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pártkörben a beszéd tárgya a pártértekez-
let volt, melynek megtartását azonban a 
párt jelentékeny része még ez idő sze-
rint nem vélte czélszerllnek. Ezeknek a 
javára nyilatkozott Héderváry gróf  is, ki 
az értekezletre vonatkozólag kijelentette, 
hogy a dolog még nincs megérve. Az 
értekezlet barátai azonban nem hagytak 
föl  az agitáczióval s csak alkalomra vár-
nak, hogy kedvencz tervüket megvalósít-
hassák. 

Eközben nagy feltűnést  keltett az a 
liir, hogy Széli  Kálmánt, ki Reichenttu-
ban látogatóban volt Széchenyi  Gyula 
grófnál,  a király személye körilli volt 
miniszternél, Körber  osztrák miniszter-
elnök meg fogja  látogatni. E liirhez sok-
féle  találgatást és kombinácziót fOztek. 
Némelyek arra következtettek, hogy Széli 
Kálmán még is csak elfogja  vállalni a 
miniszterelnökséget, mások meg, s ezek 
kOzött Héderváry gróf  e látogatásnak 
semmiféle  politikai jelentőséget nem tulaj-
donítottak s a mint később bebizonyult 
az utóbbiaknak volt igazuk. Voltak olya-
nok is, kik azt állították, hogy Széli 
Káluián Andrássy  Gyula grófnak  egyen-
geti az utat a miniszterelnökséghez s igy 
a mult hét közepén újólag szóba kertllt 
Andrássy gróf  miniszterelnöksége, 
melyet azonban csakhamar 6 maga czá-
folt  meg. 

Ilyen körülmények között jutott köz-
tudomásra a hadiparancs, mely a szabad-
elvű pártkörben valóságos forrongást  oko-
zott, annál is inkább, mert ez az esemény 
a pártot teljesen váratlanul érte s éppen 
ezért véghetetlen kinosan is érintette. — 
Altalánosságban szerencsétlen és végzetes 
lépésnek tartották, mert formájával  és ki 
fejezésével  megnehezíti a 67-es kiegyezés 
védőinek helyzetét. A dolog további fej-
tegetésénél két vélemény fejlődött  ki, az 

egyik a sérelmet abban látja, hogy a 
hadi paranca egy politikai és még el nem 
döntött pártkérdést a hadsereg elé visz, 
Máskülönben azonban nem tartja a tar-
talmát olyannak, melyért félre  kellene 
verni a harangot, mert egyezik a felség 
többször nyilvánított véleményével. — A 
másik rész azonban a nemzet kihívásának 
és megaláztatásának tartja, mulylyel szem-
ben mindenkinek talpra kell állani. Az 
utóbbiak a sérelmet kfllör.ösen  abban lát-
ják, hogy a hadiparancs az országgyűlés 
hatáskörét érinti, midőn egy még el nem 
intézett Ügyben döntést mond ki és a 
magyar nemzetet a néptörzsek színvona-
lára sUlyeszti, 

A királyi lindiparancn nagy és mély 
megdöbbenést keltett a függetlenségi  párt 
tagjai között is. Egyet értenek abban, 
hogy a hadiparancs szentbe állítja a had-
sereget a nemzettel s kifejezetten  alkot-
mányjogi sérelem van benne, ezért fellát 
nyilt hadüzenetnek tekintik a magyar 
nemzet ellen. 

A hadiparancs általában ugy fölznk-
lata az összes politikai pártokat, hogy 
napok telnek el, inig a nyugodt és ön-
tudatos elhatározásra elegendő erőt ÓB 
higgadtságot gyűjthetnek. 

A szabadelvű pártban elhatározták, 
hogy a párt tagjai értekezletre hivassa-
nak össze s általános a kívánság, hogy 
az országgyűlés felirattal  forduljon  a ki-
rályhoz és e feliratban  fejezze  ki aggo-
dalmát. — A pártok magatartásából arra 
lehet következtetni, hogy a képviselőház 
a feliratot  egyhangúlag fogja  elfogadni, 
A pártok véleménye ugyanis annyira 
közeledett, hogy nincsen kizárva az, hogy 
a pártok egységesen, egyértelemmel fog-
nak eljárni és a képviselőház hatázozatá 
nak súlyt adni. 

A függetlenségi  pártnak már régen 
szándéka volt a képviselőház összehívása, 
melyet most már a szabadelvll pártiak is 
szükségesnek tartanak, sőt maga a kép-

viselőház elnöke, Apponyi Albert gráf  is 
kijelentette, hogy oly rendkivUl fontosnak 
tartja a szóban forgó  Ügyet, hogy ha 
nem is kérték volna a ház összehívását, 
maga tett volna lépéseket az iránt, hogy 
a házat illésre összehivják. 

Az elnök ezen kijelentését a függet-
lenségi pártban a legnagyobb örömmel 
fogadták  s egyben kifejezést  adtak an-
nak is, hogy szívesen éa örömmel ruház-
zák át a kezdést és vezetést a szabadelvll 
pártra. 

E hétnek tehát két nevezetes ese-
ménye lesz. Egyik a s/.nbadelv(lpártnak 
liétlőn, illetőleg kedden tartandó értekez-
lete, a másik a képviselőház csütörtököt] 
tartandó illése. 

Az illetékes körök a válság megol-
dása tekintetében mind a kettőtől igen 
sokat várnak ; hogy az cliez filzött  re-
mények teljesülni fognak-e,  azt előre tudni 
nem lehet, de hogy a helyzet tisztázására 
befolyással  lesznek, az nagyon valószittU. 

= Hadiparanoa. Ö felsége  a király folyó  évi szeptember bó 16 án egy kis pnlicziai városkában Chlopyban keltezett ltadip;irancsot adott ki, mely igazán villámként sújtott le a magyar politikai világra. Megdöbbentett és meg-rendített mindenkit kormány pártit és ellenzékit egyaránt sót a politikai élet sorompoiu kivül állók is megrisdtan olvasták azt a históriai okmányt, melynél nevezetesebb év tizedek óla nem került a magyar nemzet levéltárába. A király hadipa-rancsa a következőkép hangzik. .Foulos állami ügyek foglaltak  el abban uz időbeu, a melyet oly sziveBen szántam volna a 7-ik éa 12-ik had test Idei hadgyakorlatainak. Helyettesítésemmel ó császári és királyi fenBégét,  Ferenoz Ferdiuáud főherczeg,  lovassági tábornok urat bízván meg, nz ő tudósításaiból állaudóan értesültem a had-gyakorist lefolyásáról,  és a mint vártam, mego légedésemre szolgált, hogy ő császári és királyi fenségétől  mindkét hsdtest és a magyar honvéd Bég odarendelt uagyobb csapattestoinck összes állnpotáról éB műveleteiről csak dicséretet éa elitinerést hallottam. Qalicziábau  jelen lévén a na-gyobb lovassági hadgyakorlatokban, újra ineg győ-ződtem azoknak, tanulságos tervezéséről, vezetésé-ről éa keresztülviteléről, valamint az összes részt-vevő csapatok kitűnő állapotáról és nsgy cselekvő 

képességéről. Minél biztosabban vau megokolvnked-vező véleményein összes fegyveres  erfim  minden léjzének katonai értékéről, odaadással teljes szolgá-latkészségéről és összevágó együttműködéséről, an-ual inkább kell ragaszkodnom és akarok is ragasz-kodini fennálló  és jónsk bizonyult intézményeihez. Hadseregein — melynek szilárd szervezetét egyoldalú törekvések, félreismerésével  ssoknak a nagy föladatoknak,  a melyeket a inooarkia mond- két állatn teriilotének javára teljesítenie kell, meglazítani alksiinusak, — különösen tudja meg, hogy sohasem adom föl  azokat a jogokat és jogosultságokat, a melyek a legfőbb  hadurá-nak biztosítva vaunak. Hadseregem maradjon közös és eeységes, mint a milyeo, erőa hatalom az osztrák magyar inouarkia megvédésére min-den ellenség ellen. Összes fegyveres  erőm eskü-jéhez liivi'ti tovább fog  haladni a komoly köte-lességteljesítés utjáo, áthatva az egyaég ÉB as összhang atna szellemétől, mely uiindeu nemzeti sajátosságot tisztel és minden ellentétét kiegyen-lít, u meiiuyibuii minden néptörzsnek különös jeleségeit a nagy egésznek javára értékeaiti. Clilopy, 11103. szeptember lt>-ikán. Ferencz Jó-zsef  H. k,* 
= A virilis törvényatósági bizott-

sági tagok névjegyzekének összeállítása. A tórvéuymidulkezéséhez képest a törvényható-sági bizottság legtöbb adótfizelő  tagjainak név-jegyzéke minden évben kiigazítás alá esik, mit a megyei igazoló választmány rendszerint augusz-tus—szeptemberben szokott eszközölni. Minthogy a zilált politikai viszobyok miatt ez évre uz egyé-nenkinti adó előírás Bein történhetett meg a név-jegyzék a mull évben fenuállott  adótélelek alap-ján kell hogy a jövő évro ösnzeállittasBék a azok szerint a kir. adóhivatalok már ki ÍB mutatták a vármegyének a legtöbb adót fizetők  neveit, moly névkor értesülésünk szeriül az alispáni hivatal kiadóhivatalában e hó 20-tól kezdődóleg 8 napi közszemlére ki leit téve, mely idó alatt az érdekeitek a2t betekinthetik a a meunyiben nevük abból netán kimaradt, vagy adójuk hiányo-san volna kimutatva, jogukbau áll B megyei igazoló választmáuynál előterjesztés illetve igs-zolással élni. 
= A román vámhivatal njabb ón-

