
XV. évfolyam. Csíkszereda, 1903. szeptember . . szám. 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÜZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőset; és klndólilvritnl: 
Ssvobods Testvérek könyvkereskedése, hová a lup s/.elleui részét Illet A miucleDfAözlrméiiy, valamint hirdetések s előfizetési  íjJBt ls kUlilendAk. Môjolonllc n líJp 
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A kibontakozás felé. 

Rég nem voltak a nemzetnek olyan 
izgalmas napjai, mint a mult hét első 
felében.  A Chlopybari kiadott hadiparancs 
országszerte felzaklatta  a kedélyeket, az 
alkotmányon ejtett töbszörös sérelem és 
a nemzet megalázása miatt még a legbé-
késebbek is feljajdultak,  a a kormánypárt 
részéről épen azok kezdették a pártot 
állásfoglalásra  sarkalni, kik azelőtt min-
den kérdésben a leginegfontoltabban  és 
legóvatosabban szoktak eljárni. 

Még nagyobb volt az elkeseredés a 
függetlenségi  pártban s a békétlenkedők 
felzudnlásától  Bécsben is visszariadtak s 
kezdtek a dolgon sajnálkozni, hogy a 
hadiparancshoz olyan magyarázatokat füz-
nek s némely kifejezéseinek  olyan értel-
met tulajdonítanak, mely annak megszer-
kesztésekor eszeágában sem volt sen-
kinek. 

Midőn Bécsből az első sajnálkozó 
szó megjelent, minden tekintet a Bécs-
ben időző lemondott miniszterelnök felé 
fordult  s kíváncsian és nagy érdeklődés-
sel várták, hogy vajjou mit fog  magával 
hozni, ami alkalmas lenne a felzaklatott 
kedélyek megnyugtatására, az ingerültség 
lecsillapítására és az aggodalmak elosz-
latására. 

Héderváry gróf  két királyi kéziratot 
és egy szóbeli izenetet hozott uisgával. 

A kéziratok közlll egyik Héderváry 
grófhoz  adreszálva mánifeszlum  a nem-
zethez, a másik a lemondott miniszterel-
nököt újra megbízza a kormány alaki-
tássál, a szóbeli izenet pedig a hadipa-
rancs okozta aggodalmak eloszlatását és 
a felzaklatott  kedélyek megnyugtatását 
czélozza. 

A mánifesztumot  a szabadelvllpártban 
is csodálkozással és hűvösen fogadták,  az 
ellenzék pedig a mánifesztumot  a hadi -
parancs megismétlésének minősítette. 

A szabadelvllpárt körében ellenben 

jó hatást tettek a király ama azavai, me-
lyeket a chlopyi hadiparancsról a minisz-
terelnök a szabadelvllpárt délelőtti érte-
kezletén a következőkben tolmácsolt: 

O felsége  fájdalommal  éa mély saj-
nálattal vett arról tudomást, hogy a tőle 
kiadott hadiparancsoly fölfogásokkal,  félre-
értésekkel, sőt félremagyarázásokkal  ta-
lálkozott, a melyek oda konkludáltak, 
mintha a felséges  urnák, mint a hadse-
reg törvényszerinti legfőbb  hadurának e 
megnyilatkozása a magyar alkotmánynak 
vagy a magyar nemzetnek, Magyaror-
szág törvényes jogainak, a magyar álla-
miságnak sérelmét involválná. Gz ki van 
zárva, ez nem történhetett meg, ez ő fel-
ségének intencziójától távol állott és a 
hadiparancsnak bármely oldalról ilyen 
magyarázatot adni helyesen és jogosan 
nem szabad és nem lehet. A miniszter-
elnök ezen nyilatkozata alapján a sza-
badelvű párt eeyhangulag a következő 
határozati javaslat fogadta  el : 

A Chlopybati e hónap 16-án kibo-
csátott legfelsőbb  hadiparancs ténye és 
egyes kifejezései  széles rétegekben okoz-
tak megdöbbenést; hazafias  nggadalom-
mal töltötték el mindazokat, a kik egyen-
lő hUséggel viseltetve a szent korona 
hatalma és lénye és a nemzet jogai iránt, 
az uralkodóház és a magyar nemzet kö-
zötti kölcsönös bizalom és összhang ápolá-
sát ismerik egyik legfontosabb  föl-
adatuknak. 

Igaz, hogy felséges  urunk, királyunk-
nak alkotmányos uralkodói egész műkö-
dése már önmagában ellentmond annak 
a föltevésnek,  mintha ő felsége  az 18G7 
évi 12. törvényezikk 11. szakaszában kö-
rUlirt fejedelmi  jogait másként, mint al-
kotmányos módon, vagyis a tövények 
szerint és minisztereinek felelőssége  mel-
let gyakorolná és nz államalkotó magyar 
nemzet közjogi állását bármiben figyel-
men kivUl hngyná, s hogy ennélfogva 
n hadiparancs amaz értelmezése, mely az 

izgalmat fölidézte,  tényleg az ő intencziói-
nak felelt  volna meg, de azért ő felségé-
nek atyai szive méltányolt» a nemzet 
aggodalmait és miniszterelnökét a fölme-
rült félreértések  eloszlatása czéljából a 
fentebbi  nyilatkozat megtételére hatal-
mazta föl. 

A miniszterelnöknek a korona föl-
hatalmazása alapján tett e nyilatkozata 
teljesen elégséges arra, hogy a magyar 
nemzet keheiében e hadiparatics kapcsán 
támadt izgultnak eloszlattassanak. 

Az országgyűlési szabadelvű párt, 
midőn nzt haznliui megnyugvással konsta-
tálja, ebből kifolyólag  kijelenti, hogy a 
liadiparancs további tárgyalásának szUk-
sége fönn  nem forog. 

A mi pedig ii lelobb királyi kézirat 
nak politikai tartalmát illeti, erre vonatkozó 
lag il párt az érdemleges határozat hozatalt 
akkora tartja fönn,  midőn a megalakult 
kormány programját veszi tárgyalás alá. 

A szabadelvllpárt ezen egylianguliig 
ellogndott határozatával a hadiparanex 
felett  napirendre tért ugyan, de mielőtt 
a kormány megalakulna a katonni kér-
désben, állást akar loglalni s ez nlknlom-
mnl tisztába fogja  hozni, illetőleg meg-
fogja  alkotni a párt progranimját a nem-
zeti követelések ügyében. 

A szabadelvllpárt egy részének a 
következő kivánaltuai vannak : 

A katonai nevelés dolgában nemzeti 
irány. Magyar  előadási  nyelv a katonai 
iskolákban és pedig körülbelül olyan 
arányban, mint a honvédiskolákban. A 
itingyar ifjúságnak  tömeges bevonása u 
katonai iskolákba több alapítvány létesi 
tésével és uj intézetekkel. 

A magyar honos tiszteknek nz or-
szágba való helyezése bizlosilékkal. 

A zászló és n jelvények kérdése a 
páritás alapján öldössék meg. 

/1  katonai  bíráskodásban  a nyil-
vános tárgyalás  nyelve magyar legyen. 

A párt ugyanezen része a katonai 
programon kivül a gazdasági kérdésekkel 
is foglalkozik  a következőkben : 

Óhajtják a gazdasági közösséget, a 
meddig érdekünket nem károsítja; de ha 
Ausztriában tovább folyik  az ellettünk 
való mozgalom és tovább is kísérleteznek, 
hogy a kiegyezéssel érdekeinket károsít-
sák, akkor meg kell tenni minden előké-
születet, iiogy — ha egy éven belül nem 
változnának a viszonyok — életbe lehessen 
léptetni a gazdasági különválást. 

A mint látjuk, ebben a programm-
ban nincs benne a magyar vezényszó és 
szolgálati nyelv, de többen azon a néze-
ten vannak, lingy a határozati javaslatban 
ki kell emelni, hogy ezeket csak czél-
szerllargi szempontból nem tűzik napirendre. 

A sznbadelvUpárt másik része ra-
gaszkodik a magyar vezényszó és szolgá-
lati nyelv dolgában az elvi fentartáshoz, 
a részletekre nézve is van eltérés, de 
reiuóllik hogy ezeket az ellentéteket, ha 
a vezényszó és szolgálati nyelv dolgában 
inegt niltiak egyezni, sikerül elenyésztetni. 

Mindezek a dolgok legközelebb el 
ingnak elülni, vagy már el is dűltek; 
mi őszintén óhajtjuk, hogy a szabadelvü-
párt teljes megegyezésre jutva, mint egy 
erős és hatalmas párt vegye kezébe a 
kibontakozás Ügyét s állítsa ismét helyre 
a békés munkálkodás korszakát, melyre 
e sokat szenvedett országnak oly igen 
nagy szüksége van. 

A képviselőház Ülése. Szeptember hó '24 én hatodról órai ülést tsrtott a képviselő-ház. Izgalmas érdeklődéssel várta ezt az ülést az egész ország, mert azt hitte, hogy e tiapon a felszínen  levő égető kérdések felől  az összes pártok a legnagyobb egyetértéssel fognak  meg-nyilatkozni, ez azonban nem ugy történt, mert a szenvedelmek a különbőzé pártokhoz tartozókat 
elragadták s e iniatt a gyűlés lefolyása  nem volt sein iiuuepies, sem méltóságos. A függetlenségi párt némely tagjai megfeledkeztek  a parlament-ben kotivoDCzionáliB hangról s oly kifejezésekre 
ragadtatták magukat, hogy az ülést vezető Apponyi Albert gróf,  házelnök többször volt 

„A CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
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(Folytatás.) 

Hunyadvármegyében Jósika Lsjos báró as 
osztály elnöke. A lefolyt  évben e vármegyéről 
Téglás Gábor tudóaunk tollából külön útikalauzt 
adtunk ki, mely a toristásáai szempontok mellett 
kiterjeszkedett e vármegye magyarságának sokak 
állal kétségbe vont ősiségére. E megyében leg-
közelebbi teendőink közé vettük a Retyezátnak 
feltárását  Czárán Gyula tiazteleti tagunknak bír-
juk igéretét. hogy a jövő évben e hegyaégnek 
szenteli muukásságát. Ugyan e vármegyében 
Vajdahunyadon Sztroiny Román kir. bányataná-
csos vezetésével Ogyvivőség. Petrozsénvben Buda 
Károly fősvolgabiró  vezetésével külön osztály 
működik. Mindkettő különösen a diákturisták 
irányítása és elhelyezése körül szerzett kiváló 
érdemeket. 

