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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

tfs  U l n c l ó l U v m n l : 
Bnoboda Testvérek könyv ke reaked őse, hová a lap 
szellemi részét illeiA mio'lco közlomény, valamiut 

hirdetések s elótizetési dijak ia küldendők. 

Kibontakozás. 
A mult hét meghozta a minden ol-

dalról annyira várt kibontakozást e igy 
van remény, hogy a több mint kilencz 
hónap óta dühöngő áldatlan hareznak 
vége szakad s ismét hozzá lehet fogni  a 
békés munkálkodáshoz, melyre az ország-
nak oly nagy szüksége van. 

Nagy elcstlggedést keltett annak 
idején azon leverd liir, hogy n király 
a kilenczes bizottság programniját mere-
ven visszautasította s még a legcsekélyebb 
engedményről sem akar hallani. Erre a 
Inrre még azok is, kik állandóan hittek 
a békés megoldás lehetőségében, elvesz-
tették minden reményüket és a legsöté-
tebb szinben látták a jövőt. 

A mult héten azonban fordulat  tör-
tént a dologVan. A tanácskozásra meg-
hívott államférfiaknak  sikerlllt meggyőzni 
ő feleégét  a kilenczes bizottság program-
jában foglalt  követelések jogos voltáról, s 
ő felsége  azután csupán két pont módosí-
tását óhajtoita a Tisza Istvánnak kellett 
ezeket a módosításokat a szabadelvüpárt-
tal elfogadtatni,  a mi nem járt nehézség 
nélkül, de utóvégre is sikerlllt és a mi 
fő,  sikerlllt e mellett megóvni a szabad-
elvUpárt egységárja. 

Nagy fáradságába,  erős küzdelmébe 
került ez Tisza Istvánnak, de fáradozása 
nem volt hiába való, küzdelme nem volt 
meddő, mert eredményt ért el éa  ez az 
eredmény általában megnyugtató, külö-
nösen azért, mert a szabadelvüpártban 
r.eui történvén szakadás, TiszH  Istvánt 
az egész párt támogatni fogja  egyfelől 
abban, hogy a programban foglalt 
becses vívmányokat minél rövidebb idő 
alatt megvalósíthassa, egyben pedig ab-
ban is, hogy az országot a már tűrhetet-
lenné vált, sajnálatos helyzetből kive-
zérelje. 

Az eddig elért sikerben és ered-
ményben része van a szabadelvüpárt 

MoKjeloniU a Irtp 
M ü a d l e » . S z e r d á n . 
Kéziratok neul adatnak vissza. 
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H i r d e t é s i d i j a k a legolcsóbban számlttatnalntak| 

Vezető férfiainak,  kik teljes jó indnl 
közreműködtek abban, hogy a kilenctől 
bizottság által megalkotott katonai pro-
gramot elfogadják  és a Tisza Istvái 
módosításaival szemben felmerült  aggó, 
dalmakat eloszlassák. 

Az oroszlánrész azonban a Széli 
Kálmáné és az Apponyi Albertté. 

A szabadelvüpárt értekezletén Széli 
Kálmán Tisza miniszterségének szolgála-
tába állott és a Tisza által kontemplált 
programot diadalhoz segítette. Apponyi 
Albert különösen abban volt munkás, 
hogy a pártban szakadás ne történjen. 
Utóbbi azonban fenntartotta  magának a 
magyar nyelv érvényesítése tekintetében 
cselekvési szabadságát. 

Igy minden elő van készítve arra 
nézve, hogy a békés kibontakozás a par-
lamentben ia megkísérhessék. Hogy a-, minő 
eredménynyel fog  járni azt előre tudni 
nem lehet; de azon békés irányzatot te-
kintetbe véve, mely ma már az ellenzéki 
pártokban is mutatkozik, van reménység 
arra, hogy a békés kibontakozás elé ezek 
sem fognak  legyőzhetlen akadályokat 
gördíteni. 