kénykedése. Csak nem rég adtunk bírt arról, hogy u palánkai rumán vámhivatal a Ciyimesen ál reiidoH útlevéllel Romániába munkára átmenni akuró székely munkásokat minden iudok uélkül visszautasítja s nem engedi a halárra ál menni. Ugy látszik, hogy kormányunk, melynek ezeu a nemzetközi jogba ütköző öukéuykedések tudo-mására lettek juttatva vagy nem elég erélylyel tölte meg a szükBéges interveticziól a román kor-
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As E. K. E. választmányának Jelentése. — Előterjesztette Radnóti Dezső főtitkár  az 1903. augusztus 30-án Brassóban tartott közgyűlésén. — 
(Folytatás.) Központi válaaitmányuuk ebben a kérdés-ben végleges döntést nem hozhatott, minthogy ennek a fontos  ügynek elintézéae aa igen tisz-telt közgyűlés hatáakörébe tartozik. Igyekezett azonban as egyeaűlet érdekeit szem előtt tartva olyan véleményes javaslatot megállapítani, mely a kérdési legegyszerűbben megoldja. Es a vé-lemény pedig abban állana, hogy az egyesület kóssséggel hajlandó museumát a vallás- éa közok-tatásügyi miniszter nr rendelkesésére bocsátani, ha a kormány a befektetett  összegeket az egye aűletaek megtéríti és muzeumot mindig mint as E. K. E. alkotását kezelteti. Ha as igen tiastelt kösgyülés est a vélemény!szintén magáévá tessi, felhatalmazást  kérüak a választmány réssére. hogy a tárgyalásokai ily irányban megkezdhesse. Itt emlékesem meg azokról a támadások-ról, melyek aa utóbbi időben muzeumunkat a szaksajtó részéről érték. Többek közt az Erdélyi Országos Musenm egyik vesetó férfia  ast ullitja, hogy az .Itrdélyi Országos Muzeum a néprajzi tárgyak gyűjtéséi többmiat 40 évea át elhanya-golta a igy as E. K. E. határozottan nemea éa hazafias  cselekedet vitt véghez, midőn e félszá-zados mulasztást pótolta. .Azonban — óa in következik a rosszindulatú éa rosszakaratú láma dás .a Hályás ünnepekkel a fényes  napok elmultak és ms már s muzeum szakszerű ve-zetés nélkül áll', mert az egyesület egy nspidi-jasát, ki tiastán a reudezés idejére volt felfogsdvs és alkalmasvs, költség kímélésből elbocsátotta. Ebből az esetből — úgymond — sz a fájdalmas éa kötelesé tanulság háramlik ss Országos Maieum-Kgylet érem- és régiséglárárs, hogy a aépiajzl gyüjtéat — melyet saját bevallása sze-

rint 40 évig elhagysgolt — kezéből többé ki ne adja ÓB e keserves tapasztalatok alapján ki van zárva még az is, hogy bármely ujabbi kísérlet-hes ez az intézmény liozzájáruljon. Hát, igen tisztelt közgyűlés, ez a támadás miuden esetre rossz bevezetés ahhoz a szép eszméhez, melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur épen az Országos Muzeum-EgyeBÜlet gyűjteményeivel kapeaolatban megvalósítani óhajt. Egyébként az hiazem, egéaz tisztelettel kijelent-hetjük, hogy a miként as Országos Mnzeum-Egyesűlet érem- és régiségtárának hozzájárulását muzeumunk megalkotásánál sem kértük ki, igy e hozzájárulást a jövőben is mellőzni lesziiuk kénytelenek. De ne kövessük e rosBzakaiatu támadást tovább, csak jegyezzük fel,  hogy mikor a hazafias  társadalom úgyszólván megajándékozza a tudományos világot egy kész uiuzeummal, ak-kor ez a tudományos világ a jogosan várt és remélt támogaláa helyett az általa 40 évig el-hanyagolt néprajzi gyűjtést egyszerűen uem haj-landó kezéből kiadni. Muzeumunkra voaatkozó jelentésünk befe-jeséseül érdekes adatként közöljük, hogy muzeu-munkat a megnyitás óta 2600 egyén látogatta belépójegygyel, mely után 2500 kor.-t vételez-tünk be. Ingyenea látogatóink száma 0000, ami ast bizonyítja, hogy igeois oly közgyűjteményt teremtettünk, mely vouzza a közönséget és a benne elhelyezett eredeti népéleti érdekességek valamint a tájrajzi szépségek festményei,  féuy-képei, akvarelljei cábitják a látogatókat, hogy megtekintsék a még szebb eredetit ia ! A megnyitó ünnep előkelő vendégein kivül Időközben meglátogattak muzeumunkat József  kir. főherczeg  ur Ó feuaége,  aki muzeumunk gaz-daságáról eliainerésael nyilatkozott. Muzeumunkat közelebbről érdeklő vendégünk volt a többek kösl még Fraknól Vilmos püspök, a Muzeumok és könyvtárak orss. főfelügyelőségének  elnöke, akiaek Jóakaratát a további fejlesitéa  kérdésé-ben kérjük és várjuk. 

Áttérve most a turistasági adatokra, tiszte-lettel jelezzük, hogy a lefolyt  évben e tóreu is sikeres munkálkodást fejtenünk  ki. Erre voustkozó jeleutósüket vármegyénként soroljuk fel,  miuden vármegyénél a tervbe ven vagy előkészítés aluli álló munkálatokról ia meg-emlékezve, melyek egyszersmind jövő évi mii ködésüuknrk munkaprogramját nlkoiják. AlGófehérvármegyóbeu  külön osztályunk vezeti az egyesület ügyeit, Varró László dr. pol-gármester eliitkleto alatt. K várinegyóbeu a vármegyével együttesen két menedékházat épí-tettünk a Pilis hegy alatt és Ponoron. Ugyan-csak e vármegyében menedtkházuuk vau még a Delouátánál, melyei egyesületíiuk részére az erdőkincslár épitett éB melyért évi 140 kor bér-összeget fl*eltünk. Ennek a inult évi közgyűlés határozata értelmében elengedését kérelmeztük a füldniivelésügyi  miniszter úrtól. Örömmel je-lentjük, hogy a miniszter ur e kérésünket telje-sítene és csak 40 kor évi összeg fizetését  kö-tötte ki a házat őriző erdőőr részére. Az erre vonslkozó pót-szerződést ilyen értelemben az erdőkiucstárral megkötöttük. A legközelebbi teendők sorába felvettük  a Tövis mellett levő Csáklya községtől kiinduló nsgy körút létesítését. Ez s körül a CBáklyai Sziklnfüredet,  a Csáklyakó csúcsát, a remetei sziklaszoroat s sziklakaput, valamiül a Mátyás korabeli Monasztír nevű oláh templomot fűzné koszorúba. Tekintettel arra. hogy e körút által több község vau érdekelve, kérÓBÜnkre alsófehér-vármegyei osztályunk érintkezett a vármegyei alis-páunal a kl megígérte, hogy az ulkészilésben a vár-megye és as érdekelt községek támogatni fognBk. Beaatercze Naasódvármegyébeu Ó-Radnáu van aservesett osztályunk Hunyady Jáuos dr. fő-szolgabíró eluöklete alatt. E vármegyében a mi alkotásunk a radnaborbereki fürdő,  melyet telje-aen kiépítve és berendezve Bikerült a mult év-ben a kiaostáruak visszaadnunk. A fürdő  való-

ságos turistasági központ, a honnan az Üuókó és Korongyos köuuyen megközelíthetők. Előké-szítés aluti áll az üllőkön egy menedékház fel-építésű és a radnai havasokban mindenhol út-jelző táblák felállítása. Csikvármegyében képviselőségünket Csaté János tanár vezeti. E vármegyében a közgazda-sági éa közművelődési viszonyok uagyon elha-nyagollak lévén, első sorban arra fektetüok súlyt, hogy ilyeu jellegű népies szervezetek ala-kuljanak, melyek egyben az illető vidék idegen forgalmi  érdekeit is támogassák. Örömmel jelent-jük, hogy a mull évben Uyergyóditróban, Qyer-gyészentmíklóson, a Csíkszereda városában E. K. E. népkörök alakultak, melyeknek egyrésue a Mu-zeumok és könyvtárak országos tanácsa ajándéká-ból nagyobb értékű könyvtárt is kesel. E vár-megyében munkálat alatt áll a Szentanna tó mellett építendő menedékház. Fogarasvárinegyére nézve sajnálattal jelen-tein, hogy ottaui osztályuuk egy félreértés  kö-vetkeztében feloszlott.  A központi választmány 
ugyanuis az osztálynak egy menedékhás épitése iránt való kérését — szakértői véleméuyek alap-ján — nem teljesítette és ez adott okol az osz-tály körébeu az elkedvet'.enedósre. Reméljük aion-
bau, hogy a félreértések  kölcsönös kimagyará-zása utáu a kazafiaB  fogsrasi  közöaség Ismét zászlónk alá sorakozik. Felhatalmazást kérünk, hogy az osztály újjászervezésére Bauaznern Guidó főispán  urst felkérheBsiik. Háromszék vármegyében egyik legéletképe-sebb oBztályunk tevékenykedett lelkesen és oda-adóan. Az utóbbi időben ez a tevékenység lszult és most Potaa József  főispán  tiszteleti tagunk és osztályelnökünk elhunytával es as osztály vesér nélkül msrsdt. Bisuuk abbsn. hogy a legközelebbi közgyűlés megtalálja azt a férfiút,  a kit az osz-tály élére állithat, hogy általa uj életet kezdjen. 