Kisküküllővármegyében tekintettel hogy a 
vármegye turisisságilag nem érdekes, ninca 
osztályunk. 

Kolozsvárinegyében Hsngsy Oktáv központi 
alelnökünk vezeti as osztályt. Magáhau a vár-
megyében menedékhásunk van a székelyéi via-
eséseknél, mely helynek feltárása  teljeaen egye-
sületünk érdeme. Ujabban e helyet jelző táblák 
kai láttuk el és tervbe vau véve réssvónytársa 
>ági szervezettel, egy üdülőtelep létesítése. A 
vízeséseket évente 2000—3000 turista látogatja, 
a mi megokoltá teszi, hogy ai odavezető ut ja-
vítását jövó évi munkaprogramunkba felvegyUk. 
A Dohrin tetőn asintén menedékház áll a turis-
ták rendelkezésére, melyet Andrássy Tivadar gróf 
épitietett egyesületünknek. Kolozsvár város lé 
vén a székhelyünk, köteleaaégöuknok tartottuk. 

hogy e város turistasági és idegenfoigalini  érde-keit is munkáljuk A megelőző évekbeu a Szent •lános kut környékét rendeztük, utal készítettünk az Erzsébet sétaút folytatásaként,  jelzésekkel és jelzőtáblákkal láttuk el a városi kirándulóhelyekre vesetó utakat, a végül a Kányafén,  a mely a városnak legközelebbi kiránduló helye, üdülő helyet létesítettünk. A tető alBtt lévő területet megvásároltuk éB a fóldmlvelési  m. kir. minisz-ter úrtól kapott 8'tOOO fenyócsemetével  beültet lük. A tetőn magán egy nagy védószint épitet tünk és s területet utakkal láttuk el. Ez idó aserint ez a hely a városnak leglátogatotabb kiránduló pontja. A városról útmutatót adiunk ki. mely most jelent meg harmadik és olcsó kiadásban. Készlvettünk a város által alsk tott idegenforgalmi  bizottságban és minden lehelét elkövettünk, hogy az idegenforgalmat  Erdély vidékeire Kolozsvár vároaán keresztül bonyolít-suk le. Marostordavármegyében osztályslskilási tö-rekvéseink szünetelnek. Meg kell várnunk a székclykoiigrcsszus rendezése köriil felmerült nézeteltérések kellemetlen utúbstásainak meg-szűntél. hogy e vármegyében is nairyobb erővel fellépjünk.  Miudsmellett előké.<zileltüuk két me-nedékhás épitéaét, egyet a mezéhavason, mánkal a Kancsal tetőn. Kgyébként Sándor JánoB főispán ur szíves volt megígérni, hogy mihelyt s vi-szonyok kedvezők lesznek készséggel támogatni fog  as osztály szervezésében. 
Nagykükilllóvármegyében Benedek Mihály 

igazgató oazlályunk elnöke. A fehéregyházai 
csatatér s a segesvári Petőfi  szobor minden ma-
gyar turistára nézve zarándokoló hely és esért 
sz osztály működésére a jövőben nagyobb figyel-
met kell fordítanunk. 

Szebenvármegye a szász Kárpál egylet 
tevékenységének székhelye. A magyar táresdalom 
még nem azervezkedett, hogy a magyar tárlata-
aág részére megbóditsa e vármegyét. 

Szilágyvárinegyébeu a Meszes hegy teuné megokolná egy osztály alakítását. SzolnoL-Doboka vármegyéro nézvo épen legutóbb Mrtott választmányi gyiilésünk mondtn ki egy osztály alakitáaái, melynek előmunká-latai most folynak. Tordaaranyos vármegye egyike legszebb vármegyéinknek. A világhírű tordui hasadékot járhatóvá tetiiik és bejárata elé inencdékkunyliót építenünk. Most van munkábaii n liires szkerisorai jégbarlang fi-ltárása,  mely egyike a legszehb ter-mészeti ritkaságoknak. Cdvarhelyvármegyéiiek már régebb kiadtuk turista kalauzát, melynek átdolgozása és újból való kiadása ismét szükségessé vált. Az erdélyi vármegyék Borába legutoljára hagytuk Brusaóvármegyét, melynek székvárosá-ban tartjuk mai közgyűlésünket. Az s szíves vendégszeretet és barátságos fogadtatás,  melyben o váro9 által és a városban működő osztályunk részéről találkoztunk, mutatja, hogy itt eróa tarsndalini élet lüktet. Ezt a lüktető erőt. ezt a hazafias  érdeklődést és munkásságot e közügyek iránt bizonyára az a férfiú  éleszti éa tartja ébren, a ki az osztály élén áll. ZakariáB János dr. osz-tálynliiükunk czélludatos és tapintatos vezetésének tulajdoníthatjuk, hogy e határszéli városban, hol egy inásik testvéregyesület ÍB igen buzgón és lelkesen működik, feltűnő  eredményeket ér el. A C'zenk ormától felénk  intő Árpádemléktól fel egészen a kiskirálykói és esukási telókig minden-hol megtaláljuk as osztály tevékenységének nyomait. Menedékházak, utak, utjelzések mutatják, hogy a magyar turistaság érdeklődése ksröltve hslad szász testvéreink muukásságávsl. Á jövő-beli teendőknek kész tervei várják a kivitelt. Uj menedékházak a Csukáson és Nsgykirálykőn, uj utak minden irányban bizonyára cBak fokozui fogják  ennék a szép vármegyének idegenforgal-mát, annak a vármegyének, melynek éléu ott látjuk gróf  Lázár István féispánt,  volt alelnö-

künket, a kinek lelkes támogatáss biztató reánk 
nézve, hogy hasznOB és iidvös munkát végezünk 
e vármegye iBtentől pazarul megáldott hegyei 
között.̂  

Es hogy végeztünk az erdélyi vármegyék-
kel, lépjünk át a Királyhágóu és a velünk szom-
szédos Biharhegységben is vegyük szemügyre 
egyesületünk tevékenységét. 

Az a terv, hogy az országrészünkbe jövó 
idegenség már Erdély kspujánál kibontva lássa 
egyesületünk lobogóját és lássa tevékenységünk 
eredményeit, ezért fogadta  el a választmány Czá-
rán Gyula tiszteleti tagunk javaslatait, melyek 
a Melegszamos forrásvidékének,  a üalbina nevű 
sziklacsoportnak és a ponori Csetátyéuak turista-
sági feltárására  vonatkozuak. A nagy muuka 
készeu áll és Czárán Gyula örök érdemeket aser-
zett ;iz*al. hogy a természet iránt való rajongá-
sának hódolva, Bzemélyeseu vezette a munká-
latokat. Ugyancsak az ó terve, hogy a révi szo-
rost a Bultz völgyével együtt feltárjuk  a vá-
laBztmáuyunk készséggel mondta ki, hogy e terv-
nek a muukaprogrammba való velvételét az igen-
tisztelt közgyűlésnek melegen ajánlja. 

Itt emlékezünk meg székesfővárosi  osz-
tályunkról, mely Dániel Gábor képviselőházi al-
elnök vezetésével működik. Az osstály levékeuy 
titkára Poliáuy Zoltán dr. eltávozván a főváros-
ból, uj titkár választása vált szükségessé. As 
osztály egyébként sz egyesület czéljainak érde-
kében és az erdélyi fürdők  látogatottaágának 
emelése végett széleskörű mozgalmat inditott a 
fővárosban. 

A turistaság után legfontosabb  czéljaink 
egyike, az idegenforgalomnak  emelése Statiszti-
kát óhajtottunk összeállítani, hogy egyesUlet&nk 
megalakulása óta hány °/u-kal növekedett az ide-
genforgalom  országrészünkben. Mint hogy ezt a 
foatos  mozgalmat a hatóságok nem kisérik min-
denütt figyelemmel,  összeállításunk fogyatékos, 
de igy is állíthatjuk, hogy a 10 év előtti idegen-

I forgalomhoz  viszonyítja a növekedés 50 
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kénytelen fogvelrnesA jogának ssigorubb f«g)  vo relvel Aloi • • képviselőház többsége aa ülés fótyamán  három fcépvtwM ellen alkalmazta a Ml-saabályok keményebben siijt" rendelkezéseit. >'<a-
rabás Belát jegyzőkönyvileg rónák meg, mert aa> mondta, hogy: királvi  szónak nem hiszünk. 
Lengyel Zoltánt és Rigó Perene»! a mentelmi biaotisag elé uiaaliották; előbbit azért mert az elnöki rendreuwaitáat nem respektálta, utób-bit pedig aséri. mer' m miniszterelnököt aér lette meg. As ülés lefolyása  a következő volt: 
Apponyi Albert grAf  elnök felolvastatta  ai ülést öassehivó képviselők kérvényét. Azután 
Olay Lajos kért szót éa összeférhetlenségi  beje lenlésltette miniszterelnök ellen, a kita Siapári-féie megveastegetési esetben bűnrészesnek tart. Elnök ezt a bejelentést a házszabályok rendelkezései-hez képest tudomásul vette. Az Uléa elsj síénoka 
Kossuth Ferencz volt, a ki a hadipurancscsal foglalkosott  s állította, hogy s király eszel a politikát beville a hadseregbe. Ennek okai a hűtlen tanácsosok, kik konfliktust  akarlak terem-teni a király és nemzet közölt. A hadiparancs nak as a kifejezése,  hogy bizonyos nemzeti kí-vánalmakat a király aoha sem fog  teljesíteni, egyenesen sz alkotmány megbénítása. Amtáu felolvasta  Körber oaatrák miniszterelnök nyilat-kozatát, végül benyújtotta pártja fölirati  javasla-tát. A föliratot  Endrey Gyula jegyző olvasta föl.  A többség csöndben, a függetlenségi  párt pedig kitörd tetszéssel hallgatta. Hagy hatása volt annak a kijelentésnek, hogy Im a parlamenti munka folytatásának  feltételéül  a korona a nem-seti törekvésekről való lemondást szabná, erre a válasz nem lehetne más, mint uz, hogv ; solia, aoha, Bohs. Héderváry  gróf  miniszterelnök állott fel  ezután szólásra, de beszéde kezdetén folyton  kötbeazélásokkal zavarták, melyek mind egyre igénybe vették a ház elnökének közbelé-pését, végül azonban annyira lecsilapultak a szenvedélyek, hogy a miniszterelnök elmondhatta a mai vezérczikkünkben szóról-azóra közöli nyi latkozatál a hadlparancsréi s aiután kérte a házal, határozza el, hogy sddig ülést nein tart, ming a megalakulandó kormány a háznak liu nem tnu-tatkoaik. Ezután Barabás Béla állott fel,  hogy feutebb  emliiell közbeszálását igazolja, de jobb oldalról nem akarták meg hallgatni, mire Bara bás kijelentene, hogy nem fog  egy siót se szó-lani mire aiután kimondták rá a jegyzőkönyvi megrovást. Azután házszabály vitát róktönöztek, s már három óra jól el mull, mikor Babó Mi-hály siólios juthatott s birálván a király hadi parancsát éa a miniszterelnökből intézett kézi-ratát megemlékezett a harmadik évet szolgál» katonákról is s haisAstlanaágnak tartauá. ha a ház nem nyilatkoznék e dolgokról. Azutau elnök elrendelte a azavazáat a miniszterelnök indít-ványára, a mit meg is szavaztak. 