= Az u j kormány. Tisza  Is tván gróf 
rault hé 31-én meg je l en t a király elölt és e l -
t e r j e sz tés t te t t az egyes tárezák betöl tését illető-
leg. Ő felsége  az e l é l e r j e s i t é s t l egkegyelmeseb-
ben elfogadta.  IC szerint a minisztér ium a követ 
kezé leg fog  m e g a l a k u l n i : 

Miniszterelnök:  Tisza István gráf. 
Meg ta r t j a a belügyi tá rczá t is, és ideigle-

nesen v e i e t i as A felsége  s s emé lye körüli minisz-
tér ium ügyei t is. 

Pénzügyminiszter:  Lukács László. 
Igazságügy  miniszter:  Plótl Sándor. 
Kereskedelmi  miniszter:  Hieronymi Károly. 
Földmivelési  miniszter:  Tlllián Bála. 
Kultuszminiszter:  Berieviciy Albert. 
Honvédelmi  miniszter:  Nylry Sándor. 
Horvát  miniszter:  Cssll Ervin. 

A kinevezéseke t a hivatalos lap keddi 
Bsáma fogja  publikálni . 

= A kilenozes bizottság programja. 
A kilenczes bizottság programja , amelye t a 
szabadelvüpár t minapi ér tekezletéu ter jeszte t tek elé 
a kőve tkező : Az országgyűlési szabadelvüpár t 

i évi szeptember hónap 28-án tartott é r tekez-
ból egy kilencz tagú bizottságot küldött ki 

oly utasítással , bogy a katonai kérdésekre vo 
natkozó pá r tp rog ramte rveze te t készítsen és ezt 
torjeBzsze a párt é r tekezle te elé. A kiküldött bi-
zottság a lábbiakban terjeszt i j avas la tá t a tisztelt 
pár tér tekezle t e l é : I. A közős hadsereg j e lvé 
nyei, amelyek ma a lka lmazásban vannak , nem 
felelnek  meg az ország közjogi á l lásának, ezér t 
B je lvények kérdése közjogunknak megfelelően 
rendezendő. A katonai büntető ol járás mi-
előbb ter jesztessék az orBzágcyüléa elé. — A 
szóbeliségre és nyi lvánosságra alapitolt e l járás-
nál a magyar ál lam uyolve érvényes í tendő. — 
Kouek módozatúi t az e lő ter jesz tőddé törvény 
lesz hivatva megál lapí tani . A közös hadse reg 
szolgálati köte lezet tség te l jes í tése köriili törvé-
nyes kedvezmények legfelsúbb  fokn  eldöntése 
kizárólag a honvédelmi miniszterre bizassék éa 
e kedvezmények odaí télése lehetőleg mél tányos 
alapokra fektotteHsék  4. Régi törvényeinkben is 
ismétel ten kifejezett  k ívánsága és senki által 
kétségbe nem vont jogos igénye a magyar nem-
ze tnek . valamint a harczképesség lehető foko 
zása szempont jából eminens é rdeke a hadserec-
nuk is, hogy a magyar csapatok magyar tisz 
tekkel lá t tassanak el és a nemzet fiai  a hadse 
reg vezetésénél megfelelő  mér tékben érvénye-
sü l jenek . Szükségesnek lá t juk ennélfogva,  h o g y : 
a ) az 1880. évi augusz tus 11-én kolt legfelsőbb 
kézirat é r te lmében a uem magyar csapatoknál 
Bzolgáló magyar honos tisztek inagyur csapatok 
hoz helyeztessenek á t ; b) a t isztképzés iigye 
akkéu t fejlesztessék,  hogy a magyar tisztek lét 
számában mutatkozó hiány fedezése  B a magyar 
csapatoknak m a g y a r t isztekkel való e l lá tása ál 
landöan biztoBittassék. K czélból a m a g y a r ifjak 
s zámára fönutartott  megfelelő  számú alapí tványi 
helyek alkoláBa s amennyiben BzükségeB, az or-
szág te rü le tén e lhelyezet t u j képzőintézetok föl 
állitáBa, ese t leg a honvédség képzóintézpte inek 
további kiépí tése á l t a l ; — annyi magyar ifjú 
nak t iszt té való k iképzése biztosítandó, hogy a 
magyar tisztek száma a hadsereg t iszt ikarának 
iniudeu ágaza tában azt a mér téke t é r jo el, moly a 
magyar honos l egénység számarányának megfelel, 
c) Ugyanabból a czélból szükséges továbbá az 
ÍB, hogy a közös hadseregnek az ország terüle-
tén e lhelyezői t s lehetőleg  magyar honos 
tisztek  vezetése  alatt  álló  l isztiképzó intéze-
teiben a tan te rv akként módosi t tassék, miszerint 
az in tézetekben a t an tá rgyak jelei i tékouy részé-