(Folyt kttv.) 



máoynál. mert u eset i napokban ojból ismét* 
lődött. midőn pát falvi  18. rendes utlevellel ellá-
tott munkást utasított visa» a palánkai román 
kilépő állomás vezetője, a okoiott a siegény 
embereknek okuélkiili költséget. Még is tusiamé, 
bogy egy kisebb államocsba mindununlalsn egy 
asomssédos nagyobb állam nemzetközi jogait láb 
bal tiporhatja éa elég sajnos, hogy hn jogsértés 
nem is maga a Magyar állam, hanem anuak 
honosai ellen követletik el minduntalan, kor 
mányunk a repreaaáliák alkalmazását elmulasztja. 

Különválás Magyarorszagtól. As 
oaztrág iparoaok köaponti azövetsége u egyea 
szaktealüietekhei kérdő iveket küldött, hogy a 
asakegyeaiiletek tagjai ezeken n>ilatkozzinak, 
mily következményekkel járna az ú i|>irái;ukra 
a gazdasági különválás Magyarországiéi és mely 
rendszabályok volnának az esetre szükségesek. 
A kérdő iv hat pontból áll éa különösen lefciu  • 
tettel az autonom osztrák vámtariffára  vsn for-
mulázva, mert meghízható anyagot akarnak sze-
relni annak megítélésért), hogy milyen haszonnal 
éa kárral jtirua s külöuvalás Magyarországtól. 
Nagyon jól teszik az osztrák iparoaok, ha ninguk 
kezdeményezik és keresik a módokat és eszkü 
síiket arra, hogy külön válljanak tőlünk, mert 
akkor nekünk is megkönnyítik abbeli c/élunk 
kivitelét, hogy tőlük mentől előbb megszabadul-
junk éa önállóing berendeltetbessüuk 

Székelyföldi  gépkiállítás. 
— A lolyó évi október hó 10.-és 11-én .Székelyud-

varhelyt tartandó gépkiállítás érdekében ! — 

Az Országos Magyar (iazdnsigi Ksycsiilet 
bizonyos idóközben as orBzág más éa más vidé-
kein gaidasági gép- éa eszközkiállításokat szo-
kott rendezni, smely kiállítások alkalmával amíg 
egyrészről mód nyujlatik az otíbonáb-M költséges 
utazásra mozdu'oi nem tudó kiskazdáuak arra, 
bogy megismerkedjék s modem technika oly 
vivmányaivsl, a melyeket a Tóid megmunkálása, 
termő erejének fokozása,  vsgy sz állattsrtás 
jövedelmezőségének emelése szempontjából si-
kerrel alkalmazhat kia birtokán is: addig a köz-
vetlen érintkesés, tudományos színvonalon álló 
felolvasások  tartása által hozzájárul shhoz, hogy 
a gazdatársadalomnak intelligensebb rétegei kösé 
oly eszmék magvait hintse el, a melyek a tár-
aadalmi együttérzés éa közöa cselekvésből eredő 
gazdasági előnyök felismerését  teszik lehetővé, 
melyek a gazdatársadalomnak oly erőt nyújta-
nak, amilyeu a mivelt nyugat nemzeteinél a 
halátalkotó ós népelemek fölényét  minden más 
felett  biztosítják. 

Es évbeu a székely nép ős anyavárosibun. 
Síékelyudvarhelyt rendezi O. M. 0. E. nagy-
asabásu kiállítását, mely kiállításban költséget 
nem kímélve, anyagi előnyöket nem igeu leméuylve 
részt vesznek népünk iránti jóindulatból az or-
szág legelaórendü gépgyéronai és gépitnpor,eur 
jei, bogy módot nyújtsanak a tanulni szerető 
székely népnek s tanulás és okulásra. A kiál-
lilásssl kspcsolatosan a szövetkezeti eszme elő-
harcinsa, as ország eg) ik legelsórendii közgaz 
daaági írója Bernát látván előadáat tart a székely 
nép Hitelviszonyairól; a működésben levő gépe 
ket ismertetni fogják  elsőrendű szaktekintélyek. 
Mindezek nagyban boziájárnlhamak ahhoz, hogy 
népünk gazdasági tudása fejlesztessók,  ha a 
népben érdeklődést tudunk gerjeszteni a kiállítás 
iránt. — 

Tekintve azt a körülményt, hogy ily ked 
vező alkalma még nem volt, a közel jövőben 
nem is leszen népünknek arra, hogy csekély 
fáradtság  éa anyagi köitaéggel minél több liaaz-
noat lásson a a látottakból tanuljon: indokolt, 
hogy a székely nép hivatott gszdasági vezérei, a 
lelkészek, tanítók és nagyobb birtokosok, a ha-
táskörükbe első területeken miuél nagyobb ér 
deklődést iparkodjanak felkelteni  a kiállítás iránt, 
minél nagyobb tömegeket mozgósítsanak a láto-
gatásra, bogy ily modon a kiállításra áldozott 
költség ne legyen kidobolt pénz, a fáradság, 
kiábsvaló erőpazarlás. 

Kiállítanak: Kübne Ede. Hoffher  és Schrantz. 
Weiser J 0., Kalmár Zs, Propper Samu. Nicholson, 
Ganz éa Társa, Ballai és Herbst gépgyárosok, a 
reaiczai gépgyár, a Magyar mezőgazdák szövet-
kezete ekéket, rétborons és gyalukat, hongere 
ket, vetőgépekel, trieurökel, kettős rosta tisztító 
éa zsákoló szerkezettel biró cséplőgépeket, moto-
rokat. járgányokat, lóhere fejtő  éa tisztító gépe 
ket, szelelő roalákst, kési és fogatoa  Planet 
kapálókat, a legjobb szerkezetű kézi gazdssági 
easkösöket. 

A kiállítás tehát oly tartalmas, hogy an-
nak megtekintése ngy a nagy, mint a kisgazdára 
a legtanulságosabb lessen. Felkérjük lelkészein 
kel, tanítóinkat, nagyobb birtokosainkat, hogy ne 
csak ók aeregeljenek be Ssékelyudvarhelvre e 
kiállítás tanulmányozására, de rendeszenek • 
község gazdáiból minél nagyobb kiránduló csapa 
tokát, bizonyára minden gazda, akinek alkalma 
Ieaaee kiállításunkat megtekinteni, hálával rog 
megemlékezni ásókról, a kik e nagyszabású 
kiállítási ráesőkre rendezték a akik kösre jártak 
abban, hogy a kiállítást meg is tekinthették. 

As oki. Big előre jelentkező vendégek 
elssállásolásolásáról a rendesé biiottság gondos-
kodik. — 

Mindennemű felvilágosítással  a gazdasági 
egyesület titkári hivatala uolgál. 

Síékelyudvarhelyt, 1B08. szept. 14. 
Hollahy Artbur, 

ip^aln Mi  a MelyToliöí. 
Irta: Lásaló Gynla. 

Megbecsülhet étlen ssolgálatot lehelne egy 
ilyen modern intézet. 

Az idén megpróbáltuk fieyelmet  és érdeklő-
dést kelteni természeti szépségeink és fürdőink 
iráni s íme rövid munkálkodásunk eredménye-
képpen érezzük, hogy a Székelyföld  vouzó 
ereje nőit Talán becsesebbé és értékesebbé 
is lett. 

A társadalom szélesebb rétegeiben kelt 
fel  e vágyódás megismerni és élvezni eit a da-
rab földet,  melynek szépségei a világ elöl jó-
formán  el voltak eddig zárva. Előre sejtjük azt 
azt is, hogy a mozgalom még csak ezután ölt 
nagyobb mérveket s a következő években ala 
knl ki a várakozásnak megfelelően.  Amikor 
hullámai kihatnak as egész országra és meg-
bizonyosodik mindenki, hogy a Székelylöld di-
csérete nem mesterséges reklám, nem költött 
mese, hanem valóság. Sőt többel nynjt, mint a 
mennyit a távol lakó közönség feltételez.  Vég-
l>|en változatát a természeti látványosságok-
nak, paznr bőségét a gyógyvizeknek és párat-
lan gazdaságot növényzetben éa ásványokban. 
Erősit és gyógyít testet és lelket. 

Amikor mindez áthatja a közvéleményt s 
megkapja a lelkeket a büszkeség, hogy mind 
e drágs, eddig alig érintett kincs a miénk, — 
uj ára veszi itt kezdetét. 

E czélnak kell előttünk lebegnie: emelni 
az idegen forgalmat,  hogy kiépülhessen itt a 
Kelet SvájczH. Ismételten elmondottam, hogy ez 
a székelykérdés kulcsa. Mert áltsls megeleve-
nedik itt az élet, anyag és munka értékesebbé 
válik, tért és iiányt nyer az ipar, kereskede-
lem és mezőgazdaság fejlődése. 

Tegyünk egy kis számítást. Ez évbeu 
1000 vendéggel több nyaralt a Székelyföldön, 
mint eddig. (Lehettek kevesebben, de jövőre 
többen lesznek.) Egy vendég elkölt átlag 200 
koronái. Ez kerek 300 ezer korona, ennyivel 
a rendesnél több jött a Székelyföldre.  Ez a 
szám megtízszereződhetik, van miből, hiszen 
csupán Magyarországiak 48 millió koronát für-
dőznek el külföldön.  (A pátisi nagy áiuliáz égése 
alkalmából olvastam, hogy Abbáziában 3000 
budapesti vendég van. Csak Abbáziában és csak 
Budapestről.) 

Uj pénzforrás  nyílik tehál az idegen for-
galommal. 

Oe nemcsak ebben Ígérkezik haszon. 
A távoli vidékekről jövő vendégek mind 

intelligens emberek s tudjuk, hogy barátjai a 
székelyeknek. Köztük akad gszdsg, vállalkozó 
embi-r is. Föllebetöleg megsegítenek minket 
czélunk elérésében, ki tanácscsal, ki pénzzel. 