- A királyi kéziratok. A hivat-iios .Budapesti Koslouy" ma reggel rendkívüli ki-adásban köaölte a királynak ezt a két kéiiralát: 
I. 

Kedves  gróf  Kbuen-Héderváry! Atyai azivemet mély gyász tölti el láttára azon sajnálatos állapotoknak, melyek kedvelt Magyarországomban a politikai életet hónapok óta meddőségre kárhoztatják és már már az ál lami gépeset működését is megakasztják. Midőn 1867 ben egyfelől  magyar Koronám orsságal a másfelől  a birodalmi tanácsban kép-viaelt királyságok éa uraságok között a prag-matika eiankctióból folyó  köiös éa egyiittus vé-delem eszközei fölsorolialtak,  as 1867. évi XII. törvényciikk II. Bsakasza megállapította, hogy a köaöa hadsereg egységes vezérletére, veiény-letére és belsiervezeiére vonatkozó ügyek Alta lam intésendók el. S a mint mindenkor szigorúan őrködtem a fölött,  bogy az ezen törvény alapján elvállalt kötelezettségek minden oldalról becsületesen éa lelkiismeretesen teljesíttessenek, ezenképpen el vagyok határolva az Engem megillető jogokai is csorbítatlanul fönntartani  éa utódaimra érintet-lenül átazármaitatni. Midőn a magyar országgyűlés eit a jogo-mat elismerte, nem csak a monarkia nagyhatalmi állásáról, hanem aaját haiája és nemiele erejé-ről és biitosságáról is iksrt gondoskodni. Éppen eaért nem tudnék hozzájárulni oly intóikedésekhei, a melyek végső következmé nyeikben a monarkia két államának a gyengíté-sére vezetnének és dicső emlékű őseimtől átvett örökségemet a hanyatlás veszélyének tennék ki. És ugysnesak asért nem járulha.nék azou követelések teljesítéséhez, melyek kipróbált iu-téimények olyatén átalakítását eiélozzák, mely-kedvelt Magyarországom érdekeinek nemcsak meg nem felel,  de végső követkeiményeiben szent Koronám orsiágainnk integritását is ve-siélyezlethelné. Másfelől  nem zárkótnm el a közös hadse-reg körében királyi hatalmamból folyó  azou in téikedéeek megvalósításától. melyekre vonatkozó-lag ai utóbbi időben kormanyaim as orsiággyü lés színe előtt már ia nyitaikoiatokat tettek és amelyek as Önnek Általam megjelölt pontokkal együtt ait a keretet alkotják, amelyen belül Éu ilyen intézkedéseket megengedhetőknek tartok, Magyar nemsetem a kiegyeiés óta óriásit haladt. Elégtétellel tapasztaltam azt az örvende-tea fejlődést,  mint ujabb biionyitékot ama mü bőlcsesége mellett, melyet a- korona és nemzet kölcsönös bizalma hosott létre. Igy kell annak lennie ás igy kell annak maradnia esenlul Is. Alkotmányos életünket as isteni gondviselés kegyelme mindeddig megmentette minden komoly •egiáskódlatáatól. Csak a nemzet jósansága és 

higgadtsága, minden asámbajövő nagy *rdek meg 
fontolt  mérlegelése óvhat meg bennünket a jövő-
ben is megpróbáltatástól. Fejedelmi kötelességem ezért figyelmeztetni a nemielet. bogy Én most ia ragaaikodom a ki-egyezéshez. Meggyőződésem, hogy as a szellem, amely e müvei megalkotta, ma is él régi erejé-vel a nemiet lelkületében. Bisom as ön belátásában, hogy a ailvem-hei oly kősel álló Magyarországomat, annak tör-vényes képviseletét, atyai aiándékomról fölvilá-gosítja és a mai, az országra éa a mnuarkiára veszedelmes helyietból a saerencsés kibontakozást megtalálja. Ebben a föltetésbeu  arra határoztam Ma-
gúmat, hogy Ont ai uj kormány megalakításával 
megbízzam, miről Ont a mellékelt kéziratommal 
érteBÍtem, Kell Bécsben, 1903. évi saepl. hónap 22-éu. 

Ferencz  József,  a. k. 
Gróf  Kbuen-Héderváry  Károly,  s. k. 

II. 
Kedves  gróf  Kbuen-Héderváry! Ont magyar miniszterelnökömmé ezennel újólag kinevezem, illetőleg esen eddig is viselt állásában megeróaitem és a miuiaitérium megala-kítása iránti Javaslatait elvárom. 

Kelt Béosbeo, 1903. évi szept. hónap 22 én. 
Ferencz  József,  n. k. 

Gróf  Khuen-Héderváry  Károly,  i. k, •= Községi apaállatok biztosítása. A köségi apaállatok biztosítású dolgában a be-lügyminiszter a kővetkező rendeletet intézte az összes vármegyei törvény hatóságokhoz : A fold  -miveléaiigyi miniszter ismételve felhívta  figyel nieinot arra a körülményre, hogy általános gaz-dasági Bzempontból, valamint a községek különös érdekeinél fogva,  mily fontossággal  bír, hogy a községi apaállatok elhullás esetére biztosítva legyenek, s ily eshetőségek miatt a község ál-lattenyésztése apaállat nélkül ne maradjon. Bár fóldmivelésttgyi  miniszter a kerületi állatte-nyésztési felügyelőségek  utján a lintóságokul, s a gazdaköiönséget az apaállatok bizti-sitásával foglalkozó  intézményeknek ni éilutteiiyészlés szempontjából való különös fontosságáról  síját részéről is fölvilágosítani  igyekszik, mégis miu-tán e biitositás áltat a községeknek is megkötni) il-letik az apaállatoknak beazerzése, a uzzal, hogy azukuak joltartásárs, s megbetegedése esetéu szakszerű ápolására ai illető biztosító társaság is felügyel,  sz apaállalokuak használhatósága is elóinozdittatik. A belügyminiszter ia szükséges-nek tnrtolta az állatbiztosítás hasznára a tör vény hatóságok figyelmét  fölhivni  a végből, hogy hasznukat a hatósága alatt álló községekkel me-gismertetvén. szoknak az apaállatok biztosítását hathatósan ajunlja. = Inten a kivándorlóknak. A ka rakaszi magyar-osztrák konzulátus abból aa al-kalomból, hogy a Pauama csatorna építését is-mét megkezdették, azt as értesítést adja közro, hogy a viszonyok a csatornaépítésnél korántsem olyan kedvezők, miut s venezuelai nagy vasúi-épitkeiéseknel voltak. A venezuelai éghajlat Tirol éghajlatához hasnnló és igy egészségesnek mondható, de az újból megkezdődő csatornaépit-kezést oly területeken fogják  végezni, melyek-nek éghajlata veszedelmes és a melyeknek egész ségügyi visiouyai a behozult fertőző  betegségek folytán  is kedvezőtlenek, ugy hogy teljesen illik ide ia az a hasonlat, melyet annak idején a Kolontól Panamáig végzett vasútépítésnél teltek, hogy minden egyes lerakott talpfa  egy munkás élotébe kerlil. Óvakodjanak tehát a magyar mun-kások a Venezuelába való kivándorlástól, ha bármily csábos ígéretekkel vagy nagy munkabé-rekkel hitegetnék is őket a kivándorlásra rábe-szélő ügynökök. 
Őszi állatdijazások. 

Csikvármegye gazdasági egyesülete, mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság által a nagy-
méltóságú töldmivelésügyi minisztérium segélye-
zésével 1903. év őszén reudezendő szarvasmarha 
díjazások tervezete. 

A díjazások tartatnak : I. Kászonaltízben 
október 26-án. II. Oyergyószentmikléson októ-
ber 28-án. 

A dijak mindkét helyen a Kivetkezők: 
a) 1 — 2 éves bikákért I. dij 20 korona. II. dij 
15 kor. III. dij 10 kor. IV. dij 5 kor. b) 4 - 8 
éves tiorjus tehenekért 1. 30 kor. U. 25 kor. 
III. 16 kor. IV. 10 kor. V. 6 kor. c) 1—3 
éves üszökért I. 35 kor. II. 20 kor. III. 15 kor. 
IV. 10 kor. V. r. kor. 

III. Csikrákoson október 27-én. s) 4 - 8 
évei, borjas tehenekért I. 36 kor. 11. 30 kor. 
III. 96 zor. IV. 20 kor. t ) 1—3 éves üszőkért 
I. 85 kor. II. 20 kor III. 15 knr. IV. 10 kor. 

IV. Gyerio ókollóhan október 29-én. Mo-
káuy fajta  szarvasmarhákra, a) 2—3 éves bi-
kákért I. 15 kor. II. 10 kor. 111. 10 kor. IV 
5 kor. b) 4—8 éves borjss tehenekért I. 25 
kor. II. 15 kur. III. 10 kor. c) 1—3 éves üsző 
kélt I. 20 kor. II. 10 kor. III. 10 kor. A díjazások a megjelölt helyeken és na-pokon a községház előiti téren mindig reggel 8 érakor kezdődnek, mikor a díjazásra állított állatoknak a szükséges vezetőkkel a helyszínén kell legyenek. A dijak helyszínén a tulaidonosok uyug tatványai ellenében nyomban kifizettetnek. Dijakban csak kis tenyésztők részesitiet-nek azon állataik ntán, melyek legalább egy 

év ét* tulajdonukban vannak, mely körülmény-
ről elóljárésági bizonyítványt kell ott a bél -
színén felmutatniok. 

A dijak elnyerésénél a gazdasági egyesü-
let tagjai (Gyergyószenimiklóson és Hollóban 
a gyergyó-vidéki gazdssági egyesület tagjsi is) 
hasonlék közt előnyben részesülnek. 

