leáuynak, midőn 
megérkezett B a legmelegebben üdvözölte. 

— Higyjek-e szemeimnek, Sáudor 1 . . . Ta-
lán nem is igaz, hogy itten van, csak én 
álmodom. 

— Igaz és való. — Komolyan akarok be-
szélni kegyeddel, hogy tndjam meg már egysser 

sorsomat, mert látja édes Sarolta, minket szét-választani akarnak egymástól éB annyi mindeut beszéltek, hogy nem bírom már a mendemondák-kal járó nehéz fájdalmakat  tovább elviselni. — Csakhogy rátért a delogra. O mennyi-szer óhajtottam, hogy felemlítse  a rólam irigyeim állal terjesztett uieudo-momlákat. Most legalább kipsnuBzolhatom buinnt és védhetem magamat, melyet eddig hallgatva kellett szouvednem. Mennyire fájt  nekem az öli hallgatása, Sándor; azt nem is hiszi Nein ittam Ounek, pedig tud-tam liosy mily vádak hangzottak ellenem el-Xem akartam inouteiietőzni — méltóságomon alulinak tnrtoui a mentegetődzést, — mert tudtam hogyha iiinzán szeret, ha szerelme nem csak üres szőj íték, nkkor elfog  jönni s erélyes fellépésével v get vet a gyötió állapotnak. Uay van, mert jöttein. Most már engedjeu [•ár kérdést édesem o dolog tisztázása érdekében. Tessék. — Igaz e, hogy kegyed — szüleitől már 
kikért, de még ol nem jegyzett menyasszonyom, 
levelez egy fiatal  emberrel, udvaroltat magának 
több férfivel  s egy társaságban azt a kijelentést 
tette, hogy sz én nőm sohaBem less. 

Mig a fértl  beszélt az a azép leány oly 
nyugodtan ült éa hallgatott, hogy arczának me-
resége, alakjának mozdulatlantága szoborszerű 
kinézést kölcsönzött neki: Midőn pedig a vádak 
elhangzottak, felemelkedett  ülőhelyéből és szilárd 
léptekkel lépett a nehéz függönnyel  elsárt ajtón 
át a másik szobába, honnan pillanat alatt vissza-
tért kezében egy levéllel éa azt esónélkül átnyuj 
totta Almsberkynek. 

A férd  átvette és olvasta a levelet, s 
melyben as állott: 

.Mélyen tisztelt Nagysád!' 
Bocsásson meg, hogy levelemmel zaklatom, 

de a körülmények kényszerítenek rá. Tudva azt, 
hogy a Nagysád Adélnak kebelbarátnéja, nagyon 
szépeu kérem, informáljon  affelől,  vájjon Adél 

még mindig haragszik-e rám a pár hó előtt tett 
hiúságát aértő megjegyzésemért és hajlandó 
volna-e a békére ? Lekötelező szívességéért előre 
is köszönetet mondva, 

Maradok Nagyaádnak, 
kézcsokoló tisztelője, 

Repkényi Rezsó." 
Almaberky gyorean futotta  át a fenti  soro-

kat s a levelet viaszaadta a leánynak. 
— Látja Sándori enuek a férfinek  iitam 

éB ezért a levélért kiáltottak kigyót-békát reám. 
Ami pedig az udvarlókat illeti, ásókról mit sem 
tudok. A társaságban tett kijelentésemre nésve 
csak azt jegyiem meg, hogy egy leány kérdést 
intézett hozzám, hogy mikor tartjuk eljegyzésü-
ket ? .Nem tudom — feleltem  én, — mert irigyeink 
elkeseredett harcsot folytatnak  ellenünk s min-
denáron szétrombolni akarják vissonyunkst. Sán-
dor féltékeny  s én nem tudom, vsjjon less-e 
valami a mi eljegyzésünkből, hisz as ember min-
dig a legrosszabbtól tarthat.* 

Almaberky ssinte elnyelte tekintetével a 
beszélő leányt a midőn a kérdéseire megadta a 
választ, felugrott  s e ssavakkal ölelte keblére 
kedveaét. 

— Leu édesem, drága mindenem. Te le-
ssel az én forrón  szeretett feleségem,  más senki sem. 

A leány sseretettel simult as imádott férfi 
keblére, ki szerelmes szavakat susogott fűiébe. 
Nagy ivesetü fekete  szempillái alól Mkaadikáló 
mandulametsiésü szemei, meleg szerelem sugár-
zósával tapadtak a férfi  arozára. Annyi átélt 
zavar, s keserű fájdalom  ntán a boldogságtól 
eltelve ssótlanál nyugodtak egymás karjában. 

Ugy tetssett nekik, mintha e pillanat bol-
dogsága megedsené őket a jövő küzdelmeire s 
ellenálló képességüket növekvő sserelmükbea 
ssásssorosan öregbítené. 

Sarolta kibontakosott a férfi  őleló karjai-
ból és komolyan szólt: 

— Hissi-e most Sándor, bog; szeretem, 
hogy egyetlen vigyem aa életet önnel élni át? 
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•as jellem, beutlet érzés, az igazmondás, a hfl 
aóg, • megbízhatóság, • szorgalom, a munka-
szeretet, a takarékosság, • nyilt öazinteség, a 
szigorú kötelességérzet, a szolgálatkész előzé-
kenység, az engedelmesség, • (egyelem, az ön-
uralom, az egyenealelkttaég, a testi egészség, a 
kedély éa érzelem világ lejlesztésére, ápolására, 
nevelésére, ráuok tatására éa fokoiisára;  mert 
••veit észre, erős izmos karra ét aemes, ideális 
szívre szüksége van mindea leendő iparosnak. 

A wnoez-otthonban vannak s) ingyenes 
— teljes öeztöndijss, — b) félingyenea  = fél 
Ösztöndíjas és e) fizetéses  helyek. A kik in gye 
nesek, azok a tanocz évek alatt semmit sem 
Izeinek ; a félingyenesek,  az egész díjnak felét, 
vagyis evenként 200 koronát és a fizetésesek 
évenként 400 koronát tartoznak évnegyeden 
ként elére az otthon pénztárába befizetni. 

Bsbázstrél minden tsnonez maga köteles 
gondoskodni. 

A tanonez-ottbon felügyelő-bizottsága  érint-
kezésbe lépett azon iparos mesterekkel, akiknél 
— gyakorlati kiképzés végett — a tanonezok 
elhelyeztetnek. Az otthonba felvett  tanonezok 
a következő iparágak közti választhatnak: 
lakatos, géplakatos, asztalos, kovács, szobafestő, 
ács, kömíves, azabé, ezipész, fodrász,  bádogos, 
kárpitos, nyerges, műórás és koesigyártó. A 
tanonez, mielőtt sz otlbonbs felvétetnék,  kivá-
lasztja azon iparágat — és ezt kérvényében 
előre is jelzi — a melyet meg akar tannlni. A 
kiválasztott ipsi ágak mesterei szakmájukban 
kiválő szaktmbertk, a kiknek ipari készítmé-
nyei mindtn irányban versenyképesek. 

Az otthonba leivett és vslsmelyik ipsros 
műhelyben elhelyezett Unonez köteles az Ott-
hon házi szabályainak, valamint műhelye rend-
iének magát feltétlenül  alávetni. 

A tsnouez-otlhonba valő felvételért  a fe-
lügyelő-bizollsághoz keil lolyamodni. ügyelőre 
12, legfeljebb  '20 tanonez vételik fel.  Folya-
modni szeptember lă ig lfhel.  A kérvényhez 
a azűletési, orvosi és iskolai bizonyítvány csa-
tolandó. Kívánatos, hogy a folyamodó  ianoncz-
nak a gimnázium, a reál-, vagy polgári iskola 
4-ik osztályáról bizonyítványa legyen. 

A (elvételt a kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium hagyja jóvá, melynek fennhatósága 
alatt az egész intézmény áll és a felügyeletet 
az ipariskolák főigazgatója  gyakorolja. 

Minden tanonez az Otthonban a teljes 
ellátáson kívül fűtési,  mosást, világítást, tisz-
togatást és ágyneműt is kap. A napi ellátás 
áll: reggeli-, ebéd- és vacsorából. 

A Tsnonez Otthonban von: háló, étkező 
és foglalkozó  helyiség, van könyvtár és mnzeum is. 

A tanonezok a leggondosabb felügyelet 
alatt vannak. A felügyelet  sz Otthon igazgatója 
teljesiti, a ki benn lakik az intézetben és a 
tanonezok minden irányn ténykedését s legébe-
rebb figyelemmel  kiséri. 

Az egészségügyi felügyelet  sz intézeti 
orvos végzi. 

Bővebb felvilágosítással  az Otthon Igaz-
galAsága szolgál. 

Ugy as Otthonnak, mint az Otthon tonon-
ezsl mestereinek legfőbb  eaélját és törekvését 
sz képezi, bogy nlysn kitűnő ipsros nemzedé-
ket képezzenek, a kik a jövőben lelkűk egész 
melegségéve', akaraterejük nagyságával, fárad-
hatatlan szorgslmnkkal és szaktudásukkal a 
magyar iparosnak tiszteletet és becsűlést, a 
magyar Iparnak pedig elismerést és hírnevet 
szerezzenek. Orosházán, 1903. agnsztus hó. 

A felügyelő-bizottság. 