nek tau- éa vizsgálati nyelvű a magyar legyen , 
legalább oly mér tékben, hogy as ezekbe belépő 
magyar ifjak  e lőmenete lé t a tannyelv ne aka-
dályozza a az ezekben kiképzet t növendékek a 
magyar nyelvet tel jesen bir ják, ugy bogy 
megfelelő  átmeneti  idő  után magyar ho-
nosra nézve  a magyar nyelv tudása  a 
tiszti  kinevezés  kötelező  alapföltétele  legyen 
d) Az ország költségén fölállítandó  magyar ala-
pítványi helyek, az ország ha tára in kívül csak 
azoknál az iulézelekuél fognak  adományoctatni , 
melyekuek megfelelő  intézetek a s ország terüle-
tén uem léteznek. A miut pedig ilyen iu té ie t ek 
az ország teriilctén felállíttatnak,  a m t t / t ) é l ó 
magyar alapí tványi helyok ez intézetef lfm  fog-
nak át té tetni , ö. A m a g y a r CBapatok osBseB ha-
tóságai a magyar hatóságokkal magyarul leve-
lezzuuek. U. Az I8G8. évi XXX. törvéuyczikknek 
Horvát-szlavón országokra vouaikozó rendelkezé-
sei nem ér in te tnek. 7. Számos és foutoB  kérdés 
a védóeró-tiirvéuy revíziója keretén belül lesz 
megtoutolás alá veendő, ilyen mindenekelőt t a 
ké téves szolgálat , figyelemmel  az orazág p é n z -
ügyi helyzetére , — továbbá a békelétaz&m tör-
vény liozási megál lap í tása és a pót ta- talék kon-
l iugeutá láss , valamint az egyéves önkéntesek 
eset leges második szolgálst i évéoek törlése vsgy 
szabályozása. 8. A hadsereg vezér- éB szolgálst i 
nye lvére uézvo fönnálló  je lenlegi ál lapot ó fel-
ségének az 18IÍ7 ben el ismert a lkotmányos feje-
delmi jogai a lap ján tar tatot t fónu.  A minisztér ium 
politikai felelőssége  — mint a korona minden 
téoyére — er re is ki ter jed és a s országgyűlés-
nek törvényszerű befolyása  — miut miuden al-
kottnáuyos jogra , — e r re nézve is fönuáll.  Ezt 
az állapotot a törvényhozás, — koroua és or-
Bzóggyiilés együtt , — megvá l toz ta tha t ja . — A 
szabadelvüpár t az ország eme joga i t hangsúlyoz-
ván, a vezér- és Bzolgálati nyelv kérdését pro-
g ramjába nem veszi föl,  mert ezt a nemzet 
nagy érdekei t érintő fontos  politikai okokból kí-
vánatosnak nem t a i t j a . 

A kilenczes bizottság p rogrammja 4-ik pont-
jáuak c) alatti bokezdéséliez TÍBZB István a kö-
vutkezó módosítást te r jesz te t te e l : 

c) Ugyanabból  a czélból  szükséges 
továbbá az is, hogy a közös hadseregnek 
az ország  területén elhelyezett  tiszti-
képző  intézeteiben  a tanterv  akként  mó-
dosittassék,  miszerint  az intézetekben  a 
tantárgyak  jelentékeny  részének  tan- és 
vizsgálati  nyelve u magyar legyen,  leg-
alább oly mértékben,  hogy az ezekbe 
belépő  magyar ifjak  előmenetelét  a tan-
nyelv ne akadályozza  s az ezekben ki-
képzett  növendékek  a magyar nyelvet 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ki tanítsa a bit- és erkölcstant a népiskoláiban?*) 
Ir ta és a „Csiki r. Ir. TanitóegyesQlet11 közgyűlésén 