A mint pezsdül itt az élet s alkalmuk 
nyílnak a fejlődés  fokozataiban  gyümölcsöző 
befektetésekre,  könnyebben akad verseuyző is, 
Nemcsak a fürdő  ügynek, de a kiszámitbsllan 
kincset érő ipari anyagok megmozditásának is 
a helyszíni ismeret révén kerülnek hamarébb 
gazdái. 

Szőval Székelyföldünknek  mentől hozzá-
férhetőbbé  tételével érhetünk rövid uton fogható 
sikereket. 

Fel kell becsüljük ám mi is mindazt a 
mink van. Igaz ngysn hogy a márváuy hegyek 
jó áldott gabonát nem teremnek, a sok fa, 
szikla és tó (Útjában áll a löld kenyér-termé-
nyéért izzadónak, borvizből is az untságik sok 
van. de mindez, a miben mi igy bővelkedünk, 
más vidékeknek, sőt egész országoknak hiány-
zik s ha egyébéi t nem, a változatosságért is 
kívánják. A mikor más vidékeken kiégett a 
természet, lesült a növényzet és tikkaszt a 
levegő, itt a mi Székelyloldünkön bujáu tényé 
szik lü, fs,  virág, hangulatos a táj és üdít a 
levegő. E< magában is pótol egyéb gazdasági 
fogyatkozások»!,  il* emellett alig értékelhető 
kincsünk is van a föld  ipari és kereskedelmi 
termékeiben. Ezt keli fölbecsüljük. 

Hatalmas nemzetek ezer veszély közölt 
messze világrészekbe, ősi vad tálakra mennek 
el tisztán üzleti érdekből hódításokat lenni, s 
íme itt Európa közepén a székel) föld  úgyszól-
ván még alig érintett szűz területei síkot. Ás-
ványvize és márványa több van mini talán egész 
Euiópának, sóban, fában  és különböző éiczek-
ben is bővelkedik. Ha egyszer elfoglalják  nz 
idegenek (ell»glalhal|ák az ország területének 
épségben maradása mellett is,) mélyen lefognak 
sajnálni bennünket, hogy nem bírtunk élűi vele. 

Késő okulás lenne ez. 
Az idei szerény kezdetnek nagy a tanul-

sága. íme Csak ugy mellékesen foglalkozniok 
kellett valakiknek e kérdéssel s menten nyo 
miban eredmény jött. Több, mint a mennyit 
reuK-llünk. Pedig az a fellelkesedő  buzgóság, 
mit pár bónap alatt a székely társaságok ki 
fejtettek,  még csak jövőbeb fog  igazán gyümöl 
esőzni. Befektetés  volt a jövő sikereire. 

Könnyen ment. Nincs a ki megbánta volna 
a mit ez ügynek tett meg ue lenne elégedve 
az eredménnyel s nem remélne többet. 

De bizonyos immár, hogy ezt a mozgal-
mat rendszeresíteni és állandósítani is kell, 
nebony valamiképpen lanyhuljon, vagy elmúljon, 
Az egyéni önkéntes mnnks és anyagi áldozat 
kimerülhet, ám biztosítani kell az akcziót ez 
eshetőség ellen. 

Kerüljön 10000 vagy 20000 koronábs, a 
fejlesztés  első éveinek szüksége, gyümölcsözd 
kiadás lesz ez, mert milliók jöhetnek a nyomába, 
Bendszeres szakszerű vezetés mellett. 

Közeli példa előttünk Brassó. 

P O K 

Ki bilte volna még csak 20 év előtt is 
bogy Erdélyrészttukben első nyaraló helylyé 
les.? Pedig ásványvize sínes, gyógyfürdője 
sincs s mégis 10—20 ezer idegen fordul  meg 
nyaranként benne. 

A s/ászvezelőség bölcs előrelátással, egy 
szerény idegenforgalmi  irodával hozta létre a 
mai viráRZó állapotot. A vámháboru vesztesé-
geinek pótlására levegőiéi, sétányait, s pompás 
kilálást nyújtó Czenk hegyet és kiránduló 
helyeit kinálta s ezzel a gazdasági bajokat 
meglehetősen enyhítette. 

Szólván ezekben a székely idegenforgalmi 
iroda létjogosultságáról, nagy elismeréssel em-
lítem itt meg, hogy a kezdeményezést a felsőbb 
körök is nemcsak megelégedéssel látták, hanem 
támogatni is sietlek. 

Darányi Ignácz löldiuivelésügyi miniszter 
anyagi segélylyel támogatta és Sándor János 
kormánybiztos a székelyakezió «gyík fontos  tö-
rekvésének ismervén, a legnagyobb készséggel 
segítette előre. 

Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter 
jövőre a Székelyföldre  ránduló társaságoknak 
20—3ö°JO os utazási kedvezményt biztosított, 
megengedvén, hogy a kedvezményes menettérti 
jegyekkel Marosvásárhelyig és Székelyudvsr-
lieíytöl, vagy Brassótól hazáig, az erdélyi ré 
székben tehát jövet, menet is kélszer szakít-
hassák meg az utat. 

A budapesti menetjegy iroda lövő évi 
sorsjátéka tiszls jövedelmének :í5"/0-&t kötötte 
le a székely iroda közvetítésével n Székely-
földre  ránduló szegény tanulók segélyezésére. 

A mozgalom tehál hathatós támogatásban 
részesül már a kezdetnél is s ez remélnünk 
engedi, bogy a külön forgalmi  iroda rendsze-
resítésének legközelebb eljön az ideje. 

A postatakarékpénztár. 
A felejthetetlen  Baross Gábor emlékét di-

cséri a magyar postatakarékpénztár, a melynek 
működésével a nagyközönség állatában meg 
van elégedve. Közgazdaságunknak fontos  szol-
gálatot lesz esek- és kti.: ing forgalma,  a melyet 
hazánk lakosságának azzal a rétegével is meg -
kedveltetett a mely annak elölte nagyon is 
idegenkedett tőle. Sájun.s, uiég nem értünk oda. 
a hol nyugati szomszédaink vannak, pedig a 
csekre akkor vár még nagy föladat,  ha valutánk 
rendezésének nsgyon is hosszura nyúlt ügyét 
befejezzük. 

Népünk hozzászokott a papiros pénzhez, 
pedig a valuta-rendezésnek egyik legfontosabb 
föladata,  bogy a mindennapi életben kézröl-kézre 
járó péuz auyagánsk is legyen értéke. Keres-
kedelmi forgalmunknak  telítve kell lenni tíz- és 
üuszkoronás érmekkel. Elérjük ezt, mihelyt a 
zavaros politikai viszonyok tisztulása megengedi 
auuak kimondását, hogy egyetlen jegybankuuk, 
a Magyar Osztrák Bank köteles bankjegyei! 
érczpéuzzel beváltani. 

Ezért áldoztunk, ezért dolgoztunk. Gaz-
daságilag készen is vagyunk, reménykedve vár-
lUk azt a közeli időt, a melyben hazánk is 
helyet foglal  a rendezett valutás országok so-
rában. Nagyon kívánatos, bogy ez időpontig 
postatakarékpénztárunk erösebb működést ki 
fejive,  üzletkörébe minél több és több tagot 
tudjon bevonni. 

Egy lépés tőrtént előre. A törzsbetétet 
leszállították 200 koronáról 100 koronára. Csa-
kis ily csekély ősszegnek kell állandóan, érintet-
lenül a pénztárban maradnia s igy a kisebb 
ember is részt vehet a csekk forgalomban  any-
nyival is inkább, meri ez a törzsbetét is hoz 
2 százalékos kamatot. Még két pontban óhaj; 
tünk javitást és tökéletesítést, két oly pont ban j 
melynek megvalósítása megint előbbre vinné az 
ügyel, melyen szeretettel csüggünk. 

Az egyik és legsürgősebb, hogy a kiutalt 
pénzt a házhoz vigyék s a postaközeg ott fi-
zesse ki épp ugy, mint a közönséges utalványok 
értékét. Akárhány esetet tudnék fölsorolni,  mi-
kor a csekk-forgninui  tagja is a vörös utalvány-
hoz nyul, cssk azért, bogy ne kelljen a pénzért 
a postára mennie, ott hosszabb-rövidebb ideig 
várakoznia. Kicsiség az egész, de kicsiny dol-
gokon fordul  meg akárhányszor egy-egy intéz-
méuy népszerűség» vagy népszerűtlensége. Az 
nem lehet ok, hogy nehezíti a belső kezelést, 
bonyolítja a számítást; az ügy fejlesztése  meg-
kívánja, a vezetőségnek ezzel számot kell vetnie, 

A második pont, melyre már egyik ka-
maránk is lölhivta a figyelmei,  az volna hogy 
hozzanak forgalomba  cziut és szám nélkül valé 
befizető  lapokat, melyeknek fölhasználásával 
akkor is küldlhelő pénz a csekk forgalom  tag 
jának számlájára, ba éppen nincsen is ke/ünk 
ben nyomtatott cziminel ellátolt lap. Az üzleii 
életben akárhányszor jutunk abba a helyzetbe, 
bogy feleinktől  kapott befizető  lup elkallódott, 
vagy elhasználódott, s ilyenek hi.tnyában kény-
telenek vsgynnk a közönséges utslványnyal 
dolgozni. 

Ismerem az elleuvetéseket, ha a fél  el-
téveszti a számot vagy a czéget, a középponti 
könyvelést föllarlóziatja,  sőt esetleg tévesen 
más számlára könyvelvén még meg is károsítja. 
Körültekintéssel ezt sz skadályt is le lehet, 
le kell győzni. Még áldozstra is készen kell 
állani esak azért, hogy az eszme utat törjön 
mindenfelé,  befurakodjék  ne csuk a kereskedő 
irodáiéba, hanem a magánember i:ószobájába 
is, bogy mire rendezve lesz a valutánk, minden 
msgyar uri ember a csek-forgalomnak  tagja 
legyen. 