Az E. K. E. egy éri munkássága-
— Fetlltxsch Arthur báró orsz. képviselő elnöki 

megnyitója as E. K. E.-nok 19118. aug. 30-án Brassó-
ban tartott közgyűlésén. — 

Egy sötét kép körvontlai domborodnak 
ki lelki szemeim előtt, a mikor visszatekintek 
egyesületünk 12 évi fáradságos,  nehéz és khz-
delemteljes munkásságára. 

Nemes és magasztos czélokért küzdöttünk, 
de valahányszor eredményhez jnlottank vagy a 
kitűzött czélt megközelítettük, nyomban reá 
mindig felütötte  undok fejét  az irigység és reáok 
zúdult a rágalom, a gáncsoskodás mérges nyi-
lainak özöne. — Sötét kép ez tisztelt közgyű-
lés, a melynek szemlélésénél fájdalmas  érzés 
hatja át keblemet, mert általános bajunk, meg-
ölő betegségünk, hogy ugy a testűleli, mint az 
egyéni eredményes munkásságot, s czéltudalos, 
önzetlen, becsületes, tisztességes és hazafias 
ténykedést — nem a biztatás, nem a támoga-
tás segíti, ösztönzi, ad szárnyakat, ad ujabb 
erő-anyagot a lovábbi küzdéshez, hanem az 
igazságtalan bírálat, a valónak elferdítése,  az 
irigység sugallta rosszakarata lekicsinyítések, 
az akadályok gördítése és s méltatlan támadá-
sok nagy sorozata bénítja meg, teszi szárny-
szegetté, , elkedvetleníti és végre a tétlenség 
homályába kergeti, a haza és közérdeknek nagy 
kárára. 

Küzdelmes és fáradságos  volt egyesüle-
tünknek 12 évi élet ntjs, a mely idő alatt bőven 
osztogatta a lelketlenség tábora a tövis-koszo-
rakat és röpilgeite felénk  mérgezett nyilait, 
de szerencsénkre hazafias  és nemesen gondol 
kodó nagy közönségünk józansága, tagjainknak 
lelkes és kitsrló támogatása; önzetlen és lán-
goló hazaszeretetünknek, kötelességérzetűnknek, 
kitűzött czéljaink nemességének, mankásságunk 
tisztaságának, ügyünk Igazságának nemes és 
erős vértje megvédte egyesületünket a sebesü-
lésektől, s ha lassan is és nehéz kflzdelelem-
mel, de mégis tántorilbsllanul és szilárd lépé-
sekkel haladt kiszabott útján — kitűzött czéfjai 
felé.  — 

Fáradtan a nagy nehéz és hosszú küz-
delmektől, elkeseredve a méltatlan támadások-
tól és folytonosan  mestere 'gesen elénk emelt 
gátaktól és akadályoktól, de nyugodt lelkiisme-

— Mindent hiszek, imádott angyalom I 
— Hisz . . . . hisz . . . . de én félek,  hogy 

e peroz zavartalan boldogságának emléke is el 
tűnik, elmerül a feledés  hónába, a hová az intrika 
bősz vihara Bodorja. Láija, én ugy félek  a jövő-
től, valami titokaatos hang azt augja, hogy mi 
nem lehetünk egymásé, hogy mi nem lehetünk 
boldogok aoha, soha!. . — azólt szomorú hangon a 
leány. 

— Ne tartson attól, ne izgassa maját, lial-
lueziuácaiókal. Én menyasszonyomnak lekiatem ; 
jövó hétea eljegyzést tartunk. Éo szavamat ad-
tam kegyednek a azt miudeu körülmények között 
meg ia tartom. Ha ismer az Almaberky család-
ban aaóazegót is, de Almaberky Sáudor nem 
leaaa aazá soha! 

Esküdözni nem szokásom, épp ugy nem, 
mint szerelmet koldulni; és éo megvetem azt 
a férfit,  kl mint as oltári szouiségnél, meghsjija 
térdét a nő elótt . . . azeresaeu lánggal, szeres-
sen milliárdnyi stomjának minden szenvedélyé-
vel, de büsskeségót fel  ne áldozta. Un megcaa-
lódott szerelmében, ne mutassa azt ki, ha van 
fájdalma,  sírja ki könyeít szobájában de ne vigyo 
a világ elébe, ne tegye magát trágár nyelvek 
pletykatárgyává. 

Mig a férfi  beszélt, Sarolta szemei áhítat 
tol tapadtak reá. Arcza, az a krétafehér  arcz, 
melyről a bű lehervasztotta as üde rózsákat, 
élénk pirbau égett, szemei szokatlan fényben 
csillogtak a agyában egy gondolat fogamsat  meg, 
melyet alig hallhatván, önmagához mondott: 

Ilyennek képzeltem én a valódi férfit,  • 
meg is találtam. Es a férfi,  ki szeret szivének 
minden dobbanásával a gondol aa ideálra agyá-
nak mindea gondolatával, de térde meg aem 
hajlik más, mint as oltári asentség elótt. Van 
benne jeliem, büszkeség, becaéiset . . . 

Almaberky karjába szorította a kipirult 
leányt, de az ajtón koosoglsk a egy asép leány 
lépett be. 

Sorolta kebelbarátaéja Adél volt. 
— Őrölök, bogy önt it látom Almaberky 

ár, — szólott a leány as űdvőzléa után. — Va-
lóban, u t hittük, hogy többé aem ia látjuk. 

— Kisasszony, nem Ismer még engemet. 
— De igen. Hanem oly sokáig hallgatott 

éa nem irt asegény Soroltának, igen ön egy 

— Nemi ö. jó — szólt Almaberkyhes 
süaalva Sarolta. 

— Tehettem-e máakénl, kisasszony I Midőn 
én egy fontos,  egéss életre messze kihaló lépési 
akarok tenni a elém áll a sálán és ast mondja i 

.ne tedd.* Hát nem vagyok-e éo la hus- és vér-
ből álló ember, gyarló ember. Hát csoda-e, hogy 
baboatam. Ki ne habozna midőn telvo remények-
kel akar arra aa uira lépni, hol örök boldog-
ságot vél tnlálui s egyszer csak elibe áll nem 
ÍB ogy. de több, érdeket mellőző egyén is azt 
mondja ne lépj arra az útra, inert örök poklot 
veszel I . . . 

Értem öut s felfogom  helyzetét, do hogy 
mindea gyanútól ment legyen, pár szót mondok 
önnek 

— Kérem. 
— Midén Sarolta egyszer kétségbeesett 

arozczal jött hozsám s lemondó liaugom szólt: 
.Meghalok, Adél, nem birom már tovább. 

Ö nem irt. én nem irhatok I* 
— És tudju-e ekkor mi következett ? K 

fajdalinas  tekintet kíséretében mondott ssBvak 
után össaenéztünk és sírtunk kelten. 

Ő siratta elveszettnek hitt boldogságát, 
én sirattam ót-ssegényt . . . 

A szobában halotti csend támadt. A két 
leány elmerengett a meghatottságtól hallgató 
férfin.  — 

Almaberky felemelkedett. 
— Kegyelek könyet, drága gyöngyöket 

hullanak egy ingadozó, lelki harezot vivő férfi-
ért. Nos én elég erós vagyok már kijeleutem. 
hogy : rajongáaig sseretelt Saroltám iránti bizal 
mamat mi aem iugathatja többé meg. Szerelem, 
a vagy ó lesz enyém vagy n kezemből kicsavart 
pisztoly vet véget életének' 

— Nem, as nem fog  megtörténni, Sándor. 
Mi egymáaéi leszünk vagy . . . 

A férfi  tenyerét illesztette a nö szájára s 
aggódva mondta: 

— ÓI égy ilyen szép leány fejében  mily 
bianrr gondolatok . . . 

— Es öu as előbb nem azon goudolstának 
adott kifejezést  — vágott hirtelen azsvába Adél. 

A férfi  zavartan hebegett 
• 

Pár hét műit el. 
Almaberky menyegaójét tartotta Saroltájá-

val. Ott volt ennek kebelharátnéja is Adél, az 
ó jegyesével Repkény! Rezsővel. Midőn 
templomból kilépett aa ilju pár a gratulálókka) 
Adél ia gratulált a frigyhez  éa ebben a pillanat-
ban Sorolta és Adél osak összenézlek ismét a 
aaemökben megeaillaat egy reagó harmatcsepp, 
mint akkor, — midőn mindeut elvessettnek hit 
tek, de es a harmatcsepp nem a fájdalom,  haoem 
a boldogság könye volt. 

Valóban mindnyájan boldogok voltak. 

réttel, a hiven és becsülettel teljesített munka 
nemes érzetével állunk itt önök előtt tisztelt 
közgyűlés és számolunk be sálárkodá»unkrol a 
reánk ruházott és elvállalt költségek tejesí-
téséről. 

Egy éve snnsk, hogy Sepsiszentgyörgy 
városában megtartott közgyfllésllok  felhatalma-
zott arra, hogy egyesületünknek egyik legna-
gyobb alkolását, a Kolozsvárott létesített nép-
rajzi moreumnnkat dicső Mátyás királyunk szü-
letési házában a nyilvánosságnak átadjuk. Ezt 
az alkalmat használtuk fel  arra, hogy nsgy 
királynénk, Erzsébet királyné emlékére készített 
lobogónkat is fölavatbassnk'  és szent ntjára 
bocsássuk. 