felolvasta.-  K a r á c s o n y J ó s a e f 

A tanitú, az iskola annyit ér, a mennyit 
a neveléstan elméletéből, az egyház álul el-
fogadott  és az erkölcsiség tflzpróbáját  kiállolt 
elvekből az emberi akaratra, a gyakorlati életre 
át képes vinni, lelkileg élö embert tud adni a 
fOldi  éa jövendő életnek. Sem tanférfin,  aem 
iskola ennél tfibbet  nem ér, ennél több becse 
nincsen. De ha ezt nem képes elérni, se az 
iskola, ae a tanitót nem ér semmit. 

A csiki tanióság, melynek nevelői érde-
meit részint személyes meggyőződésből, részint 
források  utján ismerem visszamenőleg a mul-
takra is, mindig tudta azt, bogy nevelni nem 
annyit teszen, mint az iskolában csak tanítani; 
nem annyit teszen, mint csak kiadni a rendele-
tet az erkölcsi élre; nevelni nem annyit teszen, 
mint csak izmosítani a gyermek testét az élet 
fenntartás  minden anyagi eszközével. Mert ba 
ezen három nevelői ténykedést egymástól el-
választjuk, mint ai i képzetlen és hivatástala-
nok ezrei teszik, a nevelés utópiává, torzképpé 
sfllyed.  Valamint annak a cselekedete semmi, a 
ki az egy Isten nevében keresztel, vagy kllön-
külön valamelyik isteni személy nevében; és 
valamint annak a hite semmi, a ki tudatosan a 

*) Nem é l tünk egyet a csikkben foglalt  ason 
állítással, hogy a népiskolában csak a tanító van 
ht valva a hittan tanítására. Sőt ellenkezőleg ml esen 
foDloH  tárgy taní tására egyedül a lelkészt tar t juk 
Illetékesnek és hivatottnak. A csikket különösen azért 
közöljük, hogy 0 fontos  kérdéshez való hozzászólásra 
másoknak la alkalmat adjunk. Saark. 

bárom isteni személy kOzill valamelyiket elméjé-
ből és szivéből kizárja: éppen igy semmi az 
olyan tanitinak minden nevelői ténykedése, ki 
csak tanit, de nem vezérli a nevelendőt a gya-
korlati erkölcsösségre; vagy a ki csak testben 
edz embert, de a más két fontos  feladatát  nem 
ismervén, mellőzi. 

A t. egyesület minden tagja előtt köz-
tudomású dolog, hogy az iskoláknak egyetlen 
egy feladata  volt és van a világon mindenütt: 
a nevelés. A nevelésnek szintén egyetlen egy 
ezdlja van : az ember tökéletesítése. A tök He-
tesités vonatkozik a testre és lélekre; vonat-
kosik különösön a lélek két tehetségére: az 
értelemre éa akaratra; az értelemre a tudás, 
sal, az akaratra a megismert erkölcsi jé vég-
hezvitelével. 

A test tökéletesítését a lélek tökéletesité 
sétöl elválasztják sokan; lehet ezt látni a mű-
veletlen családokban, a vad népeknél; de lehet 
ezt tapasztalni igen sok uri, nem mondom mü-
veit családokban is. De a léleknek egyöntetű 
tökéletesítését a kiskorban, a népiskolában el-
választani nem szabad, és ha mégis megteszi a 
hibás rendszer, a lélek 2 tehetségét az értelmit 
ás akaratit 2 nevelőnek adja a kezébe, kik 
ellentétben állván egymással a képzés, művelt-
ség kílönfélesége  szerint ép, összhangzó mnn-
kát nem végezhetnek. 