A diiazásokoo a bírálatokat és a dijak 
kiosztását a kei öleti állattenyésztési felügyelő-
ség közbejöttével a járási mezőgazdasági bi-
zottság eszkö/li. 

Felhívjuk a gazdaközönséget, hogy ezen 
díjazásokon minél nsgyobb számú állataival ve 
gyen részt. 

Gazdasági  egyesület  igazgatósága 

Könyv a csángókról. 
Székely véreink sanyarú helyzete felköl-

tötte a nemzet figyelmét  és megindult ország-
szerte a mozgalom megmentésükre. 

A csángók ikertestvérei a székelyeknek, 
nem csekélyebb veszedelemben forogunk  és nem 
kevésbbé érdemlik meg a haza minden fiának 
érdeklődését. Még nem késő. mentsük meg, aki 
megmenthető. O'y kevesen vagyuuk még min-
dig, hogy a legusgyobb magyar szerint: „Az 
apagyilkosnak is meg kellene bocsátani" ! 

Annál inkább inegmentendők a kényei ü-
ket idegen főidőn  kereső jóravaló székely csán 
gők? akik ínég mindig megmenthetők, de is-
merni kell viszontagságos niuitjukal és kedve 
zntlen jelenjüket. Mindkettőt megismertetni czélja 
a műnek, amelyet hosszas kutatások, személyes 
tapasztalatok és krónikák sdatai nyomán inam 
abból a czélból, hogy a csángóknak minél szá 
mosabb jóbarálot szerezzek és ezeknek haza 
fias  segítségével nyomasztó helyzetükön len-
dítsek. 

Müvem czime: ,A bétlalusi csángéság a 
múltban és jelenben", megismerteti tehát évszá-
zados küzdelmeiket a belső és külső ellenségek-
kel, valamint ritka szívós kitartásukat magyar 
nyelvük és nemzeti érzületük megőrzésében és 
egyúttal feltünteti  személyes és faji  eréuyeikel 
a hibáikat, amelyeknek ismerete módot nyújt 
azou eszközök megválasztására, melyek segélyé-
vel a hétfalnsi  c-áiigókat nagy nemzeti miszió 
teljesítésére képesekké teheti a vérbeli ma 
gyarság. 

Ebez képest munkám felöleli  a hét falusi 
csángóság megtelepedésének és egész történeté-
nek kötél, továbbá szeretettel kiséri a bölcső-
től a Mrig, megismertetvén családi viszonyaika', 
népszokásaikat és faii  jellegüket, belefoglalván 
tnüvelöilesük különböző mozzanatait, valamint 
visszafejlődésüket  az elnyomatás alatt ama ked-
vezőtlen tényezők felsorolásával,  amelyek e jobb 
sorsra érdemes véreink |elen szomorú helyzetét 
előidézték. 

Müvem 160—180 oldslra terjed, 6 lény-
lenyomatot tartalmaz s a közel napokban ssjtó 
alél kikerül. 

Ára 2 korona, amely alulírott szerzőhöz 
Késmárkra (Szepesm.) küldendő 

Megrendelések utánvétellel is teljesíttetnek. 
A tiszta jövedelemnek 20"/0-át a Romá-

niába elvándorolt csángók hátrahagyott gyer-
mekeinek felnevelésére  fordítom. 

Késmárk, 1903. szeptember hó. 
Kolumbán Lajos polg. isk. tnuár. 

val és Fiume lesz az a hely, a honnan táma-
dásait intézni fogja. 

A Cunard ezen nagy vállalkozásában im-
ponáló az a jelenség, — a mi példaként szol-
gálhat Magyarországon — hogy mennyire Usz-
teli a törvényt az angol. A már szentísitelt, 
de még végre nem hajlott magyar kivándorlási 
törvény szigorú büntetést mér mindazokra, a 
kik a népet kivándorlásra csábítják. Az angol 
társaság a magyar törvény tiszteletében a leg-
végső határokig megy el. — Magyarországi 
fiókirodáiuak  kiadott rendeletében jó formán 
csak arról szél, hogy a népet kivándorlásra 
csábitsni uem szabad s a ki ez elleu vét, ne 
számítson a Cunardnak sem oltalmára, sem 
támogatására. 

Közgazdasági tekintetben rendkívüli előnyt 
jelent Magyarországra a Cunardnak ezen vállal-
kozása. A személylorgalomtól eltekintve, a hazai 
áruforgalom  részére a iegközvetlenebbbül nyíl-
nak meg az északanieiikai piaezok. — A hajók 
16 nap alatt Fiuméből New-Yorkba érkeznek, 
irhát egy-egy ilyen tengeri óriás éránként nem 
kevesebb, mint 16—17 tengeri mértlöldet Int be. 

Aztán milyen hajók I Valósággal látvá-
nyosságai lesznek a látványosságokban külön-
ben is szűkölködő magyar kikötő városnak. Az 
Az „Aurania" sz első Fiumébe érkező hjijó, a 
mely november 14 én indul el Fiuméből Eszak-
amerikábs, kőrülbelől 1600 III osztályn és 
400 ll-od osztáliu utast képes befogadni.  A 
„Carpatina", a második hajó, mely deczmiber 
közepén lesz Fiúméba, még nagyobb. A harma-
dik osztályú Utasok számára a fülkék  2—4—6 
személyre vannak berendezve, vége tehát a 
hering-módra való utazásoknak. Brémából, Ham-
buigból az utasok összepréselve uhutak eddig 
Ni-wyorkba, jóllehet már a behajózási kikötőbe 
fáradtan,  törődötten érkeztek a 4—5 napi vas-
úti utazás után, a ni-lye' a külföldi  vasutakon 
kellett megtenniük 

Arról aztán szólni is felesleges  — hiszen 
angolokról van szó, -- hogy a hajók a leg-
modernebb szerkezetűek, könnyen daczolnak a 
viharokkal, villamos világításuk, légfiilésük  vau. 
külön termei az étkezésre, dohányzásra, nők 
részére és hogy az élelmezés ezeken a hajókon 
mindig friss,  bőséges és jó. 

A legfonlusabb  a magyarság szempontjá-
ból az, bogy a NVwyorkba utazók — a mit 
eddig nélkülözniök kellett — Fiuméből indulnak 
s igy a bazai hatóságok oltalma alatt szállauak 
a hajóra. A nagy angol társaság törvénytisz-
teiele és az, hogy magyarországi képviseletével 
a magyar Adria tengerhajózási társsságot bizta 
meg, tel|es garunczia arra. bngy a hazai érde-
keket minden tekinietbeu ki fogpt  elégíteni. 

Tengeri óriások Fiúméban. 
Aa angol vállalkozó ssellem Magyarországon. 

FiuiriL', líKJ.'j. szeptember lió 23. 
Cunard Line I Ezt a nevet, a mely az 

összes tengereken nagy hatalmat jelent, csak 
ma halljuk említeni Magyarországon abból sz 
alkalomból, hogy tengeri óriásaival megkezdi 
rendszeres hajójáratait B'iuine és New-York 
között. 

Pedig immár két évtized éta, sőt régeb-
ben rászolgál ez a hatalmas angol hajózási tár-
saság a magyarság rokonszenvére I Két évtized-
del ezelőtt, a mikor a kis és szegény halász-
városkából Fiume kezdett lenui, amikor sz 

Adria" megszületett s később mikor ez a tár-
saság csecsemőkorát élte, a nagy Cnnsrd s 
magyar érdekek támogatásában a legelsők és 
legjelentékenyebbek között volt. 

Aztán telt az idő, fejlődölt  a magyar ten-
gerhajózás és a Cunard ott állott hűségesen 
mellette. Mikor arról volt szó, hogy a malom 
ipar érdeke megköveteli, hogy áldozzou a köz-
lekedési vállalat: vasat és hajó, a Cunardnak 
Magyarország iránt érzett rokonszenvére min-
dig lehetett számítani. Az „Adria" igazgatósága 
lóformán  mindeu esztendőben meglátogatta 
Cunardot és miuden ilyeu látogatás eredménye: 
ujai'b és ujabb kedvezmény volt a msgyar ter 
mékek számára. 

A Cunard Line most kilépett a hajózási 
társaságok nagy trösztjéből, harezol ellene és 
bizlositotta maganak a teljes cselekvési szabad-
ságot. Függetlenítette magát mindentől és min 
deukitől. Ezenközben értesült arról, hogy a 
magyar kormáuy áldozatokat akar kozui a Fiu-
méből kiindnló amerikri járatokért. 

Gondolt egyel az a tengerhajózási óriás 
és a másik pillanatban már el is határozta, 
bogy a magyar állam minden anyagi hozzájá-
rulása nélkül, megindítja a rendszeres hajózási 
összeköttetést Finme és as nj világ közölt. 
Hábornba kezd Hamburggal, Brémával, Havre-

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezések A m. kir. lőldmivelési 

miniszter sz állami kezelésbe vett községi stb. 
erdőknél alkalmazott erdőlisztek létszámába m. 
kir eidő gyakornokokká a csíkszeredai erdő-
hivalnlhoz kinevezie Löv Jenő és Zimay  Já-
nos végzett erdészeti akadémiai hallgatókat. — 
A székei) udvarhelyi kir. pénzügyigazgató Csík-
szeredai Nagy Balázst az itteni kir. adóhivatal-
hoz díjtalan adóhivatali gyakornokká kinevezte. 

— Előléptetés. A ni. kir. pénzügyminisz-
ter Wéger János csíkszeredai m kir. adóliszlet 
fizetési  osztályának első fokozatába  előléptette. 

— Uj ügyvédi i roda . Dr. Tauher Jó 
7.sef  helybeli ügyvéd, miután az ügyvédi vizs-
gát jó sikerrel letelte irodáját a néhai Nagy 
Sándor ügyvéd irodájában megnyitotta. 

— Eljegyzés. Molnár  Antónia borszéki 
áll. iskolai tanítónőt el|egyezte Fodor  Mihály 
kir. útmester Borszéken. 

— Uj anyakönyvezető . A helüej mi-
niszter a Csikvárdiilfalván  Szöllösi  Ferencz 
lemondásáról megürült anyakönyvezetni állásra 
t-ljes hatáskörrel az ujon választott körjegy-
zőt Pálffy  Andrást nevezte ki. 