Mindkét alkotásunk részleteivel a titkári 
jelentés foglalkozik,  - itt csak annyit emlitek 
meg, hogy a zászló avató ünnepen a kormány 
és közéletünk legkiválóbb férfiúnak  élén ott 
volt József  Ágost kir. főherczeg  ő fensége  Agy 
is mint apóst, királyunk ő felsége  legmagasabb 
személyének képviselője és ugy is, míut egye-
sületünknek dicső és szeretett védője. A zászló-
anyai tisztet Auguszta főherczeg  asszony, O 
fenségének  helyetteseként báró Wesselényi Ist-
vánná ő mélléságs teljesítette. 

Ugyanekkor megnyitottuk volt egyesüle-
tünknek egyik legnsgyobb alkotását az E. K. K 
muzeumot, a melynek szakszerű elrendezése, a 
tárgyak érdekes és tanulságos csoportosítása 
már a megnyitáskor általános tetszést és meg-
lepetést keltettek. Az ünnepet védőnk, József 
Ágost kir. berezeg nr Ő fensége  nyitotta meg. 
Felejthetetlen szavai még most is fülünkben 
csengenek, amidőn a király képviseletében to-
vábbra is a nemzet pártfogásába  ajánlotta egye 
sölelűnkel, a melyet - - úgymond — minden 
kor támogatni, fejleszteni  és édes hazánk javára 
fenntartani  komoly szándéka. 

E megnyitó ünnep szépsége, fénye  és fen-
sége, messze időkig fog  mindenkinek emlékeze-
tében maradni, mi pedig örökítsük meg évlnp-
jainkon, hogy szeréuy egyesületünk ezen kultu-
rális hazafias  magyar nemzeti alkotásának meg-
nyílóját hazánk nagyjai és közéletünk legkivá-
lóbb jelesei megjelenésükkel országos fejedelmi 
ünneppé avatták. 

Jelentem a tisztelt közgyűlésnek, hogy az 
első alkalmat megragadva és Dániel Gábor 
képviselőházi alelnök, budapesti szakosztályunk 
elnökével legfelsőbb  kihallgatásra jelentkeztünk 
és egyesületünk nevében ugy ö cs. és apóst, 
kir. Felségénél legmagasabb személyének kép-
viseltetéseért. valamint József  Ágost kir. főher-
czeg ő fenségénél  személyes megjelenései t egye 
kűletűnk örök háláját és köszönetét tolmácsol-
tak. Ezen közgyűlés tiszte és feladata,  hogy 
kifejezze  hálás köszönetét Auguszta kir. főher-
czeg asszony ő Fenségének a zászlóanyai tiszt-
ség elvállalásáért, — br. Wesselényi Istvánné 
ö méltóságának a helyettesítésért és a közre-
működött egyházi férfiaknak,  nevezetesen: 
gróf  Majlátb Gusztáv rk. püspök ; Baitók 
György ev. ref.  püspök ; Ferencz József  unit. 
püspök ; Hoeescu Tnllin-i gör. kel. főespi-res; 
Grátz Mór Inth. lelkész és dr. Eisler Mátyás fő-
rabbinak, a kik lobogónkat annyi áldással és oly 
szép reményekkel biztatólag felavatták  és szent 
hivatásának átadták. 

Es most igen t. közgyűlés, vegyük szem-
ügyre, hogy egyesületünknek küzdelmes 12 éves 
munkálkodáss minő nyomokat hagyott társadal-
munkban 

A mikor 1891-ben kimondottak, bogy or-
szágrészünk szépségeinek a feltárására,  annak 
megismertelésére társadalmi szervet alkotunk, 
akkor a turistaság, az idegenforgalom,  a ter-
mészeti szépségek szeretele ismeretlen vsgy na-
gyon szórványosan fellépő  fogalom  volt nálnnk. 

Ma már világszép Erdélyünk kezd kibon-
takozni ismeretlenségéből. Bérczeink, hegyeink 
ormain mind sűrűbben hangzik a magyar turista 
szó. Egyesek, iskolák, nagyobb csoportok lelkes 
vágyeyal keresik fel  szép völgyeinket, gyönyörű 
kilátást nynjtó ormainkat és havasainkat. Kezd 
divattá válni, hogy a küllőid helyett Erdély le 
gyen üdülésünk, szórakozásnak helye. 

Es folytatjuk  a munkát, megkezdve Er-
dély kapujánál, a Királyhágó lábánál. Feltártuk 
itt már a Biharbegységnek legszebb három 
részletét; a Melegszamos forrásvidéket,  a Gal-
bina nevű sziklatömböt és a ponori CseiAtye 
rejtelmes szakadékait. Beljebb haladva a Kalota-
szeg bájos vidékének egyik ismeretlen szépségét, 
a Székelyéi vízesést tettük járhatóvá, a hová a 
larístak nagy tömege szokott évenként elza-
rándokolni. 

(Folyt kív.) 

iráut benyújtott és e város anyagi helysete által 
eléggé indokolt kérelmét s akkor midóa a nem-
zetiségi vidékek e tekintetben való igényeit bő-
kesüleg kielégíti, nem fog  késni es igazán sze-
gény ssékely város iparostsnonos iskoláját állami 
kezelésbe venni s igy legalább ilyea Utón a 
mindég elhanyagolt és háttérbe szorított székely 
iparosok ügyét kösvelve előmozdítani. 

Sajnosaa kell konstatálnom, hogy remény-
ségünk teljesen hiába való volt, mert a város 
képviselőtestületének as államosítás iránt be-
uyujtott kérelme a szokásos „alap hiányában' 
való indokolással visasautaaittalott a a mellett az 
államsegély is olyan szűkmarkúan aaabatott meg, 
hogy ebbói, meg a város polgárságára kivetett 
pótadóból, ipardijakból és büntetés pénzekből s 
más e ezélra szolgáló jövedelmekből egyáltalá-
ban nem tudtuk fedezni  s tanoncz-iskola kiadá-
sait, minek folytán  sem a tanszemélyzet jogos 
igényeit uem lehetett kielégítőül, sem as iskola 
nagyon is hiányos feisserelését  egyetlen fillér 
értékűvel is gyarapítani. 

A tautestület tagjai az iparostauonoz isko-
lai felügyelő  bizottság által megállapított és a 
városi képviselő testület által megszavazott tisz-
teletdíjat osak réssben kaphatták meg a minden 
tanítási óra után 20 korona maradt hátrálékbaa. 
Es a körülmény épen uem alkalmas arra, bogy 
a munkakedvet élénkítse, hanem ellenkezőleg 
csökkenti, s már is olyan jeienaégek óaslelhetók 
a tantestület k e b e l é b e n , hogy ason esetre, 
ha jól kiérdemlett tiszteletdíjuk teljesen bizto-
sítva nem less, jövőre nézve a tanitáatól viasza 
fognak  lépni s azt aa időt, mely a terhes napi 
muuks után pihenésre és üdülésre fenn  maradna, 
minden igaz ok nélkül nem áldozzuk föl  s az 
iskola poros és romlott levegőjében napközben 
meggyötrött tüdőjüket az iparos tanonezok ruhá-
zatából kiáradó különböző szagok által még job-
ban megfertőztetett  levegőben nem teázik ki 
további kioltásnak s szemüket az iskolai szem-
rontó esti világítás káros hatásának, ha amúgy 
ia csekély tiszteletdijak kiűzetése teljesen bizto-
silva nem loend. Káros hatással van éa a tanítás 
inteuzivebbé tételére s általábau aa iskola fejlő-
désére akadályozólag hat ama másik körülmény 
is. hogy péuz hiánya miatt nem lehet as iskola 
részére beszerezni szőkít a tanszereket és esz-
közöket, melyek a tsuitás eredményessé tételé-
hes elkerttlkellenül szükségesek. 

Kötelességemnek tnrtotiam a felügyelő  bi-
zottság és a tanügyi hatóságok előtt a helyze-
tet eicész őszintén és leplezetlenül feltárni,  külö-
nösen azon okból, bogy az akadályok megfelelő 
iutézkedések által as iskola élet folyamatáoak  és 
fejlődésének  útjából elháríthatok legyenek. 

Én az iparoslaaoncz iskola további fenntar-
tását és kellő s?invonslra emelését CBak az álla-
mosítástól reméuylcm, aaonban, ha ez elől to-
vábbra is mereven elzárkóznának, akkor arra 
kelleue törekedni az illetékes hatóságoknak, bogy 
a magas tanügyi kormány legalább bunnyi se-
gélyt ulaljou ki, aineunyi n személyi kiadá-
sok fedezésére  szükséges, a dologi kiadáaok a 
két százalékos pótadóból s egyéb e ezélra for-
dítható jövedelmekből fedezhetők  lennének s még 
talán a felszerelésekre  is jutna valami. 

Meg kell emlékeznem e helyen a nagymél-
tósága vallás és közoktstásügyi m. kir. minisz-
ter ur 1902. évi 74996 számú magas rendeletéről, 
melylyel az ípsrostanoncz iskoláknál a szakfelü-
gyelői intézményt életbe léptette s igy a tanonoz 
iskolák felett  való felügyelet  és ellenőrzést az 
iparostanoncz oktatást szivükön viselő teljesen 
szakképzett férfiakra  ruházta. Taatestűletűuk as 
iparostauonoz iskolák felvirágoztatása  tekinteté 
ben igen sokat vár as iţj intézménytől s épen 
azért a magas minissteri Intézkedést hódolattel-
jes tisztelettel veasi tudomásul és a legnsgyobb 
ürömmel üdvözli. 