39. scám. 

— Kinevezés. A brassói kir. törvény-
szék elnöke csikvái dotfalvi  Orbán Ferenezrt. 
a csíkszeredai törvényszéknél napidíj mellett 
alkalmazva volt hivatalszolgát a vezetése alatti 
kir. Tőrvényszékhez III. osztályú hivatalszolgává 
nevezte k:. 

— Előkészület az őszi közgyűlésre. 
A törvényhatósági bizottság által minden év 
október havában megtartani szokott őszi ren-
des közgyűlésre sz előkészületek már folynak. 
Az ezen gyűlésen előadandó ügyekbeni javas-
latok elkészítése, illetve megvitatására a me-
gyei állandó választmány október hó l-ső nap-
jára össze is hivalot. 

— Értekesiet a megyei távbeszlö 
felállítása  ügyében. A törvényhatóság álul 
saját költségein a központból kiindulólag a 
járások székhelyeivel és esetleg a községek 
bekapcsolásával is felállítani  tervezett s minisz-
terileg is jov.ihagyolt távbeszélő hnzal kiépíté-
sére már ajánlót és tétetvén, a felállítás  módo 
alainak megállapítása czéljából a megye alis-

pánja folyó  hó 24-ére értekezletet hívott össze; 
remélhető tehát, bogy ezen a közigazgatási *l-
lárás gyorsítására és egyszerűsítésére alkalmi* 
érintkezési eszköz mielőbb rendelkezésre fog 
állani. 

— Köszönet nyi lvání tás . A esikdán-
falyán  folyó  év julius 3L-én történi tűzvész foly-
tán károsultak javára az elöljárósághoz a kö-
vetkező adományok gyűltek be: A csikkarcz-
falvi  ifjúság  állal rendezeti lánczmulatság jöve-
delméből 20 kor. Szabő Ferencz ur csikszépvizi 
lakos gyűjtéséből 29 kor. 66 fill.  összesen 49 kor. 
66 fillér.  Ezen adományok az elöljáróság által 
a károsultak között feloszt  attak. — Ugy a 
Szabó Ferenc/, ur gyűjtő ive, mint a felosztásra 
vonatkozó határozat a községi irattárba v*n 
elhelyezve. Fogadják a nemes lelkű adakozók 
a károsultak hálás köszönetét adományaikért. 
Árpa Lajos körjegyző. 

— Versenytárgyalás- A helybeli kir. 
törvényszéknél a törvényszékhez és a területén 
fekvő  járásbíróságokhoz szükséges könyvkötői 
munkáUtok biztosítása végett f.  évi októb.r 
Itó 15-én versenytárgyalás fog  tartatni. 

— Járványos betegség a helyi hon-
védségnél. A legutóbbi héten veszedelmes be 
tegség lépett fel  az itteni m. kir. houvé i zászlóaly 
legéuységi közölt, mely a mini látszik jáivá 
uyos jelleget öltölt, mert már két nap múlva, 
bogy a betegség konstatáltatok. egyszerre 9 
honvéd esett hasi hagymázba. Orvosi vélemény 
szerint a bet-gség csiráit a bonvéd legénység 
a lefolyt  hadgyakorlatok színhelyén valamely 
rossz ivóvízből szedte fel,  a miből önként -u-
velk-zík, hogz a gyakorlaton volt és szabsdsi-
golt tartalékos legénység közölt is odahaza a 
implomák jelentkezni fognak,  mi miatt az 

orvosrendőri iutézkedésxk ugy az egesz vár-
megye területére nézve, mint a szomszéd Ud-
varhelyinegyét illetőleg meg tétettek. 

— Cseléd jutalomdijak kiosztása 
A budapesti Székely egyesület ez évben is az 
Ács Kái *oly-fé|e  alapítvány kamataiból 400 ko-
ronát fog  kiosztani Csikmegyében lakó székely 
cselédeknek jutalom képpeu. A 400 koronát 5 
oly térfi  és & oly nőcseléd között óhajtja az 
egyesület kiosztani, kik legalább 5 év éta szol-
gálnak a Székelyföldön  s erkölcsi magaviselet 
tekintetében kifogás  alá nem esnek. Pályázhat-
nak tehát a jogosultsággal biró cselédek a ju-
talomdijakért a vármegye alispánja uljáu legto-
vább s ]ővő hó végéig, mert az elnyerendő ju-
talom minden esetre szép karácsonyi, vagy új-
évi ajándékul fog  szolgálni azon cselédeknek, 
kik arra érdemeseknek fognak  találtatni. 

— Magyar zarándokok a pápánál. 
Nagy zarándoklat készül Magyarorszagból X-ik 
Pius U| pápához Rómába, melyet Karkocz Ala-
jos plébános és Bertalan Vincze tanár fognak 
Budapestről kiindulólag október hé 5-én Ró-
mába vezetni. A rendkívül kényelmes és elő-
nyös zarándok útra korlátolt számban még 
vesznek fel  jelentkezőkel a magyar államvasnt 
bndapesti meneljegyirodájában (IV. Vigadótér-
1.) a hol prospektussal díjmentesen szolgálnak. 

— Uj magyar á l lampolgár . A belügy-
minister B e r n á n Jean gyergyószentmiklósi 
iakósnak a magyarállsm kötelékébe való felvé-
telét s igy magyar honosságát engedélyezte s 
azt nejére és három gyermekére is kiterjesztette. 

— 24 órával előzi mag az .Ellen-
zék" a bpesti lapokat távirati rovatával, mely 
miuden legújabb eseményről azounal táviratilag 
számol be. A ki tehát gyorsan akar a legújabb 
eseményekről értesülni, nz fizessen  elé az „El-
lenzék" re, melynek előfizetési  ára 3 hónapra: 
8 karolta. A< előfizetési  pénzek e czim alatt 
küldendők tn-g: „Ellenzék" kiadóhivatala—Ko-
lozsvár. 

— Fél századnál t o v á b b szolgált 
postamester . Folyó hó ll-éu mentetett fel, 
illetve vonult nyugalomba id. Kovátsi Bálint 
Kászouujfalu  postamestere, 62 évet meghaladó 
s kizárólag a pt. intézetnél eltöltött szolgálat 
után. A felmentéshez  a kolozsvári posta- és 
távírda igazgatóság Nagy Gábor s. titkárt kül-
dötte ki, ki magával vitte az igazgatóság fel-
mentő és elismeri rendeletét s az a távozó 
postamesternek a községi elől járásig és a meg-
jelent képviselő testület, valamint fia  - - ki a 
kézdivásárhelyi pt. hivaial vezetője, — előtt 
adatolt át. A nyugalomba vonuló postamester 
meghatottan köszönte meg az igazgatóság ki-



Saeptember 23. C S I K I L A P O K 39. Mám. 

tüntetéséi éa hosszas szoigálatáaak méltánylá-
sát. Igen érzékenyrn buc>U'.ott el a kézségből, 
a hol több mint 46 évet töltött el g igen hu-
mánns és ritka szép cselekedettel lette emléke-
zetessé ottlétének ntolsé napját is, a mennyi-
ben egy házat és egy erdőterületet ajándékozott 
a község iskolájának. Elismerés illeti meg miu-
den bizonynyal a postamesteri, mert ily hossza 
és a mellett pontos szolgálat befejezésének  a 
közel jövőben tanúi aligha leszünk. De viszont 
elismerés illeti meg a nevezett igazgatóság ve-
zetőségét, hogy ezen alkalmat megragadta és 
valóban humánus eljárásával megmutatta, mi-
szerint a kis emberek sorsát is mindenkor 
méltányolni tudja. 

— Önként jelentkezés katonai szol-
gálatra. Az ahnormia politikai viszonyokból 
szármszott ez-lez állapot folytán  sz idei ujonczo-
zás nem történhetvén tneg, tudvalevőleg annak 
folyománya  lett a 3 évet szolgált katonáknak 
tov&bbi benntartása sddig, n:ig a normális vi-
szonyok helyre állatával a katonai létszámban 
beállott hiány törvényes utón pótolható lesz, 
vagy pedig a hadkötelesek önkéntes jelentke-
zése — a mi megengedve van — a szabadsá-
golás; lehetővé teszi. Az utóbbi c/.él elérhetése 
végett a« egyes kerületi parancsnokságok (el-
hívásokat is bocsátottak ki az önkéntes belé 
pésre s igy a BJ-ik hadkiegészítő parancsnok-
ság is, melyhez vármegyénk tartozik nzou álli 
tás kötelesek öukéutes jelentkezését elfogadja, 
kik a iolyó évben sorszám szerint zz I. kor-
osztályba felvéve  vannak A jelentkezéshez a 
védtörvényi utasitás I. rés/. 136 ij-ában körülírt 
mellékletekkel lelszerelt kérvény szükséges, a 
melyei megvizsgálás végett a belépni kiváuók a 
82-ik hadkiegészítő parancsnokságnál Székely-
udvarhelyit bár mely napon jelentkezhetnek. 

— Az elhagyatott gyermekek el 
helyezése. Azok kózül a nagyfontosságú  sza-
manitárins intézetek közhl, melyeket Széli Kál 
mán volt miniszterelnök, mint belügyminiszter 
az elhagyatott gyermekek védelme iránt invicziált 
és törvényhozásilng biztosított már az ország 
különböző részeiben 13 helyen lettek a gyei-
mek menedék helyek felállítva,  nevezetesen 
Arsdon, Budapesten, Gyulán, Kassán, Kecske 
mélen. Munkáson, Nagyszöllösön, Nagyváradon, 
Rimaszombatban, Szabadkán, Szegeden, S/.om 
batbelyen és Temesváron, tehát bár kilátá-ba 
volt helyezve egy ilyen intézménynek Csíksze-
redában való létesítése, ez időszerint azt még 
nélkülöznünk kell, hol olt, már is löbb község-
ből lett bejelentve, elhagyatott gyermekeknek 
szükségszerű védelembe helyezése. Szükséges 
nek tartottuk a jelenleg fennálló  menedékhelye-
ket a közönség tájékoztatása végeit azért tu-
datni, mert az elhelyezést mindég azon helyen 
kell kérelmezni, a mely a gyermekek tartózko-
dási helyéhez legközelebb fekszik. 