— A Szent Mihálynapi országos 
vásár . Nagyon élénk forgalommal  zajlott le 
Szeredában a M hálynapi országos vásár szep-
tember 26—39. napjain. Az első 3 napi állat-
vásárra nagy mennyiségű szarvasmarha és ló 
hajtstoit fel.  Minden állattartó gazda igyekezett 
a tél kezdete előtt fölös  számú marháin tnladni 
és pénzre tenni szert, bngy a téli szükségleteit 
fedezhesse  s köztartozásait leróhass*, mire ked-
vező kilátási nyújtott a marha ársk esak nem 
egy évtized óta alig tapasztalt magassága és a 
vevők elég nagy száma, mely a szomszédos 
vármegyék területéről is ez úttal mutatkozott. 
A várakozásnak a fizetett  árak meg is feleltek, 
midőn láttuk, hogy a jó ökör párjáért 700 ko-
ronán felül  is fizettek,  közepesek 310—400 kor. 
kö/öll váltakozva kerüllek eladásra, a jó tehe 
nek i'Arja pedig 300—360 koronával is megvé-
teleit. A baromvásár kedvező hslása alalt s 
a belső vásár is nagyon látogatott és kedvező 
forgalmú  volt. A téli kész ruházati czikkek és 
lábbeliek nagy keresletnek örvendettek s löme-
geseu is vásároltattak ; épen ugy a hagyma és 
gyümölcsfélék,  melvekhíil különösen Udvarhely-
megye szokatlan mennyiséget áliitott elú. Nyers 
kendervászon és hsl.na posztóból, mint házi 
ipartermékekből szintén nsgy mennyiség volt 
előállítva s mérsékelt árak meletl jól is kellek. 
Szóval ennek a vásárnak a forgalma  ngy az 
eladók, mini a vevőkre kedvező volt. 

— Névmagyaros í tás . A belügyminiaz 
ter Oyergyóditrói születésű, jelenleg gyimesen 
tarloskodó üuduj Ádám pénzügyőrségi vigyázó 
vezeték uevéuek .Deák" ra kért változtatását 
engedélyeste. 
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Uj VARA ti menetrend, A folyó  évi 
október hé I ével életbelépő téli menetrendnél 
• Caikmegyei vonalasa oazaiu közlekedést érintő 
leg annyi váltoitaláa tőrtént, bogy • jelenleg 
Uyimestól Sepsiszentgyörgyig személyszállítással 
közlekedő tebervonatnál  a személyszállítás csak 
Csíkszeredáig tartatik fenn. 

— Farosa látogató. Ritka látogatója 
volt Vasárnap reggel 9 órakor a vármegye há-
zának, a mely bár fántászlikusnak  mondható, 
de megtörtént. A bárom napos háromvásárra 
a vidékről felhajtott  állatok közöl egy bika a 
vármegye bázkertjébe tévedt, hol a sétantakon 
körüljárván a kijáratot nem a kapakon kereste, 
hanem a megyeház portáján, melynek előcsar-
nokába behatolt. Mintán itt sem talált kijáratra, 
merészsége annyira ragadta, bogy nekiment az 
ngróssrkskkal ellátott folyósóra  nyíló két szár-
nya ajtónak, hova 4 foka  kőlépcső vezet fel  és 
bejutott a iöldsziüti folyosóra  és ott többeknek 
gandiumára körsétára indult. A merész látoga-
tót csak nagy ígygyel bajijai sikerült aztán a 
hivatal azolgáknak ugyanazon nton a várme-
gyeházából kituszkolni 

— Tüa és gyilkosság. Szeptember 22-én 
este 9 órakor Menaság község egyik végén lüz 
a másikon gyilkosság történt, Mig a Bánkfalva 
község erdejéről hazatérő és olvasóját morzsol-
gató Gere Ferencz erdőpásztori Szentgyörgy— 
Menaság között az utón verték agyon és ugyan 
abban a perczben Putyand-tizesben a Péterl'i 
Gábor csórét gyujltolták fel.  Leégett még sz 
Erdély Ferenc/, és Lakatos Ferencz összes gaz-
dasági épületei. Lakatos Ignáeznsk pedig s 
lakó háza is. A gazdasági épületek tömve vol-
tak takarmánnyal. Hogy a tűz a szeles időben 
a száraz éptletekben több kárt nem telt az 
annak kös/önbető, hogy a község értelmisége 
pap, kántor, tanitó, jegyző, biró és Benedek 
szívvel-lélekkel közre működött az oltásnál. 
Csergő fi  kereskedő a fecskendő  mellett ügyeske-
dett Kiváltak még a vizhordásnál, János Ágos-
ton Adorján András, Becze József  és Ferencz 
János, Azért emlitem meg ezeket a nevekel, 
boby a mig ezek fáradoztak,  addig a vész lángja 
mintegy ezer, összedugott kézzel bámuló egy-
kedvű arczot világított meg, a kik minden mentő 
eszköz: fejsze,  cseber, kártya, sétár, vasvil s, 
horog stb. nélkül éppen csak csuda látni fu-
tottak össze. 

— Kitűnő éa olosó SEöllöt lehet rrn-
delm Gyöngyösről Csornor Kálmán földbirtokos-
tól, kinek lapunk mii számában megjelent hir-
detésére felhiviuk  olvasóink figyelmét. 

— Félszázadnál tovább ssolgált 
postamester czim alatt m>-gH>-nl hírünk vo-
natkozólag a következő sorokat kaptok: „Te-
kintetes szerkesztő ur!" A .Csiki Lapok' Iolyó 
évi 39 számában „léi s/ázadnál tovább szolgált 
postamester" cziui alatti közleményben foglalt 
azon állítás, mely szériát a nyugalomba vonult 
id. Kovácsi Bálint postamester a községi isko-
lának egy házst is ajándékozott volna — té-
vedésen alapszik, mert erről tudomással nem 
hirnnk, A nevezett postamester az elöljáróság 
és képviselő test ölet elölt ti-tt nyilatkozata sze-
rint az iskolának ajándékozott 1 hold 80 Qftl 
erdős lerü'etel, a melyért e helyen is fogaüia  a 
község köszönetéi. 

— Posta- és távírda növendékek 
felvételi  idejenek meghosszabbitasa. 
A posta- és tavirda növeneékrk felvételére 
ín-gállepitott batáridől kereskedelemügyi ui. kir. 
miniszter ur ónagyméltósága ez ívben kivétele-
sen f.  évi október bó végéig meghoszabbitotla 
s egyúttal a létszámot 15-ről 30-ra felemelte. 
A pályázat Mlételdire nézve t'ármely posta tá-
vírda és távbeszélő hivatalnál lehel tudakozódni. 
Pályázhatnak mindazon növendékek, kik 14. 
évesnél nem fiatelabbak  s 16 évesnél semmivel 
sem idősebbek a középiskolának legalább IV ik, 
vagy ezzel egyenlőrangu más iskolának megfe-
lelő osztályát bazai tanintézetben sikerrel el-
végezték. A pályázatok a posta- és tlvirda igaz-
gatcsághoz czimezve bármely posta-távirda hi-
vatalnál benyújthatók, hol az illetőnek szemé-
lyesen kell jelentkeznie. A posta- és távírda 
igazgatósághoz közvetlenül beküldött kérvények 
figyelembe  nem vétetnek. 

— A világtörténet egyik legrettenete-
sebb emléke Nspoleonnnk Oroszországból való 
visszsvoooláss. Először az ellenségen kellett 
átvágnia magát a seregnek, aztán át kellett 
kelni a zatló Bereznán. A roppant serrgben már 
csak 85,000 volt a fegyverlogható  ember. A 
A híd gyönge volt. Fának a szomszéd házsk 
gerendáit használták, alapnak szekereket dop-
tak a folyóba.  Ilyen ingatak hídon ment ál a 
világverő sereg. Az oroszoknál is jobban ijesz 
tette a csapatokat Napoleon jelenléte. A hidról 
a nsgy sietségben és tolongásban annyian hull-
tak le, hogy holttesteik egész kis szigetté tor-
lódtak a folyóban.  A seregnek fele  elveszett. 
A 30 lokot érő hidegben uémán haladtak to-
vább. Ló már alig volt. Az emberek százával 
bnlltak el ólon otféim,  az utánuk jövő állapos 
lak rajlnk. A kik este s tűzhöz mentek, el 
pu-ztnllak a lilz miatt. Midőn a kozákok na-
gyon szorították, kiosztotta hadi pénztárát gár-
dája gráuátosai közi. Mikor biztos helyre ér 
keztek, vissza adtak mindent, nem hiányzott 
egy arany sem. A vén gránátosok leterültek s 
hóra meghslni. A mint meglátták a császárt 
gyors szánját, kenyeret kértek töle, de nem 
francziául,  hogy a szive neg ne szakadjon, 
hanem orosznl: „Papa kleba". A császár szo 
mornan rázta fejét:  „Niema kleba". Nincs ke-
nyér. A császár, mint Aegyptuabsn, ismét elha-

tározta, bogy elhagyja seregét, visszatér Franczin-
urszágba. Be kellett látnia, hogy Fraucziaország 
csak addig hódol neki, a mig uralma alatt ké-
pes tartani egész Európát. Napoleon oroszor-
szági hadjáratáról szól a Nagy Képes Világtör-
ténet most most megjelent 195. füzein.  A 12 
kötetes nagy mniikn szerkesztője Marczali Ht-n-
rik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet írója 
is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára di-
sz** félbörkötésbeu  IK korona; füzetenként  is 
kapható 60 fillérjével.  Megjelen miuden héten 
egy füzet.  Kapható a kiadóknál (llévni Testvé-
rek Irodalmi Intézel Részvénytársaság Buda-
pest, VIII, Üllői nt 18. sz.) s niindeu hazai 
kőnyvkeieskedés utján, havi részletfizetésre  is. 

— A nem-okleveles gazdatisztek 
Ügye. A Nem Okleveles Gazdatisztek Orszá-
gos Egyesülete tudatja Magyarország összes 
nem-okleveles gazdatiszteivel, hogy n földmi-
velésügyi miniszter 11)03. évi 58050 szám alatt 
az egyesület alapszabályait helybeulisgyta; ez-
zel kapcsolatosan felkérni  — lapunk utján — a 
kar társakat, hogy a nem-okleveles gazdatisztekre 
nézve fölötte  mostohán rendelkező 1900. évi 
XXVII, t.-cz, hiányainak kiépítésére vonatkozó 
s szigorúan a törvény keietein beiül folytatni 
szándékolt működésében segítségére legyenek, 
nehogy a neui okleveles gazdatisztek testülete 
legközelebb már (a törvénybeli jelzett I90G. év-
ben) teljes elzőllésének indulón. Szükséges te-
li it, hogy a karlársak saját, életlieváióau fon 
los érdeklik miatt lépjen-k éríntkezé-be az or 
szágos egyesülettel, illetőleg haladéktalanul so-
rakozzanak annak zászlója alá. Minden e tárgyra 
Vunatkozó felvilágosítást  megad a Nem-Okleve-
les Gazdatisztek Országos Egyesületének igaz-
gatósága (Budapest, Vll., Baross-tél' 14). 