Az előző tauiv végével Qál József  ipsros-
tanoucz iskolai tanár, ki elvállalt kötele iségét 
egész működése alatt a legnagyobb lelkiismere-
tességgel, kösmegelégedésre teljesítette, körünk-
ből eltávozván, nz igy megüresedett állásrs 
M á t h é Dénes okleveles polg. iskolai tanár vá-
lasztatott meg az iparoatsnoncs iskola felügyelő 
bizottsága által. 

A fentebbiek  kiemelése utáa as 1902/903. 
tanév lefolyásáról  jelentésemet a jövő számban 
kővetkezőkben terjeaztem elő. 

Igazgatói jelentés 
(a csíkszeredai iparostanoncz iskola állapotáról az 

190?/t)oa. tanévben.) 
A vezetésem alatt álló iparoatsnoncs iskola, 

melynek most lefolyt  tsnévi állapotáról, kűlaó és 
belső körülményeiről, elóirt köteleaaégemhez ké-
pest be kell számoluom, a lefolyt  tanévben is 
anyagi zavarokkal küzdött, a tantestület — most 
már harmad Izbea — csupán osak jó rsméuység 
fejében  s inkább as Ugy iránti előszeretetből 
vállalkozott iámét arra, hogy a taaonozoktatásssl 
járó terhes éa nehés kötelességeket as 1902/V03 
tanévben njólag teljesíteni fogja  a tette est annái 
is inkább, mert azon hiedelemben volt, hogy 
most, mikor a székelysegités országszerte általá 
nos jelazóvá vált, a magas kormány bizonyára 
meg fogja  hallgatói Csíkszereda vároa képviselő-
testületének as iparos tanonoz lakola államosítása 

A bukaresti Magyar Dalárda hang-
versenye. 

Messzo idegenből látogatásunkra s a régen 
vagy talán sohasem látott magyar haza meglsmeiá-
sére eljöttek hozzánk testvéreink: Eljöttek, hogy 
megismerjék hazánkat, eljöttek, hogy tanúságot te-
gyenek arról, hogv ók ciszakadva a szeretett hontól, 
elszakadva testvéreiktől, barátaiktól, rokonaiktól, 
mégis mgórzik szivükben a houszerctetet,fenntartot-
ták az ledegeit más nyelvű nép tengerében édes ha-
záu k és nemzetünk zengzetes nyelvét. Eljöttek hoz-
zánk, hogy a dal szívhez szolo hangjuival tudoiná-
suukru juttassák, hogy ók még most is magyarok, 
hogy ők még most is szeretik e hazát, tanúságot 
tettek róla s tanúság tétclaket megértette mindenki, 
s kl mult hó 31-én este a bakaresti Magyar Dalárda 
hangversenyén megjelent. Bár kevesen voltunk, a 
kik ezt a lélekemelő estét végig élveztük, de ax a 
kevés közönség is az igazi lelkesedés, az igazi öröm 
és dicséret zajával fogadta  őket, a mint elhangzott 
ajkaikról a magyar nemzet i,nádsága, Kölcsey Hym-
nusza. Ezzel a szent imával nyitották meg a hang-
versenyt, melyet a közönség állva hallgatott végig. 
Programmjuk minden száma csupa magyar darabokból 
állott, s a közönség lelkesedve es gyönyörködve hall-
gatta a Kády-féle  szép kuruez nótákat, a melyeket, 
a legnagyobb preczltlzással, s a legszebb össeliaue-
gal énekeltek eL 

Gyönyörködtünk benuük, élvextak a asép nó-
tákat, melyeket e derék dalárdisták énekeltek s a. 
műsor belejesése után aasal a kívánsággal ás óhaj-



Szeptember 2. C S Í K I L A P O K Jal hocsaztunk és JdttUnk el kOrllkből, hogy vajha mlndou magyar, kl elkerül Idegenbe aa idea haza földjéről,  oly fáradhatatlan  buzgósággal ápolni sí édes hazai nyelvet s ápolná szívóban a honszeretet, uilnt • bukaresti Magyar Dalárda tagjai, s őket pe-dig arra kérjük, bogy honsseretetak lángja ne lo-hadjon, s hogy azt a buzgóságot, lelkesedést, a mely-lyel most rendelkczuck, ne engedjék lankadni, hanem növeljék és gyarapítsák, hogy az Idegen nép tengere cl no nyelje őket a hogy ekép végképen elveszítsük őket, kiknek haaaSaágára oly sok szüksége von ha-zánknak. Adja latén, hogy ugy legyen I 
Országos ozigányzene-verseny. 

A föTárvs  irodalmi, művészeti és társadalmi 
köreit nsgyszabása terv foglalkoztatja  most. A 
kezdődő sziuház: szezon elején, szeptember hó' 
ntp folyamán  a Népszínház előadja Dankó Pis 
táaak, a nemrég elhányt kiváló magyar dalköl 
tőnek hátrahagyott népszínművet, a czigányéle-
tet s e posttbamns darab előadása kerHébeu 
országos ezigáuyzene-vernenyt rendez. 

A megállapított tervezet szerint Dankó 
népszínműve szeptember 6. és 15-ike közt ke-
rül színre s a darab felvonásközeiben  az ország 
legelőkelőbb czigányzenekarai eljátszák Dankó 
országszerte dalolt gyönyörű nótáit. E knítur-
művészeti tervnek kétségtelen művészi eredmé-
nyél biztosítja az a körülmény, bogy a czigány-
zeneksrok versenyében irodalmi, művészeti és 
társadalmi előkelőségekből alkitolt zsűri log 
dönteni eselről-esetre a zenekarok játékelőadási 
művészete fölött. 

Nem részletezzük itt bővebben azt 
nagyszabásn programmot, a melyet az országos 
ezigányzene verseny előkészítő bizottsága már 
minden részletében kidolgozott, csak az eszme 
jelentőségének konklúzióját vonjuk le belőle. 

Örvendetes jelenség, hogy a kozmopolitiz-
mnssal annyiszor megvádolt főváros  talajából 
nő ki ez a szép eszme, a mely a magyar dal 
nak és zenének művészi színvonalra való eme-
lését czélozza. 

Budapest kiváltkép a/, nlólibi években va 
lóságos kultuszt flzöll  az idegeu szellemi nagy-
ságuk, idegen nemzetek művészi termékeiből. 
Irodalomban, művészetben szinte epidémikusan 
dühöngött az idegen szellemi termékek kul 
lusza. Tisztelet," becsület minden művészeinek, 
nem akarjak mi az idegen művészet bojkottját 
hirdetni. Csak elvakult és szükvelejű sovinizmus 
mondhatna ki ilyet elvűi, de viszont szánalmas 
kiskorúságunkról lennénk tanúságot, ha minden 
lultéte nélkül, saját művészeti és kulturális 
fe|lödásünk  háttérbe szorításával hódolnánk az 
idegen kulturanak. 

Pedig ezzel a kiskorúsággal méltán meg 
vádolhatna bennünket bárki. Elérkezett végre 
az ideje annak, bogy a művészi felbecsülés 
Páris almáját ne csak cseh muzsikásoknak, ger-
mán zeoeóriásoknak nyújtsak oda, hanem be-
csüljük meg önmagnnkat is annyira, hogy a mi 
szép. nemes és művészi idehaza, észrevegyük. 

Az országos ezigányzene-verseny eszméje 
töltetlen megismeréséi jelenti ennek a nagyje-
lentőségű, sarkalatos kulturrcüvészeti tételnek. 
Czigáiiyainkban izzó, lobogó, mttvtazlélek rejte-
zik s mindaz, e mi ez őserejü müvészlelkek-
ből a zene szárnyán, a melódiák hanghullámain 
kiárad a magyar lélek kisarjadzása. Külföldön 
bámulják a magyar czigány'.. A művészetét 
csengő aranyokkal fizetik,  de vajjou van e oly 
aranyércz, a mely ellenértéke lehetne s ránk 
nézve elveszett művészetnek ? Kávéházak füs-
tős levegőjében, mulatók éjszakai fénykörében 
él a magyar czigány, de eljutni még nem tudott 
a művészet tiszta palladinmára. 

Ezen változtatni kell. Az őserejű tiszta 
művészet, a mely ott né ki a vályogkunyhók 
tövén ás szárnyakat kap » czigányhegedű búr-
jain, nem maradhat tovább parlagon, azt mű-
vészi értéke szerint kell becsülni és méltányolni 

Az országos czigányzene-verseny ezt a 
czélt szolgálja s mi Bzivból üdvözöljük a ne-
mes eszmét. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Esküvő. B o t á r Béla vármegyei al-

levéllárnok folyó  hó 20-én tartotta mennyexzójét 
8 s n 11 á n Rózával, S z u l t á n Lázár helybeli 
polgártársunk kedves leányával. As anyakönyvi 
bejegyzést díszes és nagy számú násznép jelen 
létében L' j f  a I u s i Jeuó dr. polgármester esz-
közölte, ai egybásl esketést pedig a helybeli 
rom. kath. templomban I m r e Károly csikazent-
györgyi plébános, a vőlegény nagybátyja végeste. 
Kaküvó után as öröm apa házánál gazdag la-
koma, volt, melyen az uj pár egéssségéért igen 
sok poharat ürítettek. Mi ia szívből és óssinlén 
szerencsét kívánunk a szép frigyhez. 