— Az ópitö-iparl téli tanfolyamra 
a budapesti m. kir. állami felső  épitő iparisko-
lában (Budapest, VII. ker. Csömöri nt 74 sz.) 
a beiratások október 20 ától 28-ig lesznek. A 
tanfolyam  négy téli félévre  terjed, a tanítás 
évenként november 3-tól márczius végéig Isrl. 
A tanfolyamot  végzett tanulók — ez idő sze-
rint — három évi. a laufulyam  befejezte  után 
teljesíteti gyakorlat alapján a kőmives, a kő-
faragó  vagy az ácsmesterséget öuállóan gyako 
rolhalják s jelvntkeznekaz építőmesteri vizsgá 
latra is. Tannlóknl felvétetnek  a 16 évet be 
töltött, erős, egészséges testi szervezetű kőmi-
ves, kőfaragó  és ácetanonczok és segédek, a 
kik folyékonysn  és helyesen olvasui, írni és 
számolni tudnak s a kik a nevezeti iparágak-
ban gyakorlatilag foglalkoztak;  a megkívánt 
legkevesebb gyakorlaii idő egy építkezési idő-
szak. A jeleulkezéskez szükséges iratok: 1. 
Keresztlevél vagy születési bizonyítvány. 2. A 
jelentkező által végzett összes iskolákról szóló 
bizonyítványok. 3. Az elsőfokú  iparhatóság által 
hitelesített bizonyítvány a gyakoriali működés-
ről. 4. A másodszor történi himlő oltásról szóló 
bizonyítvány, ö. Erkölcsi bizouyitváuy. Lefize-
tendő dijak: beiratásidíj 4 kor. tandíj 20 kor. 
szeitári biztosíték 4 korons. Az igazgatóság 
készséggel sd bőzebb felvilágosítást.  Az igaz-
gatóság. 

— Napoleon császár jelleméről már 
sokat irtak, de lángéai titkát éa az emberi el-
határozások végső okát senkinek sem sikerül ki-
fúrkéssui.  — A frnncsia  imperátor Julius Caesar 
egyenraugu örökösének tartjs magát. Gyermek-
korában elnyomottnak érezte magát és egész 
haaáját; természetes, hogy ur akart leuni. Cor-
sicában már Newton éa Koussesu ha'áas slatt 
áll és férflkorában  egész erejét arra fordítja, 
hogy gyermekábráudjait megvalósítsa. A leguieré 
szebb röptű nagyrnvágyáa a legközvetlenebb ezél-
szerüaégtudatial egyesülnek benue. Sikereinek 
lilka abban áll, hogy mindent maga véges. — 
Szellemi képességének keltő az iráuya: roppaut 
emlékezel, de uem nz egyes adatokat, lisuem aa 
egéas összefüggést  magába foglaló  és határtalan, 
ernyedetlen munkásság. Egéss Európát térképnek 
nézi, melyen hadai as előirt utakru és előirt 
időközökben haladnak előre, meghatározva, hogy 
Marengonál, Austerlilanál várja a nagy csatát. 
Épen ily bistos a belső igazgatása is. Bécsben, 
Berlinben könyviárára gondol és Moszkvából igaz-
gatja a párisi ssinházat. Nem csak a maga dip 
lomatiáját igazgatja, hanem hivei és köméi által 
irányt ad a lobbi állam polilíkájáuak is. ,A munka 
az én óleioem, arra születtem* szokta mondaui. 
Az emberekel szigorúan Ítélte meg; nem hitt 
őszinteségben, önzetlenségben. .Higyje el — 
mondta egyszer Melsi berezegnek — osak hata-

lomra és pénzre kell törekedni, s többi semmi,* 
Nem hiti a válásban sem, nem hitt a szerelem-
ben sem. A nőt megvetette, de félt  tőle. Ó. ki 
mindenen uralkodni akart, félt  attól a szolga-
ságtói, amely uélkfil  a szerelem el nem képzel-
hető. Hiján volt minden lovagiasságnak, gyak-
rau az udvariasságunk is. Szerelme Josepbine 
iránt mégis igazi romantikus szerelem. Lelkében 
rettenetes oynismus volt, de Metternich lényegé-
ben határozottan erkölcsösnek tsrtotta hatalmas 
ellenfelét.  Ennek a hatalmas bősnek jellemvoná-
sait. lelki srozképét rsjzolja meg a Nagy Képes 
Világtörtéuet X kötetének most megjelent IU4. 
füzete.  A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet irója ia. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes fólbér'  kötéaben 10 korona; füzeten-
ként ia kapható 60 fillérjével.  Megjelen minden 
héten egy fűzet.  Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek Irodalmi Intését Részvénytársaság Buda-
pest. Vili., Üllói-nt IB. sz.) 8 minden bszai 
könyvkereskedés után, havi részletözetésre is. 

— Beiratások a kolozsvári gazda-
sági tanintézetbe. A kolozsvári m. kir. gaz-
dasági tanintézet 1903 —1904. tanévre a beira 
tás nktóber hó 1—B-ig terjedő időben tart. — 
Felvehetők rendes hallgatónak, a kik kereske-
delmi akadémiát végezlek vsgy legalább hat 
gimnáziumi, reáliskolai vsgy polgári iskolai osz-
tályt sikeresen végeztek (» polgári iskolai bi-
zonyítványban valamennyi tantárgy legalább 
„jó" osztályzatú kell legyen) földmives  iskolát 
jól végzett tsnulők is felvétetnek  ha előbb a 
közép iskola négy osztályát végezték. Az első 
tanévre csak 40 hallgató vétetik fel  a jelent-
kezés sorrendjében és valamennyi első éves 
hallgató — azokat kivéve, kiknek szülői Ko-
lozsvárt laknak — a tanintézeti kouviktushan 
kell lakjon. Konviktusi díj az első éveseknek 
sz első félévre  — előre fizetendő  — 226 kor. 
ezenkívül tandíjban, tankönyvekért, kerti-
eszközökért és egyébért 80 korona körül fize-1 
tendö a beiratáskor. A másodéves és harmad-
éves hallgatók beiratásra október 6—8 közti 
időben jelentkezhetnek. Ezek beiratási dija 68 
korona, illetőleg 62 korona. M. kir. gazdasági 
tsnintézel igazgatósága. 

— .Székely gazda" czimen f.  év ok-
tóber 4-töl heienkml egyner megjelenő mező-
én közgazdasági lap log megjelenni, melynek 
mutalváuyazáinát a inai napon vettük. A lap 
szerkesztője Mikó Ottokár kir. járásbiró, volt 
gazdasági tanintézeti tanár-segéd és löldinives-
iskolai segéd-tanár, ki lelkes kulatója közel 20 
éve a székelyföldi  bajoknak s ki mint gazda-
sági szakíró is ismert nevet vivőit ki niagáuak 
a szakirodalom lerén a míut székely közgazda-
sági író is az első helyen áll. A lap mutatvány-
száma változatos tartalommal élénk tollú czik-
kekel tartalmaz a mező- és közgazdaság kö-é-
hől országszerte ismert egyéniségek tollából. 
Beméljük, hogy ez uj Isp a hozz't lüzölt vára-
kozásnak teljes mértékben meg fog  felelni  mire, 
elég garanţia különben a szerkesztő jó neve. 
Ajánljuk a székely gazdakflzönség  ügyeimébe 
és pártfogásába,  a kikért és kiknek, mint a 
szerkesztő sz előfizetési  lelhivásban mondja, a 
lap alakult. Előfizetési  ára egész évre 10 ko-
rona. Lelkészek és tanítók léi áron fizethet 
nek elő. 

€ H A « Sí O K . 

János bácsi, meg a felesége.*) 
János bácsi molnár euiber. Ezt tudja a 

falul  an mindenki De hogy János bácsi józan 
életű ember azt liem tud|a a világon senki. 

Nem akarják megérteni, hogy ő bizony 
sz itókát nem szereti, csak tudja az Isten, lép-
ten-nyomon jöunek elő körülmények, a mik be-
lesodorják a/. embert, hogy igyék. 

És igazán némely embert ha kikezd a ve-
szedelem, aztán folyton  a/.t majczangoija. Ellene 
esküszik minden. Igy esküdöll János bácsi el-
len is az a gyilkos pálinka. Pedig akár sohase 
látná — mondja a leleségiuek - ugy gyűlöli 
És uiinl a rossz szellem, vsgy mini sz árnyéka, 
folyton  nyomába jár. 

— üldöz, fiam,  üldöz ; menekülni akarok 
töle. És mikor azt hiszem, megmenekültem, olt 
találom magamat szeiutöl-szeuilie vele, sz asz-
talon. Odateszi - - ilyent hallani! — odateszi, 
érted-e no, érted-e édes feleségem  ? oda teszi 
az az átkozott korcsmárosné. Hogy az Isten 
tenné öt akárhová! Pedig nem szeretek átko-
zódni. Azt is ludud. Nsgy dolog sz. mikor éu 
isten nevét a szájamba veszem. (Mellékesen 
mondva, mindig ott van. János bácsi mindenre 
iJézi tanúnak. Nem nlkán pedig szidogatja is, 
meg átkozódik vele.) 

— Jaj, gazduram, jaj gazilntam, kegyel-
medet utóbb is elviszi az ördög. Maga örökké 
iszik. Szűnetje annak nincsen. 