— Gépkiállítás Ssékelyudvarhelyt. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület az or-
szág különböző helyein évenkint rendezni szo 
kuli gazdasági gépkiállítását ez idéu és pedig 
uktólier hó 10 és 11-én a .Székelyföldön,  Szé-
kelyudvsrbrlyen fogja  megiailani, melyben részt 
vesznek az ország legelőkelőbb gépgyárvsai, 
hogy módot nyújtanak a tanulni szerető Székely 
népnek a tanulásra és oklalásra. A kiállii ássál 
kapcsolatosan Bernát Mváu előadást tart a 
székely nép Hitelviszonyairól; a működésben lévő 
gépeket ismertetni fogják  elsőrendű szaktekin 
télyek. Tekintve azt a körülményt, hogy ily 
kedvező alkalma még nem volt, s a közel |övő 
ben sem lesz népünknek arrs, bogy csekély 
fáradság  és költséggel minél több hasznost lá« 
son a látottakból okuljon, indokolt, h >zy a ki-
állítás iránt tehetősebb gazdák, lelkészek és 
Unitok érdeklődének s minél nagyobb töme-
geket busditsansk a látogatásra, A mezőgazdák 
szövetkezete ek.'ket, rétborona és gyalukat, 
hengereket, vetőgépeket, Irieuiőket, kettős rosta 
li»zlitó és zaákoíó szerkezettel bíró cséplőgépe-
ket, m otorokat, járgányokat, lóhere fejtő  és 
tisztító gépeket, szelelő ro-lAkat. kézi és foga-
tó" Planet kapálókat, szecska és répavágókat, 
házi malmakat és legjobb szerkezetű gazdasági 
eszközöket mutat be. Az október 9-ig jelent-
kező elszállásolásáról a rendező bízol t-i gon-
doskodik 

— Székelyföldi  ásványvizek kivi-
tele. A kereskedelmi miniszter illetve az áliain 
va>utak igazgatósaga Sándor János kormány-
biztos e!i>ler|es-/.lése folytán  mérsékel díjtételt 
eszközölt kt a romá'-iai vasutakon a székely-
földi  ásványvizek szállítására. E dij mérséklés 
előreláthatólag lehetővé lógja tenui, hogy ás-
ványvizeink, melyek a nsgy távolság miatt a 
nyugnttól s az ország belsejéből is jóloniián 
elvannak zárva, a keleten és pedig főkép  Tö-
rök-és Dél-Oroszországbau értékesíttessenek. 
A székelyföldi  miniszteri kireudelelség llirsze-
riut most foglalkozik  e díjmérséklés alapján 
egy keleti ásványvíz ezport kísérletével, a un 
ha sikerül, uj kivitelt és uj lövedelmi forrást 
ujit a Székelyföldnek. 

— Uj szivarok. A pénzügy miniszter 
talán változatosság kedvéért a duhányzóknak 
ismét uj szivarak forgalomba  hozatalával ked-
veskedik. A dohány gyártmáuyok árjegyzékébe 
ugyanis oktober hó 1-től kezdve Itoaita  elne-
vezés alalt uj fajla  szivart fog  felvétetni  és 
forgalomba  bocsátani. Ennek a szivarnak az 
ára az árusok részére 100 darahonkéut 7 kor. 
20 fillér  a fogyasztók  részére pedig daraboii-
kint 8 fillér  lesz ; továbbá a belföldi  különle-
gességi árjegyzékbe Delicius  e lnevezée al itt 
fog  ui lajta szivar lelvéteini, s unyanc-ók ok-
tóber hó l-ével forgalomba  bocsaltat ui. Ez a 
szivar 5 darabonkint papír dobozba les/ csnnia-
goiva és az árusok részera 200 darslmiikiul 
(40 drb. 5 drbos csomagban) log eladatni 5 
drl>. szivart tartalmazó dnhoz ára 60 lillér, 
200 drb. szivar ára -24 korona. 

— Türr tábornok emlékiratai. Mi-
kor Világos után, az elnyomatás szomorú nap-
laiban, a magyar n^p arra gondolt, hogy fegy 
verrel vivja vissza szabadságát, akkor a Messiás-
ként várt Kossuth L-tjos mellé még egy sza-
bsditót képzelt! Türr Istvánt, a kit ISC0 óta 
Garibaldi legkiválóbb bajtársa gyanánt ünnepelt 
az olasz nemzet és egész Earóps. Ta: rt a ma-
gyar emigránsok már rég ismerték akkor: 
1848—1849-ben nem barczoll ugyan a honvéd 
ség sorai közi, de olaszföldön  uiagyar légiót 
szervezett, Világos ntán Mszzinival éveken át 
zaklatta az osztrákokat; küzdött a reakezió 
ellen 1849 ben Bádenbeu, 1865-ben a krimiai 
szövetségesek szolgálatában, 1857 ben a cser-
keszeket lázito'.ta, 1859-ben Garibaldi mellett 
harczolt, majd a dészlávok közt sgitált és a 
„marsslai ezer" expedicziójában.vilábirűvé lette 

nevét. Szamos hareztéren vívta ki altábornagyi 
rángjál, és mindig csak a magyar ügyén har-
czolt. Rokonságba jutván a tranczia császári 
családdal, nagy összeköttetéseit fontos  diplotnácziu 
missziókban érvényesiUlle és akliv szereplő volt 
nagy horderejű és magyar ügyre visszahaló 
európai eseményekben. A kiegyezés ntán itthon 
és a küllöldöu nagyszabású közgazdasági alko-
tásokkal foglalkozott.  Az utóbbi busz év alatt 
a magyar Állam jóliire, a népek szabadsága és 
Európa békéje érdekében publicziszlikai tevé-
kenységet fejtett  ki nagy világlapokban és nem-
zetközi kongresszusukon. Évek óta állandó mun-
katársa a Magyar Hirlap-uak. amely kizárólag 
közli czikkeit. Ezen sokoldalú szereplésének 
hatvan évre terjedő nerezeles mozzannalait Til-r 
István megírja most az emlékirataiban, melyek-
nek közlését a Magyar Hírlap kezdi meg sz 
októberi negyeddel. Ugyancsak most kezdi meg 
a Magyar Hírlap a „Tolvaj ? gyilkos ?" czimü 
szenzácziós angol regény közléséi. A Magyar 
Hirlap-uuk, e függgetlen,  szabadelvű, a ma-
gyar nemzet jogaiért lelkesedéssel küzdő napi-
lapnak előfizetési  ára negyedévre 7 korona, egy 
hónapra 2 korons 40 fillér.  Kiadóhivatalának 
czime: „Magyar Hírlap" Bpest, V., Honvéd n.10. 

— Két kassai tanitó tankönyve 
Magyar ABC és olvusókönyv s népiskolák szá-
mára. A tonomimikai módszer alapjáu szerkesz-
tették : Horváth Lajos és Nemes József  kassai 
kö/.s. tanítók. Az ábrákat rajzolta: Éder Gyula 
festőművész  A népiskolai oktatás terén a fo 
nomiiuikai módszer alkalmazása egész uj kor-
szakol jeleut. Xen1 lett még ugyau általánossá 
a utódszer sokan idegenkednek még tőle, fiileg 
azok, kik gyakorlatilag uem alkalmazván^ nem 
is tudják méltaliii azukat az eliiayöket, melye-
ket az uj módszer ugy a gyermekek, mint a 
tanitó munkájának lényeges megkönnyítése, nem-
különben aé álul nyuit, hogy mig az előtt csak 
6—8 hónapi erős és fárasztó  niánka ntán ta 
uull meg a gyermek olvasni, — addig a lono-
inimika szerint — ugy szólván: játszva — 
kél hónap alatt teljes készséggel és biztossággal 
elsajátítja az olvtsásl. Ehhez a tnódsz-rhez van 
alkalmazva a fennebb  említ tt ABC-és könyv, 
a mely gondos megfigyelés  lek, sokoldalú körül-
tekintésnek, a tapasztalaton nts/.iirt meggyőző-
désnek nz aredinénye. Nemcsak a beosztásában, 
a tanitási anyag elrendezésében, az olvasmá-
nyok megválogatásában haladja lul az e nemil 
könyveket, hanem a gyermekversek is ugy van-
nak, legkiválóbb költöiiklül, főleg  Pósa Lajos-
tól megválogatva, hogy azok mindegyike a ke-
dély és szivképzésl, vagy a hazafias  érzést s 
annak fejlesztését  ápolását szolgálja. A könyv 
által elérendő sikert nagy mértékben fogják 
elősegíteni a mesteri kézzel rajzolt képek, me-
lyek igen találóan testesítik tneg a hangok föl-
találásához kötött meséket egyrészt, de más-
részt lekötik a gyejuiek figyelmét,  felköltik  ér-
deklődésé és ÜÍIL vékeuységre is ösztözik. Oly 
könyvet kalitunk e műben, mely az olvasás, ta-
nítás czéljanak neiuc-ak minden tekintetben 
meg fejel,  de a m-ly hasonló irányú kiivy veink 
közölt méltán megérdemli az első helyet, s igy 
megérdemli, azl lingy miudazok a tanítók, kik 
a fononiiniikai  módszer szerint tanítják iskolá-
jukban az olvasást. — ezt a könyvet alkalmaz-
zák. Végül felemliljük  még — a mi az AHC-és 
könyv elbírálásánál uem utolsó dolog — hogy 
a nyomás tiszta, a hetük ugy vannak összevá-
logatva, bogy a gyermek szemének nem lesznek 
az ártalmára. A könyv ára a terjedelemhez és 
a csinos kiállításhoz képest igazáu olcsó. 40 fil-
lér. Melegen ajánlink a tanítóság figyelmébe  ezt 
a nsgy gonddal szerkesztett müvet. ti. 