— Eljegyzés. Csiszár  János törvényszéki 
aljegyző a napokban jegyezte el Csiszár  Gizella 
kisasszonyt. Csiszár József  m. kir. állatorvos 
leányát. 

— Kinevezés. Csikvárdotfalvi  Zöld Fe-
renczet a Kézdivásárkely—kantai róm. kath 
eymnásiumnál alkalmazva volt helyettes tsuárl 
a privigyei kegyes rendiek algymnssiumához 
hason minúségbeu tanárrá nevezték ki. 

— Halálozások. Bő aratása volt a halál 
nak a mult héten vidékünkön. Fájdalmas hu 
• okot pengetett meg azok szivében, kikhez az 
elhaltak legközelebb állottak és a kikben az 
illetők részint a pőtólhatlan szülőket, részint a 
szeretett testvért és illetve gyermeket vesztet-
ték el. Köz- és társadalmi életünk Is szsgé-
nyebb lett 0ly féiflakksl,  kik hosszú időn át 
•g; a közügynek, és a szenvedő emberiségnek, 

mint a hasznos munkának Állottak önzetlen 
szolgálstában. 

Augasztus 86-án 83 éves korában hányt 
el Csikbánkfslván  Madár Antal nyugslmazott 
törvényszéki biró, kiben Éltes Zsigmond kir. 
táblai biró apósát, neje Madár Jnliánna 
ődes apját. Madár Imre nyugalmazott vármegyei 
főjegyző  ped'g testvérbátyát gyászolja. 

Angnsztas 87-én egész váratlanul és nagy 
hirtelenséggel következett be Uyim»sben csikzsö-
gödi Dr. Nagy Ferencz nyugalmazott m. kir. 
honvéd etredorvos és közelebbről Qyimesbe 
megválasztott körorvosnak halála 68 éves ko-
rában, még pedig alig egy nappal azután, bogy 
oda beköltözött é-i állomás belyél elfoglalta. 
E'. a hirtelen haláleset óriási meg döbbenést 
és pótolhatatlan veszteséget okozott neje Bolt-
resz Terkánsk és gyermekei Balázs, Anns és 
Jenőnek. 

Angusztus 28-án hunyta le örök álomra 
szemeit Csikszépvizén 78 éves korábsn id. Za-
kariás Lukács nagybirtokos, törvényhatósági 
bizottsági tag és hitközségi főgoudnok,  kit öz 
vegye Potóczki Mária és Bai Zakariás Ja|ial>, 
Zakariás Lukács alcsiki szolgabíró, Izsák és 
Qeró gyászolnak. 

Augnszlns 29-én rsgadta ki a halál sze 
i-elő karjaik közül csikszentiinrei birtokos Jakab 
Ferencz és neje Bardocz Máriának egyetlen 
9 hónapos Annuska leánykájukat, kiben minden 
örömük összpontosult s a kinek elhunyta pót :l-
hatlan ürt hagyott bánatos szivükben. 

— Beiratások az Iskolába. A rövid 
két hónapi szünet után ismét megkezdődött a 
mozgalmas élet Csiksomlyón. Már hétfőn  reg-
gelre nagy számban érkeztek m jg oly fiuk, 
kiknek a mult tanévbeli mulasztást pélvizsgá-
lattal kelleti jóvá tenni. Kedden pedig a beira-
tások vették kezdetűket ugy a giinuazium, 
mint a tanító képezdénél, s a jelentkezők szá-
mából már előr« megállapítható, hogy a laun 
lék létszámánan nem apadás, hanem inkább nö-
vekedés fog  beállani. 

— Népünnepély. Tegnap délután törtét 
az ujjonan épjtell vágóhíd megnyitása nagyobb 
szabású népünnepélyljel, melynek lefolyására 
azonban csak lapunk jövő számában referál-
hatunk. 

— Halálos kimenetelű elgázol ás. 
Végzetes szerencsétlenséget idézett elő Csík-
somlyon a inult heli két meg vadult ló, a mi 
egy embornek halálával s a másiknak snlyos 
sérülésével végződölt. A Szent Ferencz rendi 
szerzel egyik bérese, a gazdasági munkára rit-
kán használt két lóval az ugar határra ment 
föld  boronálni. Boronálás közben egyiknek a 
hátára felülvén,  az ledobta magáréi és beesett 
közibük. ' Erre a lovak megvadultak és lova 
ragadták a boronát, mely alá a béres is beke-
rült ; mindazon által a gyeplőt kezében tartván, 
így harczolták jó darabig, miközben a gyepié 
is elszakadt és a legény kimaradt a borom 
alul. A lovak a falnnak  rohantak s nlánna a 
sérült legény, de utol nem érhette. A fnlnközötl 
a boi-onával száguldó lovakat Ferencz István 
földuiives  gsztla megakarván állítani, öt elüt-
lék s szintén a borona alá kerüli, miközben 
a lovak szemét is kirúgták s oly súlyos sérülé-
seket szenvedett, hogy pár napra meghal'. A 
szintén súlyos sérüléseket szenvedett béres élet-
ben maradásához van remény. 

— Hangverseny a tanulmányi ki-
rándulásra menő gimnáziumi tanulók 
javára. Mull számunkban a törvényhatósági 
közgyűlésről szélé czikkünkben már megemlé-
keztünk azon áldozatkészségről, melylyel a köz-
gyűlésen jelen volt tsgok 224 koronát adtak 
össze, hogy a somlyói főgirnn.  ifjúságából  egy 
kiránduló csapatnak a kassai Uákéczi-kiállitás 
megtekintését lehetővé tegyék. A vármegye 
gyűlésiemében született eszme n közgyűlés 
termén kivül is helyeslésre és pártolásra talált, 
az adakozás tovább folyt  és már 307 korona 
gyűlt össze, mikor is lelkes mozgslom iudull 
meg, bogy egy nagyszsbásu hsngverseny ren-
dezésével minél több ifjúnak  lehetővé tétessék 
a tanulmányi kirándulásban való részvétel leg-
alább a vasnti költségek erejéig menő támoga-
tással. A megyei művészi erők a legnagyobb 
készséggel vállalkoztak a hangverseny beji való 
közreműködésre, s igy a siker mind erkölcsi, 
mind snyagi tekintetben biztosítottnak tekint-
hető. A hangverseny, melynek műsorát követ-
kező számunkbsn adni fogjuk,  szept. 12-én 
fog  megtartatni a Kossuth szálló nagy lenné 
ben, melynek bérlője, Jakab Ödön ur a jóté-
kony czél érdekében ingyen ajánlotta fel  a 
helyiséget. A 307 kori,nát összeadták a követ-
kezők : Mikó Bálint 60 K. Becze Antsl, Fejér 
Antal 20—80 K. Mihály Ferencz, Bőjlhy Eudre, 
Dr. Bocskor Béla. Dr. Lázár János, Pap Do-
mokos, Br. Budnyánczky Sándor, Szántó József, 
Dr. Csiky József  10—10 K. Kovács Antal, 
Kölló János, Bancz János, Kovács János, Már-
ton Lajos, Kassai Lajos, Pál Gábor, Lázár 
Miklós, Csiszer Imre, Becze Imre, Dr. Veres 
Sáudor, Dr. Erőss Vilmos, Dr. Fodor Antal, 
Bartha Ignácz, Szabó Géza 5—5 K. Simon 
Jenő 4 K. HeUig G. János. Czikó János 3 - 3 
korona, Také János, Dr. C»'"^ Miklós, 
Bsrta József  Antal Gergely, Balázs Béla, Nagy Al-
bert, Zathureczky Bálint, Czimbalmas Lajos, 
Oláh Alajos, Ambrusa Dénes, Sánlha Simon, Péter 
István, dr. Zakariás Manó. Hodor András, dr. 
Györpái Domokos, Csedő István, Nagy Gyula, 
Merza BezsS, Potóczky Márton, Szabó Miklós, 
Albert Balázs, dr. Szánté Sima, 2—8 koronát, 
Csiszér József,  Szopos Elek, Szvoboda József, 

Potöczky Pál, Veress Elek, GŐzsI Árpád, La-
oziua Károly, 1—1 koronát, Grflnvald  Albert, 
Trobáu József  60—60 fillér,  ifj,  Gál Ferencz 
40 fillért,  összesen 307 kor. 60 lillér. Fogad 
ják a szíves adakozók az intézet és annak if-
júsága bálás köszönetét. 