— Én? Feleségi Én? kiáltotta Jáu«s 
nácsi szikrázó szemmel. — No, ily-nt nekem 
még ember nem velell a szemem közé. 

És leeresztette a karját, a mit különben 
sem emelt vol fel.  De leeresztette s csüggedés 
jeleképpen, hogyhát n"ki ezt is inegkelletl 
érnie. — 

Dgy látszott, bogy meg vau tőrre, 
Anikóuém ezt a lesnjtottságot pedig nrrs 

használta lel, bogy teljesen megakarta semmi-
síteni. — 

Béla „Tárczák" czlinQ 

— ftn  nem élek magával. Én itt hagyom 
magát. (Husz éve, bogy mindennap mondja.) 
Kapok én józan életű embert. Ott vsn Mák Ferke. 
Az olyan józanéletü, zajtalan ember, az este ha-
zamegyen. lefekszik  és slszik. Nem vitézkedik 
sz ikszlábú asztal mellett, mint kigyelmed — 
egész éjjel. 

— (Erről a Mák Ferkéről csak annyit si-
kerűit meg tudnom, hogy fél  lába van és kvalifi-
káczionális hivatása a koldulás) — Meglássa — 
gazduram, ha holnap is ittasan jő haza, tudja-e ! 
és meguynmjs ezt a szót és szünetet tart, bogy 
legyen ideje János bácsinak az alatt oda terelni 
figyelmét  a most meghallgatandó lényeges dol-
gokra — tudja-e 1 abban a szentséges szent 
helyben itt hagyom. Holnap ilyenkor kigyelmed 
özvegy ember les/, ugy tudja meg maga, édes 
gazduram 1 Ugyl 

János bácsi pedig lekönyököl az asztalra 
és keservesen busal: 

— Istenem, istenem, be nagy baj az, ha 
az ember nem tul valamit megértetni az embe-
rekkel I 

Ezen búslakodik lehnrgAsztott fejjel. 
Akkor meg bejő a moluárlegény. Azt 

mondja, öss/.ehivla a félfaiut  gáljavitani. 
— Ki is fáradtál,  ugy-e, fiam?  Meg is kin 

nál egy csepp pálinkát, ngy-e? 
— Hát bizs, nem mondom, mert jól es-

nék biz sz, János liácsi, de azért el is marad 
hst. Nem olyan feletle  szükséges. 

— Anyjukoiu, — kiáltja ki a külső „házba" 
szaladj el, hozz egy csepp pálinkát eunek i 
szegény P..lin»k. Kiszaladta a lelkét. . . 

Aztán lassabban folytatja  Palihoz: 
— Szükség van reá. Pedig én nem bán-

nám, ha elpusztítaná az Úristen. Ki nem álha-
tóm. Bor/adók a szagjától. És olyan szerencsétlen 
vagyok, hogy folyton  valami alkalmatosság miatt 
innom kell. Az embernek nincsen csak egy 
napja, hidd meg Pali, fiain,  nincs sz embernek 
egy napja, a mikor megszabadulhat töle Ossön 
bele « sistergő tüzes istennyila valahány korcs-
mába s minden rossz emberbe, aki oda csábítja 

becsületes, jóravaló embereket. 
Az asszony uem balotta a szózatot, in-ly 

öt pálinka-hozatalra szólitoltn fel,  mert a 
külső „házban" s-m vala. Mióta k ment, azóta 
in ár hatalmas nsgy lábla véleményt megtisztí-
tott a gyomtól a konyhakertben, oilaniondva 
minden s/ál gyom kilépéséhez : 

— Oh ha az uram lelkét is igy meggyom-
lálhatnáin 1 Istenem, mért uem adsz arra is va-
lamiféle  esőt, hogy ilyen könnyen menjen a 
gyomlálás ! 

Pedig a föld  kemény volt. Kutyakemény. 
Csakhogy azt ö az ura megrögzött rossz szoká-
sához képest, felette  puhának képzelte. 

— Pali fiain  .ugy látszik, nincs honn az 
asszony, valami dologba jár. Hát én azt mondom, 
gyere el velem, megtisztel lek egy ilrczivel. 

— Hagyja el, gazduram, megkapom. Nem 
is szükséges. 

— Pali! ludod, én nein szerelem a ké-
relé.-t. Én tudom, hogy most neked a nsgy fá-
radtságra jól esik, hát jere. 

— Ha gazduram kívánja s megtisztel av-
val, hogy kelten egy pohárral.. . 

— Isten ments, Pali, Még a hátamnak 
se kell. 

Kimennek. 
Tölt Palinak. 
Az meg kéri, hogy egyedül uem esvén jól, 

hozalna poharat 
— Jól van no, a kedvedért, ha meghalok 

is tőle. mert szeretlek, jó cselédem vagy. 
És iszik. Okkul-móddal már csak a többi 

is elcsúszik egy után. Meg azláu uem akarja, 
hogy sokszor jöjjenek ide, a c i/.ina szakad, kát-
éi te, hál most még egvnéhány d.-czit megisznak. 

Hajnal felé,  daczára, hogy rózsás színben 
látják a világol, szorougó szívvel mennek haza. 

János bácsi már siratja is gyászos özvegy-
ségét. 

És csakugyan az asszony nincs otthon. 
— Vége, vége middennek — ordít sebzítl 

medvékéül a molnár — és mást uem bír mon-
daui, csau: végei vége! 

Pedig az asszonyt ugy hilták el beteg test-
véréhez, virrasztani, még az e.-te, a kertből. 

János bácsi, mint alvajáró, ugy szédeleg a 
gátra, hui már foly  a munka. Megáll a magas-
laton egy cziivek melleit és üveges s/.emmel nézi 
a serény munkál. Ekkor egy hstalmas zuhanás 
és befordult  a gát alá. Ájultam, össietörötten vi-
szik haza. Az asszony szidni akarja, de látván, 
hogy alélt, ráhajlik a gazdája fölé  és takaróját 
simogatja: — Édes rossz uram, édes rossz uram 
. . . . (Hanem azért holnap ugy összeszidja, mint 
a bokrot. Igy megy ez 20 év óta.) 

Demény Lajos házánál zárt Írásbeli aján-
lattal egybekötött nyilvános szóbeli ver-
senytárgyalás utján eladatik. 

Zárt Írásbeli ajánlatok a bánatpénz-
zel felszerelve  folyó  ÓYÍ Október 11-én 
délelőtt 9 Órakor a tulajdonosoknak 
adandó be, a faérték  és árverési fel-
tételek szintén a tulajdonosoknál bánnely 
időben megtekinthető, megkeresésekre 
Nagy Lajos felvilágosítással  szolgál. 

Csikzsögöd, 1903. szeptember 14-én. 
Nagy Lajos. 2-2 Dlmény Lajos. 

Sz 7515—903. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

*) Mutatvány Bálás kötetéből. 

Faeladási hirdetmény. 
A tulajdonokat képező csikzsögödi 

határ Lapos dUllőben levő 227 katasz-
trális hold területén lévő fenyőfa  mennyi-
ség a ntagfák  kivételével mintegy 22230 
köbmtr. haszonfát  tartalmaz s mely a 
csíkszeredai vasúti állomástól 6 kilometer 
távolságra van, folyó  évi október 
11-én délelőt 0 órakor Csikzsögcdben 

tlkvi. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község telekkönyve 

birtokszabályozás következtében átalakít-
tatott s ezzel egyideQleg azokra az ingat-
lanokra nézve a melyekre az 1885. XXIX. 
az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljá-
rás a telekkönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. Hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 

t.-cz 15. és 17. §§-ai alapján — ide 
értve e §-oknak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 
5. és t<. §-aiban és az 1891. XVI. t.-cz. 
ló. a) pontjában foglalt  kiegészítéseit, 
is — valamint az 183». XXXVIII, t.-cz. 
7. §-a és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy 
az 1886 XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján 
történt törlések érvénytelenségét kimutat-
hatják e végből törlési keresetüket hat 
ln'iniip alatt, vagyis az 1 9 0 4 . é v i m&T-
czius hó 10 ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
az ezen meg nem hosszabbittható záros 
határidő eltelte után indított törlési kere-
set annak a harmadik személynek a ki 
időkőzben nyilván könyvi jogot szerzett, 
hátrányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, kik az 1886. 
XXIX. t.-cz. 16. 18, §§-ainak eseteiben 
ide értve az alábbi szakasznak az 1889. 
XXXVIII, t.-cz. 5. és 6. §-aiban foglalt 
kiegészítését is — a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében el-
lentnondással élni kivánnak, írásbeli el-
lentmondásakat hat Itonap alatt vagyis 
1904. évi márczius hó 10-ik nap-
jáig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújt-
sák, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő letelte után ellentmondá-
suk figyelembe  vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések 
által nemkülönben azok, a kik az 1. és 
2. pontban körülírt eseteken kivtll az 
1892. XXIX. t.-czikk Bzerinti eljárás és 
az ennek folyamán  történt bejegyzések 
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII, t.-cz. 16. §-a alapján 
történt bejegyzést sérelmesnek találják; 
e tekintetben felszólításukat  tartalmazó 
kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt vagyis 1904. évi máTCZiUS 
hó 10-ik napjáig bezárólag nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésből szár-
mozó bárminemű igényeket jóhiszemű har-
madik személyek arányában többé nem 
érvényesíthetik, az emiitett bejegyzéseket 
pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az idő közben nyilvánköuyvi jogokat szer-
zett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkUl támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek 
a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti 
okiratokat adták át, hogy a mennyiben 
azokhoz egyszersmind egyszerű másolato-
kat is csatolták vagy ilyeneket pótlólag 
be — nyújtanak; az eredetieket telek-
könyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1903. évi julius 
hó 22-én. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 