— Lenvetőmag beszerzése. Lenter-
ineléssel foglalkozó  gazdáink figyelmébe  ajánljuk, 
hogy a földinivelési  niiuiszier a fonalas  (i-nsios) 
|enle!-me|ésére a hazai gazdák ' üzl való szét-
osztás czéljából ujúlng kilátásba helyezte nagyobb 
mennyiségű eredeli oroszországi lenmag tielio 
zatalát, a melynek mennyisége azonban csak 
oly nagy le-z, a nnuö a Inzai lernielok szük-
ségletéi fedezhe'i.  A szükségletet tehát mindenki 
legkésőbb Iolyó évi november hó l-ig okvetle-
nül jelentse be, minthogy késühti érkező beje-
lentések nem fognak  figyelembe  vétetni. A be-
szerzendő lenmagnak egy része a mullíkoz 
hasonlólag ismét mérsékelt áru lesz és a szét-
osztással előie láthatólag ismét a „Magyar 
Me/ögazdák Szövetkezete' (Htldapest, Alkot-
niáuy-uicza 31. sz.) log megbízatni. A terme-
lókn<-k tehát ilyen mag beszerzése annyival 
inkábti ajánltalik. méil a honos magyar lenmag 
mint vetőmag loiiHllermelésre nem levéti elég 
alkalmas, c-nk az orosz lenmag szára fog  fo-
nallernielés czéljaira bevállalni. 

Ijuptulujdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, inint te-

lekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy Dr. 
Fejér Anlal űgyvfld  csíkszeredai lakós végre-
hajtatónak Olti Antal csikmadéfalvi  lakos mint 
Olli Géza Barta Antal és Gáspár kiskoruk 
gyámja. Ráduly Béniám csikazentduniokosi la-
kos míut Ráduly Gizella, Árpád és Nándor kis-
korúak gyámja csikvacsárcsi lakós végrehajtási 
szenvedő elleni 279 korona, tőke követelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a esik-
Bzeredai kir. törvényszék területén lévő esik-
vacsárcsi község határán fekvő  a csikvacaárcsi 
660. szám tljkvben A -J- 1. rend 4881., 4882., 
4883. hrsz. kaszálóm 13 korona, kikiáltási ár-
ban és pedig az 1881. évi XL. t.-cs. 156. § 

értelmében nem csak végrehajtást szenvedett 
Péter Mátyás, hsnem s csikszentmiklósl róm. 
kath. egyház. Nsgy János (kinek neje Kovács 
Borbála), ifj.  Péter István, kiskora Péter Kata-
lin és kiskorú Péter János, társtulajdonosok 
nevén álló járandóságokra is, a csikvacsárcsi 
923. számú tljkvben A f  1. rend 4090. hrsz. 
szántóra 12 korona, 2. rend 5016. hrsz. kaszá-
lóra 13 koroua, kikiáltási árban, és pedig nem 
csak végrehajtási szenvedett kiskora Ráduly 
Gizella, kiskorú Ráduly Árpád, kiskora Rá-
duly Nándor, kiskora Ölti Géza, kiskora Olti 
Berta, kiskorú Olti Antal és kiskora Olti Gás-
pár, hanein a kiskora Bartó Juliánná, és kis-
korú Barló Rózába társtulajdonosok nevén álló 
járandóságokra is, s csikvacsárcsi 713. sz. 
lljkvbeu A f  1. tsz. 5382., 5383., 5384., 6385., 
5386. brsz. kaszálóra 172 korona, kikiáltási 
árban és pedig nem cssk végrehajtást szenve-
dett Rádu'y Gizella, Árpád, Nándor. Olli Géza, 
Rerta, Antal, és Gáspár kiskorúnak, hanem a 
Balázs János, és Balázs János társtulajdono-
sok nevén álló járandóságokra is, a csikvacsárcsi 
718. sz. tljkvben A f  1. rend 5421., 5422. 
brsz. kaszálóra 273 korona, kikiáltási árban 
és pedig nem csak végrehajtást szenvedett, ha-
nem a Ráduly Gizella Árpád, Nándor, Olti Géza, 
Berts, Antal, és Gáspár kiskorúnak, hanem a 
Colli Borbála, Bolh Juliánná, Both, Terézia, 
Botb Jozéfa,  Bot.li Kraucziska, társtulajdonosok 
nevén álló járandóságokra is, s igy az ingatla-
nok egészére, a csikvacsárcsi 183. sz. tljkvben 
A -j- 2 rend öl:!, lirsz. belsőségre 320 korona, 
3 rend 850. lirsz. szántóra 92 korona, 4 rsz. 
10 )8. IHZ. szántóra 39 kor., 5.rsz. 126G. hsz. szán-
tóra 31 kor.. G. rend 1290. h rsz. szánlóra 60 kor., 
7. rend 1378. hrsz. szántóra 39 kor., 8. rend 
1403/2. hrsz. szántóra 68 korona, 9. rend 
1503 2. hrsz. szánlóra 62 kor., 10. rend 1554. 
hrsz. szántóra 24 kor., II. rend 1908. brsz. 
szántóra 36 kor., 12. reud 1931. hrsz. szántóra 
39 kor., 14. rend 2395, 2396 hrsz. szántóra 
19 kor., 15. rend 2533. hrsz. szántóra 13 kor., 
16. rend 2G7J 2. hrsz. szántóra II kor., 18. 
rend 2S47 2. hrsz. szántóra 19 kor., 19. rend 
-2930. hi-sz. szántórs 8 korona., 20. reud 2931/1. 
lirsz. szántóra 4 kor., 22. rend 4210. brBZ. 
szántóra 16 kor., 23. reud 4517. hrsz. szántóra 
8 koroua., 21. rend 4519. hrsz. szánlóra 7 
kor.. 25. rend 4716. hrsz. ksszálóra 12 kor., 
26. rend 4981, 4983.1. hrsz. kaszálóra 63. kor.. 
27. rend 1503.1. hrsz. szánlóra 62 kor., 28. 
rend 468, 469. hrsz. belsőségre és kertre 23 
koruna, a csikvacsárcsi 845. szlikvben A -j-
I. reud 4993,2. brsz. kaszálóra 63 korona, a 
csikvacsárcsi 839. számú Ijkvben A f  1. rend 
1732. lirsz. szánlóra 82 korona. 2. reud 2272. 
brsz száulóra 127 korona, 3. rend 2507. hrsz. 
szánlóra 29 korona, 4. rend 3987. hrsz. szán-
tóra 88 kor., 5. rend. 4137, 4151. hrsz. szán-
tóra 46 korona, 6. reud. 4166. hrsz. szántóra 
21. kor., a csikvacsárcsi 42 számú Ijkvben A 
f  1. rend 80, 81. hrsz. belsőségre és csűr 
helyre 320 koroua, 2. rend 90. brsz. kertre 
71 kor., 3. rend 96 hrsz. kertre 159 korons, 
4. rend 853. hrsz. szánlóra 52 koronái 5. rend 
8t>0. hrsz. szántóra 80 korona, 6. rend 865, 
ttűii. hrsz. száutóra 84 korona, 7. rend 877. 
lirsz. száulóra 55 korons, 8. rend 975, 976. 
lirsz. szántóra 73 korona, 9. rend 983, 984. 
hrsz. szántóra 126 korona, 10. rend. 1059. 
1060. hi sz. szántóra 86 kor., 11. rend 1071, 
1072. kr.sz. szántóra 133 kor., 12. 1082. hrsz. 
száutóra 210 korona, 13. rend 1146,1147. brsz. 
szántóra 224 korona, 14- rend 1454. hrsz. szán-
tóra 9!) korons, 15. rend 1882. hrsz. szántóra 
33 korona, IG. rend 1986. hrsz. szántóra 72 
kor., 17. rend 2074/2. hrsz. szántóra 98 kor., 
18. reud 2260. hrsz. száulóra 44 kor., 19. rend 
3428. hrsz. ' szántóra 22 kur., 20. rend 3673, 
3674, 3G75, 3676/1. lirsz. legelőre és szántóra 
29 korona, 21. rend 3778, 3779. hrsz száutóra 
ID0 koroua, 22. reud 3781/2. brsz. szántóra 
113 korona, 23. rend 382-t, hrsz szántóra 54 
korona, 24. rend 3907. hrsz. szántóra 15 kor., 
25. rend 3910. hrsz. szánlóra 5 kor., 26. rend 
3918. hrsz. száutóra 23 korona, 27. rend 3928. 
brsz. szántóra 35 korona, 28. rend 4091. hrsz. 
szántóra 19 korona, 29. rend 4197, 4198, 4203/2. 
helyrajzi számú szántóra 109 korona, 30. rend 
4202/3. helyrajzi száma legelőre 6 korona, 
31. reud 4454/1. hrsz. legelőre 12 korona, 33. 
rend 5014. hrsz. kaszálóra 104 korona, 34. rend 
5316. hrsz. kaszálóra 58 korona. 35. reud 5342 
hrsz. kaszálóra 31 korons, 36. rend 6428. hrsz. 
kaszálóra 273 korona, 37. rend 89. hrsz. kertre 
10 korona. 38. rend 2074/1. brsz. szántóra 
98 korona, 39. rend 3784/1. hrsz. szántóra 
113 korona kikiáltási árban elrendelte éa hogy 
s fennebb  megjelöli ingatlanok a kezdődőleg 
1003. évi október hó 23-ik napján d. e. 
0 órakor Csikvacsárcsi községházánál meg-
tartandó uyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási árou alul is eladaini fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az igat-
lanok becsárának 10°/0-Al készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-rz. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. november bó 
1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügy-
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. ga érteimétien 
a bánatpénznek a bit-óságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgál talni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. jnnins hó 29-én. 

Geoső Béla, 
kir. tszékl bíró. 
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C2ELL FRIGYES ES FIAI 
bornagykereskedés Msdgysaen. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN." KOLOZSVÁRT. 

Eredeti 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p a l a e i h e k b a a é a h o r d ó k b a n . 

Krdélyrészi képviselő : 

Jakab Gyula ur 
Gyergyószentmiklóson. 

Előleges értesítés szőlő-eladásró'. 
Alulírott a „Gyöiigyös-Visontii" vi-

déken levő hegyi ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségit c s e 111 e g e-
s z ő l ő i m e t , rövidesen szállítani meg-
kezdem, — A Hz.4llitA.st vagy a magam 
kosaraiban nettó lllr bruttó eszkozlöm, és 
a kosarakat N nap alatt jó karban, súly 
és értékben Gyöngyösön visszaveszem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
eszkozlöm. 

Hasonlóképen szállítok saját termésil 
sárga és görög F M j d i n y é k e t. N« 
gyobb rendelésnél csomagolás nélkül va-
gonba. kisebbnél ládák-, kosarak- vagy 
bordókba csomagolom. Nagyobb rende-
lésnél a Viiggonba szállítás nagyon jutányos. 

Szintén szállítok befőzésre  alkalmas 
faj  paradicsomot. Később őszi baraczkor, 
szilvát, diót. mandulát, birsalmát stb. 