— A három évet szolgált katonák 
Visszatartása. Az obstrukezió folytán  kelet-
kezett kormányválság és belpolitikai szituaezió-
val kapcsolatosan a sajtó egyes oigáuumaibsn 
usp nap után sok szó esik a hadügyi vezető-
ségnek szon intézkedéséről, mely szerint a har-
madik esztendőt szolgáló legénységét ez évben 
esetleg az őszi nagy gyakorlatok után nem sza 
badságolják. hanem október I-én tul is való-
színűleg az év végéig szolgálattan tartják. 
Egyik félhivatalos  újság ezekre a találgatásokra, 
melyek kétség kivfll  fontos  és nagy érdekeket 
érintenek a következőket jegyzi meg: „A had-
sereg vezetőségének, a melynek gondozására a 
hadsereg barctképessége vsn bízva, elkellett ké 
szülnie minden eshetőségre, mely a mai bonyo-
lult helyzet lolytán esetleg bekövetkezhetik. 
Egyik ilyen eshetőség az is, bogy az ujoncz 
megajánlás meghiúsultával a keretek épségéről 
egyéb törvéryes módozatokkal, tehát ez esetben 
a legénység vissza tartásával gondoskodjanak. 
Ugy lehet azonban — a mint reméljük is, bogy 
ez az eventuálitás nem következik be. Az eset-
ben pedig, ha a törvényhozás retoi Iáján a ks-
touai javaslatok átjutottak s október hó első-
jéig csak az ujonezozás technikai keresztül 
vitele lesz hátra, a hadügyi vezetőség, rövid 
spacziumról lévén szó, elfog  tekinthetni a le-
génységnek vi- szslarlásátöl. mert a rövid idő 
közi hiányt̂ kisebb érdeknek tekinti annál, mely 
a harmadik évet szolgáló legénység szabadsá 
golásához fűződik.  Egyébiránt a 3-ik évtolyain-
bau szolgáló katonák szabadságának elbaiasz 
lása tárgyában kiadott hadügyminiszteri intéz 
kedésből adjuk a következüket: Közvetlenül az 
idei legyvergyukorlalok befejezése  ulán s legény 
ség tarlós szabadságolásának a szolgálati idő 
rendjén a következő kategóriák szerint kell 
megtörléuuie: a) Minden csapatnál és intéz-
ménynél az 1899-iki sorozó évfolyamhoz  tartozó 
amaz őrvezetók és katonák, akik az 1908. ju-
lius 83-iki rendelet 5. pontja értelmében önkén-
tesen tovább szolgálnak, b) Mindazok, akiknek 
tényleges szolgálati ideje büntetésből van meg-
hosszabbítva és közben elérték a szabadságo-
lási jogosultságot, c) A szisztematizált béke 
létszám egész Ifgénysége  pedig, tehát azok is, 
akik most vannak benne a szabadságolási sor-
bsn, a hadgyakorlatok befejezése  ulán rendes 
helyőrségébe visszavezénylendö. A lovasságnak 
a tréngyakorlatokhoz kirendelt legénysége e 
gyakorlatok befejezése  után ezredtörzséhez szin-
tén visszavezénylendö. d) Különben pedig meg 
jegyzendő, hogy az általános legénységi váltó 
zás keresztülvitelére, ideérlve a csapatok kere-
tein kívül álló, uriósan az intézményekhez ve-
zényelt, vagy kiegészítési czélokra átadóit le-
génység li-vállásál is, egyelőre nem történik in 
tézkeilés, a miért is az e tekintetben kisdoll 
rendeletek, különösen pedig a 3686. szám alatt 
Ittbus 4-én az idén szabadságolandó legénységre 
vonatkozó rendelet hatályon kivül helyeztetik, 
e) A hsdkiegészitő kerületek parancsnokai az 
ujonezok beliivó-jegyét, a bevonulási nsp kiha 
gyárával, elkészíttetni tartoznak, de egyelőre 
nem küldik széj|e|. f)  Azok a csapatok, a me-
lyek az 1904. julius 4-iki 358« számú rendelet 
értelmében a polgári ruhákat és a legénységi 
liőiöndöket már a leszerelési állomásra elküld 
ték volna, a legénység szabadságolásának elha-
lasztása folytán  szükségessé váll intézkedéseket 
megtenni tartozunk, g) A 14 és 102 számú 
gyalogezred, nemkülönben a 4 számú tiroli 
vadászezred, tekintettel a küszöbön álló helyér-
séei változásokra, köteles a létszámba való 
visszahelyezéséről szóló jelentéseket még a had-
gyakorlatok tartania alatt megtenni. A többi 
hadtest számára természetesen hasonló értelmű 
parancsok adattak ki. li) A katonai kiképzőin-
lézelekuél, a tüzérségi szertáraknál, a hadtes-
tek keretein belül és a katonai építészeti osz-
tály trieszti fiókjánál  előálló legénységi hiányok 
egyelőre a 'isdtestparancsnokságoknál maradunk 
nyilvántartásban, később pedig intézkedés fog 
tételűi H pótlásra. 

— Segédjegyző választás. A Csik-
tu-nád—verebesi körjegyzői csoportban rend-
szeresítve lévő és üresedésben állott segédjegyzői 
és egyúttal anyakönyvvezető helyettesi állás 
pályázat hirdetés után augusztus hó 84-éu töl-
tetett be. A kérdésben fotgó  állásra ölön pá-
lyáztak, kik közül egyhangúlag csiktusnádi 
Éltes Mózes okleveles jegyző válosztatott meg. 

— Körjegyzői választás. A Csikvár-
dotrnlván lemondás folytán  megüresedett kör-
jegyzői állásúak választás utján való betöltése 
augusztus 29 re volt kitűzve. A választási eljárást 
Fejér Sáudor főszolgabíró  meg is kezdette éa a 9 
pályázó közül jelölte Tiltscber Gyulát, Éltes Mó-
zest, Sóvári Perencsel éa Balázs Sándort. A vá-
lasztók azonban a választást megtagadták, mint-
hogy nem volt közöttük ai, kit leginkáab óhaj-
tottak s Igy a főszolgabíró  a válasstást 31-ére 
napolta el. Ekkor valamennyi pályázót választás 
alá bocsátotta, a mikor iaa választás a legszebb 
rendben lefolyván,  kapott Pálffy  András kássonal-
tízi körjegyző >1, Éltes Móses 19, Tiltscher 
Gyula 4 szavalatot a e szerint Pálffy  András 
18 szó többséggel megválssztott körjegyzővé. 

— Beiratások az orsz. m. kir. szín-
művészeti akadémián. — Az országos m. 
kir. színművészeti akadémián a beiratások az 
előkészíts osztályba szeptember hó 7., 8., 9 én, 

az aksdémia I. és Il ik osztályába pedig szep-
tember 10. és 11-én tartatnak meg i . n. 3 
érától kezdve. Az országos m. kir. szísművé- t 
szeti akadémiába való felvételhez  megkívántat-
nak : a) Színpadias csinos alak. b) Tiszta kiej-
tésű, csengő hang. c) Kifejlett  testi alkotás 
mellett (melyről az intézeti orvos ad véleményt) 
legalább 18 éves kor a férfiaknál,  legalább 16 
éves kor a leányoknál, mi hiteles okirattal bi-
zonyítandó. d) Annyi műveltség és iskolsi kép-
zettségről való bizonyítvány, s mennyit e kor-
ban minden művelt ifjútól  megvárhatni, különö-
sen a magyar nyelvtan alapos ismerete, e) Szü-
lői vagy gyámi megegyezés A mely jelentkező-
vel ezek nem személyesen jelennek meg, meg* 
egyezésüket hiteles iratban tartozik az illett 
felmutatni,  f)  A jelentkező növendék csupán a 
valóságos és tSrvéayes családi nevén irathatja 
be magát, g) Jó magaviseletről szóló erkölcsi 
bizonyítvány, mely vagy iskolai bizonyitványnyal 
vsgy hatóságilag, vagy ismert egyének aláírá-
sával mulhallanul igazolandó, h) Minden ujou-
uan jelentkező az előkészítő osztályba csak 
próbaidőre vétetik fel;  ennek leteltével njabb 
vizsgálatnak vettetik alá. A fölvétel  tehát asm 
végleges, a letelt próbaidő után a tehetségtelen 
vagy hanyag növendék elbocsáltatik. i) A be-
lépő uj növendék 2 korona beiratási dijat, 
s 10 korona felvételi  dijat, valamennyi növen-
dék pedig 2 korona beiratási dijat, azonkívül 
60 korona landijt tartotik 2 részletben u. m. 
30 koronát a felvételkor  és 30 koronát február 
1-én előre fizetni,  j) Minden fölvett  növendék 
tartozik szülőivel, vagy gyámjával együtt az 
eléjük terjesztendő kötelezvényt aláírni. Bővebb 
értesítést az int. igazgatósága (Kerepesi-nt 1. 
sz. 111. ein.) készséggel ad az igazgatóság. 