Dr. Siabó, 
3-3 kir. sljblró. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye (elcsiki járáshoz tar-

tozó GyimesbUkk, Gyimesfelaő-  éa közép-
lok községekből alukitott gyimesi köze-
gészségügyi körben Gyimesbllkk közsé;» 
székhelylyel az orvosi állomás elhalálozás 
folytán  Üresedésbe jővén, annak betöltése 
végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 1200 kor. évi fize-
tés, 80 kor. lakbér éa mint kinevezendő 
Caikgyiniesi pályaorvosnak nz Aimídtól-
Gyimesig terjedő 31'St kiló hosszú vo-
nalszakaszon a pályaorvosi teendők vég-
zéséért évi 600 kor. tiszteletdíj jár. A 
községekkel és azok közigazgatási terüle-
tén levő fűrésztelepek  tulajdonosaival 
egyezség utján megállapítandó látogatási,-
látlelet és bizonyítvány kiállítási dijukon 
kivUl körorvos a védliimlő oltásáért és 
ujrn oltásáért nz országos érvényű dija 
kot (elszámíthatja és a biroságok felhívá-
sára végzeit szakértői működésekért a 
szabályszerű dijnkot igényelheti, szék 
helyén n halott kémlést I'H liusszcmlét 
a szabályszerű dijuk mellett végezni s 
községeit liavonkint kétszer beuta/ni tar-
tozik. Körközségeinek szegényeit pedig 
ingyen köteles gyógykezelni A inngán 
látogatásokra telektől fuvart  követelhet. 
Felhivom mindazon orvos tudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint 
az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-a értelmében 
eddigi gyakorlatukat is igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérelmUköt hozzám 1 9 0 3 . 
OktOber 4-ikéig nyújtsák be. A vá-
lasztás Gyimesbilkben 1 9 0 3 . é v i Ok-
tober 10-én délután 1 órakor fog 
megtartatni. 

Csikszeredn, 1903. szeptember 3-án. 
Fejér Sándor s. k., 

.'1—8 füszolpitiirú. 

s z ő l ő i m e t , rövidesen sz/Ili tani meg-
kezdem. — A szállítást vagy a magam 
kosaraiban nettó (Ur bruttó eszkflzlöni,  és 
a kosarnkat 8 nap alatt jó karban, suly 
és értékben Gyöngyösön visszaveszem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
eszközlöm. 

Hasnnlóképe í szálli'ok snját termésű 
sárga és görög f a j d i n  n y é k e t . Nn-
gyobb rendelésnél csomagolás nélkül va 
gnnba, kisebbnél ládák-, kosarak- V H g y 

hordókba csomagolom. Nagyobb rende-
lésnél a vaggonba szállítás nagyon jutányos. 

Szintén szállitnk befőzésre  alkalmas 
nj paradicsomot. Később őszi Imriirzknt, 

szilvát, diót, mnndulát, birsalmát slb. 
A szőlő rendes szállítása nz éréshez 

képest szeptember elején ; dinnye, pnra-
dicsom e hó közepén veszi kezdetét. Az 
egyéb gyümölcsük érés idejében. 

Korai érésU szőlők már e hó vége 
felé  is szállíthatók, de az csak az alább 
(eltüntetett áraknál 1 .V/.-tólival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők : 
Csemegeszőlők  28, 32, 4i, 4 4. 

4G—48 fillér  kl.-kint 
24 — 26 Borszőlő 

Dinnyék: 
Czukortlinnye 
Görögdinnye 
Paradicsom 

Egy jó családból való fiu, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik.  Hol? megmondja a kiadóhivatal. 

Előleges értesítés szőlő-eladásról. 
Alulírott a „Gyöngyös-Visonta" vi-

déken levő hegyi ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségll c s e m e g e -

10 — 14 
8 - 1 2 

1 0 - 1 4 „ 
Jelen előleges értesítésemnek czélja 

az, hogy aki a nevezett gyümölcsök bár-
melyikével nagybnn akar foglalkozni  s 
velem Üzletet kütni, szíveskedjék somival 
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 kiirását kérem. 

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

Gyöngyös, Hevesm. 1903. ang. hó. 
Tisztelettel : 

e-6 CSOMOR KÁLMÁN, 
szölö nagybirtokos. 

•XXXXXXXXXXXXXXXXX )OCXXXXXXXXXXXXX§ 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására liozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ab"l bel- és külföldi  márványok  at faraglatok  és csiszol-

taink. síremléket,  márvány lapokbél fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  Mnattal, kávéházi  be-
rendezéseket, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min-
denm mii javitásoknt legrövidebb idő alatt jutányos 
álban elvállalok és a fentenilitetl  tárgyak első 
kézből beszeiezhelők. 

Továbbá tartok : Márvány-.  Gránit-, Sve-
nit-, Labrador-  és tartós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktáron és Márvány-
ibulor telepet. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  köfaragómester. 

X9XXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXé 

Felette fontos 
mezőgazdára, marhatulajdonosra, Juh és sertéstsayésitörs és minden klsguz-

dára nézve I 

.J/i képen hizlalom  fel  gjorsan sertéseimet  ?" ,Mi  által  lesz marhám gyor-
san piaczképes  , Mivel  gyorsíthatom  az ökörhizlalást  ?'  .Mi  által  érhetem 
el teheneimnél  és kecskéimnél  a tejhozam javítását  cs gyarapítását  ?'  .Mi 
által  gyorsítom  növendékmarháim  felnövését?'  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen ? 
Ez csak az által érhető el, ha a takarmány vagy ital mellé sz itt látható védjegy-
gyei ellátott, törvényesen védett, sokoldalúan kipróbált s a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „É T Y Á G Y" takarmányfüszer 
vegyittetik. 

A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérői. Kap- ^ 
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a vuiSfcsik jj Kirvednl i ' valódi csak I 

!l a j 
,, .Jrtisstter 

védjefrygyel. 
czégüél: 

M E I S E L A J O S 
mesógasdaaági késsitmények gyára Saássaebea. 

„Prráititr 

védjrgvgyrl. Tájékoztatók, füzetek  és utasitás ingyen szétküldve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve •zieveskedjék egyenest a 

8-ao fenti  czéghez fordulni. 

3 2 0 !Uj czipőiizletI !Uj czipcüzletI 
Van szerenoséiu a r.agyérdemU közönség 

szives tudomására hozni, miszerint Csíkszeredá-
ban a polgári leányiskola átellenében, 

a KÁNYA JÓZSEF ur házában egy 
UJ CZIPÖ-ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok uri, női és 

** gyerek czipők készítését » leggyor-
sabb és legszolidabb kivitelben. 

Szives pártfogását  n mélyen lisztéit közönségnek kéri-e maradok kész 
tisztelettel : B Í R Ó tífULA.  ezipész. 

É R T E S Í T É S . -
V«n szerencséin a nagyérdemű közönségnek becses 

tudomására hozni, liogy a VAr-utczában, Hu t t e r -SZá l lo -
dával szemben, a Jabab-házban egy tisztu kezelésnek 
megfelelő  és a közönség igényeit kielégítő uj berendezett 

• L í é s z á r s z é k e t • 
nyitottam, ahol H nagyérdemű közönségnek napunta tiszta 
és friss  vágású marha, borjú- és sertéshúst mérek ki. 

Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás tekintetében azon 
igyekszem, hogy a n. é. közönségnek minden igényeit kielé-
gítsem A n. é. közönség szives támogatását és pártfo-
gását kérve vngynk SIMÓ GERGELY mészáros. 

f  ! 
Már 

1 koronáért 

50,000 
korona nyerheti. 

1 1 
Már 

1 koronáért 
50,000 

koronn nyerhető. 

Orvos Sorsjáték 
Budapest, IV., Váczi-utcza 17 a. 

Főnyer. 5 0 , 0 0 0 k o r . é r t 
Egy sorsjegy ára 1 korona. 

Miután a húzást már október elején megtartjuk és a sorsjegyek nagy 
kelendőségnek örvendenek, ennélfogva  tisztelettel kérjflk,  hogy a sors-
jegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem nagybecsű megrendelését 
szíveskedjék lehetőleg azonnxl elintézni, mert a húzás már 1—3 

. fo lyó  év i o k t ó b e r hó l O - é n lesz. 

Orvos-soryáték központi irodája. BUDAPEST, IV., VáCMteza 17 a. 
Sorsjegyek kaphatók helyben, minden doliánytőzsdében és vidéki városban. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikdelne közbirtokosságának a Sulca 

völgyre hajló nagyborda erdőrészben nOO 
drb kibélyegzett lueztenyő törzs 928 köb-
métert kitevő hassonfáju  f.  év október 
hó 8-án d. e. 9 órakor nyilt szó-
beli versenytárgyalás utján a községhá-
zánál el fog  adatni. 

Becsértéke 1484 korona a leteendő 
bánatpénz ezen összeg 10 százaléka. 

Csikdelnén, 1903. szept. hó 21-én. 
K á a y a I m r e , 

1—S községi biró és iJ. biz. elnök. 

Ü R A N O S 
1 6 - 2 ( 1 

ruha-mossához 
a 1 e g j o b b kék i tö sze r . Törvényesen védve. Mosó-intézetekben. házUrlásokbun u 

legkedveltebb riihiikúkitö. 
O l c s ó és f e l t t l m u l h a t l a n ! 

kis üveg 24 fillér, tizszeri mosás-hoz elesendő. 1 nngy tlvog 1'tiO kor., V, üveg 1 kor. 
• V Kapható mindenüti. 

Utánzatoktól óvakodjunk! 
Kizárólagos 

gyártól: HOCHSINGER TESTYEREK vegyésze t i g y á r a 
Nyomatott Csiksseredában, Sivoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1003. 