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

Korai érésil szőlők már e hó vége 
felé  is szállíthatók, de az csak nz alább 
feltüntetett  Araknál 15" o-tólival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők: 
Csemegeszőlők  . 28, 32, 42, 44. 

4 6 - 4 8 Kllér kl.-kint 
24—26 

Jelen előleges értesítésemnek czélja 
az, bogy aki a nevezett gyümölcsök bár-
melyikével nagyban akar foglalkozni  s 
velem Üzletet kötni, szíveskedjék soraival 
felkeresni. 

Az ilyen előlegesen kötendő Qzlet a 
vevőnek előnyére szolgál 

A szállításnál n h'glöhb kellemetlen-
ség nhhól ered, hogy a rendelők nevei-
ket, postát vagy vasúti állomást olvas-
hatóan nem irják ki. Azért ezek tisztán 
•ilvashatóan leendő kiírását kérem. 

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

Gyöngyös, Hevesm. 1 '03. aug. bó. 
Tisztelettel: 

CSOMOR KÁLMÁN, 
szőlő oagyliirinkns. 

Borszőlő 
Dinnyék: 
Czukortlinnye 
Görögdinnye 
Paradicsom 

10—14 
8—12 

10 -14 

Szám 7568 — 1903. 
tlkkvi. 

Visszárverési hirdetményi kivonat 
A csikszentmártuni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszerint 
Uarcsay Károly és csatlakozó Lázár László 
végrehajtónak Balázs Lajos és neje Ambrus 
Terézia elleni 1800 korona, illetve 446 kor. 
52 fillér  töke s jár. iránti végreliajtásos ügyé 
ben a csíkszeredai kir. lörvény.szék a Csikszent 
mártott kir. járásbíróság területén lévő a Kászon 
sl- és feltiz  község határán lekvö I. a Kászon 
al- és feltizi  436. sz. tijkónyvlien 584., 585. 
brsz. ingatlanokra 12 korona, II. a Kászon al 
és feltizi  524. sz. tlikönyvben 3236.. 3238 hrsz. 
ingatlsnra 21 korona, III. a Kászon al- és fel-
tizi 1823. sz. tljkönyvben 532. hrsz. ingatlanra 
01 korona. IV. a Kászon al és feltizi  3l4ö. sz. 
tljkönyvben 583. hrsz ingatlanra 600 korona. 
V. a Kászon al- és leltizi 2543. sz. tljkönyvben 
3374. Iirs". ingatlanra 13 korona. 707.i 3 hrsz. 
ingatlanra 6 korona. VI. a Kászonimpér község 
határán fekvő  a kászonimpéri 679 sz. tlikönyv-
ben 5169. hrsz. ingatlaia 7 korons, 3580. hrsz. 
ingatlanra 10 korons, 3564. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 3581. brsz. ingatlanra 32 korona, 
6343. hrsz. ingatlanra 67 korona, 5190. hrsz. 
ingatlanra 7 korona, ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte és bogy a fennebb  meg 
jelölt ingatlanak az 1903. évi október hó 
30-án d. e. 9 órakor Kászonaliiz község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapitntt kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/u-át, együtt 84 koioita 
50 fillér  bánatpénzt készpénzben vagy óvadék-
képes értékps|iirban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy s 1881. LX. t.-cz. 170 § a élteimében a bánat-
pénznek az bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatní. 

A kir. járásbíróság mint tlkkvi hatóság. 
C-ikszeiitmá; Ion, 1903. évi julius bó 30-án. 

Dr. Szabó, 
kir. nljliiró. 

Felette fontos 
| minden mezégaidára, marhatulajdonosra, juh, sertestenyésitőrs és minden klsgazdara néive. 

,Mi  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  f  .Mi  által  lesz  marhám gynr-
su n piaczkéfies?-  ,Mivel  gyorsíthatom  az ökörliizlalast  ?' .Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és kecskéimnél  a tejhoram javítását  és  gyarapítását?'  ,.11/ 
által  gyorsítom növemlekmurháim  felnövéséi?'  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gain egészséges  legyen  ? 
Ez csak az állni érlirtő ha a Ukurmány vagy ital mellé az itt látható védj^gy-
gyei ««II át ott, törvénye*eo védvtt, sokoldalúan kipróbált a a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „É T Y Á G Y« takarmányfaszer 
vegyittel ik. 

A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérői. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

czégnél: 

_ M E I S E L A J O S 
mesögasdasági kÓBSitmények gyára Ssásssebea. 

Tájékoztatók, füzetek  ée utasítás ingyen szélküldve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve s/ieveskeiljék egyenest a 
_ : ! 0 lenti czéghez fordulni. 

..Preisslier 

Kövedül 
valódi csuk 

a 
, ..Prtisslitr 
! véilji-py^yt'l. 

Szám "44—1903. kj. 

Árverési hirdetmény. 
A csiktusuA.il közbirtokosság tulajdonát 

képező „Kutárka" nevü erdőrészben üzemterv 
szerint esedékes megtakarított vágás területen 
megbecsült 1357 m> gömbölyű lucz- és jegenye 
fenyő  haszonfa  3215 korona 20 fillér  azaz 
háromezer kettőszáz tizenöt korona 20 fillér  ki-
kiáltási árban Csiktu«nád községházánál 1903. 
évi október hó 15-én délelőtt 9 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen szó és zárt-
irásbeli alánlatok mellett a legtöbbet ígérőnek 
el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10°,„-a bánatpénzképen nz 
árverezést vezető bizottsághoz leteendő. 

Az írásbeli zártajántatok szintén 10».'« 
bánatpénzzel vagy megfelelő  övadékképes érték-
papírral látandók el és abban kijelentendő. 
Imey ajánlattevő sz árverési és szerződési fel-
tételeket ismeri és azoknak tnagát aláveti. 

Utóa|ánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre vo-

natkozó közelebbi adatok a csiktnsnádi elöljá 
óságnál megtekinthetők. 

Csikiu-náii. 1903. szeptember hó 29-én. 
id. Imets Denes, Ferenczy Béla, 

köz», biró. 1-2 körjegyző 
Sz. 1175—903. nij. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magán tulajdonát ké-

pező kosárvölgyi kihasznált erdőrészben 
(ÍJ tizem oszt. I. vágás sór 51, 53, és 50, 
osztag) vissza lingyott még fennálló  vé-
kony 16 czm. és ennél vastagabb min-
tegy 1200. drb összesen mintegy 480 
köbméter kitevő továbbá a , Marosán 
patak feje"  kihasznált erdőrészben vissza 
hagyott ugyan ily, méretll mint egy 400 
drb. összesen mintegy 320 köbmétert ki-
tevő épület vagy tutaj szállá, folyó  évi 
október hó 16-én délelőtt 10 óra-

k o r a vármegye Gyergyótölgyesi kezelő 
hivatala iróda liel\ iségben megtartandó 
nyilvános szóbeli verseny tárgyalásán 
kUlön kUlön el log adatni. 

Becsérték, mint kikiáltáai ár az el-
sőnél 336 korona a másodiknál 288 
korona-

Bánat pénz, mely külön külön te-
endő n kikióltá-i ár lO°/o-ka. 

Árverési feltételek  a vármegye Gyergyó-
tölgyesi kezelő hivatalnál tekinthetők meg. 
Csikvármegye magán javai igazgatósága. 

Csíkszereda, 1903. évi azept. hó 23. 
Dr. Csiky Jóssef. 

igazgató. 

Őszi ültetésre a jánlunk: 
mir.den fajtájú  gyüiuölcatacscinelét, 
a legjobb fajtákból  nagy készletek 
tömeges ültetésre, alakitott 

I 1 fákat,  gyümölcsbokrokat, bogyó-
| termőket, díszcserjéket, r e m e k 

gömbákáczokat, gyümölcsI új-
donságokat slb. Csak legjobb minő-
ségű, jól meggyökeresedett, fajbiz-
tos növények szállíttatnak. 

Elvállalnak gyllmölcaészcti, kerti 
• és parkberendezéseket. GyUmölca-
! ! kertészeti ügyekben díjtalanul szol-
| I gálnak felvilágosítással. 
a Árjegyzékek ingyen s bérmentve. 

® FISCHER és TABSA, faiskolái 
^ Nagyenyeden. 
@ Képviselve: Jakab Gyula ur által 
ffl  Gyergyószentmiklóson. 

É R T E S Í T É S . 
Van szerencséin a nagyérdemű közönségnek becses 

tudomására hozni, hogy a Vár-utczában, Hutter-szállo-
dával szemben, a Jabab-házban egy tisztit kezelésnek 
megfelelő  és a közönség igényeit kielégítő ujon berendezett 

• L í é s z á z s z é k e t • 
nyitottam, ahol a 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 vagyok S I M Ó G E R G E L Y mészáros. 

í í 
Mér 

1 koronáért 

50,000 
kornna nyerhető. 

* I 
Már 

1 koronáért 

50,000 
korona nyertető. 

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 sorajegyek nagy 
kelendőségnek örvendenek, ennélfogva  tisztelettel kérjük, hogy a sors-
jegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem nagybecsű megrendelését 
szíveskedjék lehetőleg azonnal elintézni, mert a húzás már 2—3 

f o l y ó  * v l o k l é b r r h é I O - f n  l m . 

Orvos-sorsjáték központi irodája. BUDAPEST, IV., Váczktcza 17 a. 
Sorsjegyek kaphatók helyben, minden dohányiőzsdében és vidéki városban 

Faeladási hirdetmény. 
Csikdelne közbirtokosságának a Snlcn 

völgyre hajló nagybordtt erdőrészben 500 
drb kibélyegzctt luczlenyő törzs 928 köb-
métert kitevő Itassonfáju  f.  é v október 
hó 8-án d. e. 0 órakor nyílt 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 é a y a I m i r e , 

2 - t községi biró és id. bíz. elnök. 
V R A N O S Kizarólagos 

gyártói: HOCHSINGER TESTTEREK vegyészeti gyára 

is at> 

ruha-mossához 
a l e g j o b b kéki töszer . 

Törvényesen védve. 
Mosó-intézetekben, háztartásokban a 

legkedveltebb mbukékitó. 
Olosó és fe lü lmulhat tan! 

kis üveg 24 flltér,  tizszeri mosás-
hoz elegeodö. 1 nagy üveg 1'ttO 

kor., V» U v c P 1 kor. 
• V Kapható mindeafitt. 

Utánzatoktól óvakodjunk! 

B U D A P E S T , 
TI., Bóasa-ntosa 86. 

Nyomatott Csíkszeredában. Bzvoboda Teatvirek könyvnyomdájában. 1908. 