— Zarándoklás Rákóczi sírjához 
Konstántinápolyba. II. Bákóczi Ferencz éa 
szatiadságharcza emlékezetének ünneplésétől 
zeng sz ország, Kárpátoktól az Adriáig. Dicsőít-
jük a magyar szabadság legeszményibb vezérlő 
lejedelemének a világtörténelemben páratlan 
nemes jellemét; kiállítást rendeztünk a daliás 
kuruez korszak ereklyéiből; szobrot emelünk 
nemzeti eszményképünknek; törvényezikkbe 
óhajtjuk megörökíteni hazánk és nemzetünk 
megmentése körül szerzett elévülhetetlen érde-
meit. De érezzük, hogy mindezzel nem révtnk 
le a hála és kegyelet adóját Bákóczi emléke 
iránt. A nemzeti ünneplés teljességéből hiányzik 
valami: a legmagasztosabb kegyelet-nyilvánítás, 
— és sóhajtásunk elszáll messze keletre, hol a 
dicső szabadsághős és vértaun-társai idegeu 
földben  porladoznak Megujulnak a nemes ma-
gyar ueuuel régi sebei és telnjul a nemzet régi 
bő kívánsága, hogy a szentelt hamvak haza 
hozzassanak és nemzeti panlbeonban őriztesse-
nek. De mig ez beteljesedik: Bákóczi konstáati-
uápolyi sirja légyen a magyar nemzet búcsújáró 
helye. A szabadságbarcz emlékünnepe minden-
felöl  kegyeletes vágyakozást kelt a honfi  szi-
vekben elzarándokolni a szentelt hamvakhoz, 
hogy ott ihletet és uj erőt merítsünk nemzeti 
eszméinkért folytatott  küzdelmeinkre, s bogy 
sirja fölött  imát rebegjünk a legdicsóbb azsbad-
sághős nemes lelke dicső eszméinek teljesitéseért. 
Ezen országszerte érzett óhaj megvalósítása 
végett folyó  évi október elején nemzeti zarán-
doklatot rendezünk Konstantinápolyba, hol a 
lazariaták galatai templomában, a magasztos 
lelkű Zrínyi Ilona, II. Bákóczi Ferencz és fla 
József,  valamint gréf  Bercsényi Miklósné, gróf 
Csáky Krisztina stb. alusszák örök álmukat. 
Fel akarjuk keresni a közeli Kis-Ázsiában 
Thököly Imrének a kuruez király'-uak és Guyon 
Uikhárdnak az 1848/49-iki szabadságbarcz hős 
tábornokának sírját s elzarándokolni kivánank 
Rodostóba, Bákóczi és bujdosó társai utolsó 
kálváriájához, a nsgy Bercsényi és a bű Esz-
terbázy Antal, Sibrik Miklós stb. sírjaihoz. 
Megnézzük Konstantinápolynak a keleti tündér-
mesékre emlékeztető csodás műemlékeit s kö-
szfinetet  mondunk s török szultánunk és Török-
országnak nemzeti bőseink iránt tsuusitott nsgy-
lelküségűkért. A kik ebben a Bákóczi dicső 
szellemének szentelendő nemzeti zarándoklatban 
részt óhajtanak venni: jelentkezzenek az elő-
készítő bizottság irodájában (Bndapest, Kishíd u. 
4), a honnan részletes tervrajzot kaphatnak. 
A Bákéczi-zarándoklat előkészítő-bizottsága: 
Dr. Thaly Kálmán tb. eluök, Desewffy  Arisz-
tid a képviselőház titkára, dr. Szádeczki Lajos 
egyetemi tanár, Vámbéry Ármin, elnök, Br. Nyári 
Jenő, a főrendiház  háznagya, Wosinski Mér, 
spátplebános. 

Loptolajdooos: 
G Y Ö H G Y J A X A B Ö R Ö K Ö S E . 

ü j c z i p ö ű z l e t ! 
Van szerencsém a n. érdemli közön-

ség szives tudomására hozni, miszerint 
Csíkszeredában a polg. leány iskola 
átellenébe a Kánya József  ur 
hásába egy uj czipődzletet nyitottam, 
hol elvállalok uri női éa gyerek ozipők 
készítését a leggyorsabb és szolidabb 
kivitelben. 

Szives pártfogását  a m. t. közönség-
nek kérve maradok kész tisztelettel 

1 - 8 0 
2 1 x 6 Ok 

cstpéss. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bog; a 
csikszeredsi takarékpénztár végrebajtatónak 
Incze Joákim elleni végrehajtáson flgyében  113 
korona töke s járulékai erejéig a csíkszeredai 
kir. törvényszék a esikszentmártoni kir. járás-
biréság területén I5vö a Mmaság község bstá-
rin fekvő  a menssági I. 136 szám tljkvben 389 
brsz. ingatlsnra 3 korona, 777 brsz. ingatlanra 
17 korona, 779 brsz. ingatlanra 320 korona, 
934 brsz. ingatlsnra 9 korona, 1600/1 brsz. 
ingatlanra 26 korona, 200«, 1 brsz. ingatlanra 
7 korons, 2024/2 brsz. ingatlanra 13 korona, 
9437—2439 brsz. ingatlanra ö korona, 4242/4 
brsz. ingatlanra 6 korons, 4395/1 brsz. ingat-
lanra 2 korona. 4422/9 4423 brsz. ingatlanra 
9 korona, 4455/2 brsz. ingatlanra 3 korona, 
4691 brsz. ingatlanra 2 korona, 4663/1 hrsz. 
ingatlsnra 2 korona, 4706 brsz. ingatlanra 7 
korons, 6076. 6077 brsz. ingatlanra 12 korona, 
6167 brsz. ingatlanra ő korona, 6316/1 brsz. 
ingatlanra 4 korona, 6448/2 brsz. ingatlanra 3 
korona, 6800/i brsz. ingatlanra 7 korona, 8026/1 
hrsz. iogstlanra 2 korona. 9181., 9182. hrsz. 
ingatlanra 66 korons, 9181., 9185. hrsz. ingat-
lanra 66 korona, 9-101 brsz. ingatlanra 12 ko-
rona, 9566/1 brsz. ingatlanra 8 korona, 9709 
brsz. ingatlanra 4 korona, 10182 brsz. ingat-
lanra 6 korona, 10946. hrsz. ingatlanra 9 ko-
rona, 12992., 12993. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
13564. brsz. ingatlanra 7 korona, 13997/1. Iirsz. 
ingatlanra 7 korona, 14007/2. hrsz. ingatlanra 
6 koiona, 14157 3. hrsz. ingatlanra 6 korona, 
16727. brsz. ingatlanra 12 korona, 16732/2. 
brsz. ingatlsnra 4 korons, 16744. hrsz. ingat-
lanra 11 korona, 7432. brsz. ingatlanra 3 ko-
rona, 7438. brsz. ingatlanra 3 korons. 7499. 
brsz. ingatlsnra 110 korona. II. az 1626 szám 
tlikvben, 9611. hrsz. ingatlanra 146 korona, 
III. a 2029 sz. tljkvben, 10396. hrsz. ingstlsnra 
3 korona ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és bogy a fennebb  meg 
jelölt ingatlanok az 1803. évi október hó 
8-án d. e. 9 órakor Menaság községhá-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lO'/o-ál, vagyis 92 korona, 
80 fillért  készpénzben, vagy óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 
1881. LX. t.-cz. 170 § a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbiróság mint tlkkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1903. jnnins hó -6áu-

Dr. Szabó, 

kir. aljbiró. 

Van szerencsém a hölgy közönséget 
értesíteni, hogy nálam a szabás, varrás és 
minla rajzolásból, ugy a fehérnemű,  mint 
a ruha varrásban alapos oktatást nyerhetni 

Kapitái KmtÉéoál Sepntoöroön, 
Bethlen Oábor-ntcza 4. szám alatl. Vidéki 
intelligens hölgyeket teljes ellátásra is el-
fogadok.  A tanulási idő tartama az illető 
egyéni felfogása  szerint terjedhet 2 4 
hónapra. 

Bővebb felvilágosítást  levélileg vagy 
megkeresés utján is készségesen adok, 
fennebb  megnevezett lakásomon. 9—3 

Bérbeadási hirdetmény. 
A néhai Balási Lajoa jogutódainak 

lulujdonát képező esik megyei kászoni für-
dőtelep és borvizforrások  fele  részben 
tulajdonosai Balási József,  Borbála és 
Ilona érkörtvélyesi, illetve budapesti lako-
sok 1904. janu&r ItÓl megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kat, a ntelyek őket, mint nevezett lelt-p 
és források  felerészben  tulajdonosait meg-
illetik. 

Bérbe venni szándékozók kéretnek 
1003. október l-ig, 

Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szath-
már megye) czimre irni. H ~8 

URAK FIGYELEM! 
Az Első Budapesti Mértékutánl Szabóság 

BUDAPESTEN, VII., Caömörl-ut U. 

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

Minták és mérték ntasilás küldése in-
gyen. Hs az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utaző szabászunkul 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert nlazö szabászaink évi vasnti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. 

Szíves megkereséseket kér 
sz EM Budapesti Mérték utáni Szab óság, 

~ J t, VB., Csömöri ut II. 

K L E I N ADOLF, 
fő  szabása. ia_o 

Miután 5 szobából álló lakásom-
ban, mely a helybeli állami felső  keres-
kedelmi iskola (akadémia), az állnmi felső 
reáliskola és a róm. kath. főgimnázium 
közelében kiváló szép kerttel tiszta és 
egészséges ponton fekszik,  2 t&gas és 
világos szoba fölöslegessé  vállott, 3—4 
tanulót szállás és teljes ellátásba elfo-
gadok. Társalgás a háznál német nyelven, 
mely által a tanulóknak alkalom nyujta-
tik magukat ezen nyelvben gyakorolni. 

Megkeresésre bővebb felvilágosítás 
készséggel megadatik. 

Piblinger Ede, 

2—2 bank hi vatnluok. 
Brassó. Köbánva-ulr/.a 23. sz 

Sz. 4008 - 9 0 3 . 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyóditró községben rendszere-

sített másod jegyzői és helyettes anya-
könyvvezetői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek ós felhívom  mindazokat, kik ezen 
600 korona évi fizetéssel  javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabálysze-
rűen felszereli  pályázati kérésüket hozzám 
folyó  évi szeptember hó 12 napjáig 
annál biztosabban adják be, mivel később 
beérkező kéréseket nem fogok  figyelembe 
venni. 

Gyergyószenfmiklós,  1903. augusz-
tus 23-án. 

Lázár Jánoa a. k., 

I— 2 főszolgabíró. Van szerencsém s n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és külföldi  márváiiyofcat  faragtatok  és csiszol-

tatok, síremlékei,  márvány lapokból fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  felirattal,  kávéházi  be-
rendezéseket, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min-
dennemű jayilásokat legrövidebb idő alatt jutányos 
árban elvállalok és a fentemiitett  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tartok: Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-,  Labrador-  és tartós fsgymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nsgy raktáron és Márvány  -
ibutor  telepet 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  kőfaragómester. 
^ m A M ^ M ^ ^ M ^ A A A A A A A A m ^ J M U M w M U M U M U M W P 

Alulírott a „Gyöngyös-Visonla" vi-
déken levő hegyi ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségU c s e m e g e -
s z ő l ő i m e t , rövidesen szállítani meg-
kezdem. — A szállítást vagy a magam 
kosaraiban nettó (űr bruttó eszközlöm, és 
a kosarakat 8 nap alatt jó karban, Buly 
és értékben Gyöngyödön visszaveszem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
eszközlöm. 

Hasonlóképen szállítok saját termésű 
sárga és görög f a j d i n n y é k e t .  Na-
gyobb rendelésnél csomagolás nélkül va-
gonba, kisebbnél ládák-, kosarak- vagy 
hordókba csomagolom. Nagyobb rende-
lésnél a vaggonba szállítás nagyon jutányos. 

Szinten szállítok befőzésre  alkalmas 
laj paradicsomot. Később őszi baraczkot, 
szilvát, diót. mandulát, birsalmát slb. 

A szőlő rendes szállítása az éréshez 
képest szeptember elején ; dinnye, para-
dicsom e hó közepén veszi kezdetét. Az 
egyéb gyümölcsök érés idejében. 

Korai érésű szőlők már e hó vége 
felé  is szállíthatók, de az csak nz alább 
feltűntetett  áraknál l.VVtólival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők : 
Csemegeszőlők: ,,r k o 

Chasseles fehér  és piros — szep-
tember hóban érik 48 fillér. 

Kitűnő csemegefajok  — szept. 
hóban érik . . . 46 fillér. 

Muskolatok — szept. hó végén (•. 50 fillér. 
Téli fajok  — okt. hó elején érik . 54 fillér. 
Mézes fehér  — szept. hó végén é. 32 fillér. 
Othelló — szept. hó végén érik 28 fillér. 
Kadarka és kűlötnbüző fajok  28 fillér. 

Dinnyék: 
Czukor turkesztánok . 10 fillér. 
Piros és sárga görögdinnyék 8 fillér. 
Paradicsom  . . 8 — 10 fillér. 
Egyéb gyilmölcaök jutányqsan a f.  árban. 

Jelen előleges értesítésemnek czélja 
az, hogy aki a nevezett gyümölcsök bár-
melyikével nagyban akar foglalkozni  s 
velem üzletet kötni, szíveskedjék soraivnl 
felkeresni. 

Az ilyen előlegesen kötendő üzlet a 
vevőnek előnyére szolgál. 

A szállításnál a legtöbb kellemetlen-
ség abból ered, hogy a rendelők nevei 
ket, postát vngy vasúti állomást olvas-
hatóan nem irják ki. Azért ezek tisztán 
olvashatóan leendő kiírását kérem. 

A mely megrendelés nem eszközöl-
hető, arról értesítést adok. 

Gyöngyös, Hevesm. 1903. aug. hó. 

Tisztelettel : 
3-6 CSOMOR KÁLMÁN, 

szőlő nagybirtokos. 

SZVOBODA TESTVÉREK 
könyv-, papír- éa Irósserkereskedése Csíkszereda. 
Kapható atettt éa felsőM  Iskolai ktoyvefc,  (Ize-
tek, vonallék, írószerek éa mindenféle  Istefsf 
kellékek. — Ujabb felvételi  képes levslsiő-lspekst 

IInrvliti^rt/ l á c y l n 300ksldHertmfllcsB-líko-
Ungnvary Laszio ^ a Msígi 

Czegléden. 
S z i l i t szállítok rendkívül édeset és zamatosat első rendű minőségben POSTÁN: 

Borszőlőből augusat. 20—25-étöl kez-dőriöleg eleinte Oporló és Ezerjó, később pe-dig Mézesfehér,  Kadarka, Kövidinka stb. fejők-ből a teljes érték előleges beküldése mellett ast orszáa bármely postaállomására bérmentve 5 kilós ládában 1 frt  15 krért 
Csemegeszőlőből (piros ás fehér  sasz-lúbúl) szept. 1 —10 én kezdve bérn.eutve 5 ki-lónként 1 frt  30 kr. 
Muskotályból (passatutti faj,  a csemege szólök királya!) sziutéii szept. 1 — 10-én kezdve, bérmeutve 5 kilónkéul 1 frt  50 krért. Ily módon a vevő & kilós csomaghoz 17 fillérrel  olcs»bbmi jut, miut lm az utánvéttel küldeném. Épen ezért postai utánvét mellett egyáltalában nem küldök szőlőt. — Kgy szil-liló-levéllel 3 láda szólót is lehet küldeni, mely esetben 24 fillért  lakarit meg a rendelő, va-gyis ounyive! kevesebbet küldjön be 3 láda szólóért. — VASÚTON: 
Borszőlőből & és 10 kilós láda és 5—10—16 kilós kasokbau kilónként 14 krért. 
Csemegeszőlőből (piros és fehér  kosz-iéból) fenti  nagyságú láda és kasokban 18 krért. 
Muskotályból (passatutti faj,  a csemege-szőlők királya !) a fenti  nagyságú kasok és ládákban 22 krttjezűrérí. As 5 és 10 kiKs ládáknál, valamint az 5 kilós kosaraknál is az elegy suly tiszta súly-nak számíttatik, inig a 10 és lő kilós kétfülii kasoknál a tiszta szólősuly lesz számítva és külöu lesz a kas ára a reudeló terhére 25—30 krsjezárba elszámolva. Miudezen kosarak az elküldés utáu a rendelő tulajdouát képezik, azonban mint sajátjukat több izbeni meg-töltés végett hibátlan állapotban és bérmentve újra meg újra beküldhetik. A vasúton mindig szebben, üdébben és mint gyorsáru csak oly hamar érkezik meg a szóló, tnint a pnstáu és itt a szállítás olcsóbb is 1 — 2 kraje/.árral kilónként. Épen azért tcs seuek többen összeállani és együtt 00—100 kilót is rendelni. — Ha t. megbízóm egyszerre 300-000 1000 kilót rendel és rendelését he teuként többször mpgismétli, megfelelő  enged* méuyben részesül. A vaauloti való küldés esetére sz érték fele  része előre küldendő be. Előleg nélkül rendelést egyáltalában nem foganatosítok. Vasúti szállítmányoknál a feuti  árakban a lelki-ismeretes csomagolás, a vasúthoz vitel, a szál-litó-levél és a kövezetvám költsége is ben-foglaltalik.  4—5 Fentieken kiviil mindenféle  gyümölcsfa ból uernes ojtvány, gyümölcsfa-vadoncz,  sima éa gyökeres vessző, továbbá glediisia és akáczfa is kapható. Nemkülönben saját termésű, kitűnő minőségű uj és ó-Uorok hordókban és palaoz-kokban. Tessék miudezekrőt árjegyzéket kérni. 

Száui 216 — 1903. 2 - 2 

tfjoaatott  Cdksaredáhan, Sivoboda Teatvérek könyvnyomdájában. 1908. 

A CSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ BIRTOKOSAI SZÖVETKEZETÉNEK 
TUSNÁDFÜRDŐN, 1903. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 8-ÁN, 

& AZAZ KISASSZONY-NAPJÁN MEGTARTANDÓ $ $ 

KENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T A S Q T A I : 

1. A fürdő  igazgató jelentése a fürdő-idény  lefolyásáról. 
2. A fürdő  bizlos jelentése. 
3. A fürdő-orvos  jelentése. 
4. A szövetkezeti ügyész jelentése. 
5. Az 1903. évi augusztus 12-iki rendkívüli közgyűlési szorgalmazói állal 

kiküldött 3 tagú bizottságnak jelentése. 
6. Kápolna építés és telek Ugy. 
7. A szövetkezeti ügyész költség jegyzékeinek felülvizsgálására  kiküldött 

bizottság jelentésének tárgyalása. 
8. Néhai Dt. Otrobán Nándor-féle  pnszfaleleknek  szárliegyi gróf  Lázár 

István által történt megvásárlása. 
9. Az áll. csendőrőre elhelyezése az Incze örökösök 59. számú házában. 

10. A Székely-Egyesület és Székely-Társaságok marosvásárhelyi irodájának 
átirata a magyar tanügy munkásainak építendő „Otlhon" számára egy ingyen 
teleknek átengedéséért. 

11. Általános tisztújítás. 
12. Időközben beérkezett^ kérvények, inditványok és kebli ilgyek elintéz.-*.-. 
Tusnádfürdőn,  1903. anguszlus 23-án. 

MIKÓ BÁLINT, szöv. elnök 