Az érlelem tárgya az igazság. Az aka-
raté a jéság. Ezek oly szoros összefüggésben 
állanak a nevelés korábsn, hogy mihelyt as 
értelem megismert egy-két vagy tObb igazságot, 
rögtön késszé kell lenni az akaratot is, hogy 
szt kivigye mindig. Ezen mély lélektani törvény-
ből, eieo neveléstani tényből foly  ki annak a 

kérdésnek nem eldöntése, de alapos megfonto-
lása : hogy vájjon ki lanitsa a hit- és erkölcs-
tant a népiskolában, a hol osztálytanitás vau, 
az-e, a ki a többi népiskolai tantárgyat tanítja, 
vagy különálló megbízott, pl. a plébános vagy 
egyszóval a pap. 

Megjegyzem, félreértés  elkerülése végeit, 
bogy midőn ezt a kérdést felvetem,  én csak a 
tisztán katbolikus iskolákat tartom szem előtt, 
melyekben egy vallású gyermekek járnak. Az 
ilyen iskolákra nézve teljes meggyőződéssel ál-
lítom fel  a tételt: bogy a hit- és erkölcstant 
is tanitsa az a tanító, a ki a többi tantárgyakat 
tanítja. Mi áll ennek ntjában ? Mik a nehézségek, 
miért nincs ez igy, pedig — mint látni fogjuk 
— a felhozandó  nyomós neveléstani érvekből, 
ennek igy kellene lennie. Talán nincs meg a 
tanítóságban a bit- éa erkölcstanban való kép-
zettség? Hogy más helyen megvan-e, ezért 
tűzbe nem teszem a kezemet; de a mellett, 
bogy a csiki tanítóságban ez a szakképzettség 
megvan általánosságban, ezért jót állok és próba 
esetén szégyent nem vallanék a csiki tanítóság-
gal. Hiszen a székely lanitó a bit- és erkölcs 
tan elemeit a legédesebb anyatéjjel Bzijja ma-
gába, gyermekkorában a családi szentélyben sz 
édes snya és atya csak ezen egy tudománynyal 
kezdi gyermeke tanítását, erkölcsi nevelését, 
ezért néha képes feláldozni  a testi fejlesztés 
kötelmeit is. A család vallásos szelleme az ifjút 
végig kiséri a tanulói koron, sőt még azután is 
irányítja, néha — ha kiesnék medréből — a 
családi hagyományos érzés ezer szálai vonják 
visszs. Négy elemi iskolája, négy középiskolája, 
négyévi tanítói tanfolyama,  összen 18 év val-
lási ás erkölcsi nevelése a vallástan!tágra nem-

csak képessé teszi teszi a székely tanitát, ha-
nem szakképzetté is; főképen  ha az ujabb kép-
zés rendszerét tekintjük, melyben bennfoglalta-
tik a tudás anyagának a gyermekkel való köz-
lési módja: a bitoktatás módszertana. S mind-
ezt nemcsak elméletben kell elsajátítani, de itt 
a képzés ideje alatt az elméletet gyakorlatban 
be kell mutatni, a szabályokat alkalmazni kell 
ügyességet, jártasságot kell szerezni a biltani 
Unsnyag módszeres előadásával a gyakorló-
iskolában több éven át. 

Tehát ezen szempontból semmi sem állja 
útját, bogy ne a tauitó tanitsa a bit- és erkölcs-
lant a népiskolában, mert szakképzettségét 
megadta a 12 évig tarló iskolai képzése és a 
több évig tartó családi nevelése. Sőt talán ha 
a tanító kezéből kiveszik a hittan és erkölcs-
tan tanítását, — holott ö erre képesítve van — 
beáll a hanyatlás, a sűlyedés. Elfeledi  a leg-
szükségesebb bittani igazságokat, elfeledi  a po-
zitiv erkölcsi törvényeket, erényeket s igy az 
egyház a tanítóban elveszti a hivőt, elveszti a 
hithirdetőt az iskolában, a családokban és a 
szerencsétlenül, visszáson gondolkoző és élő 
társadalomban. — Elveszíti a magyar nemzet a 
tanítóban az önérzetes, sz öntudatos népneve-
lőt. Mert a nemzetek történelme ílő tanúbizony-
ság, hogy a vallástalan tanitók: akár hivatal-
ból tanítók, akár csak dilettáns tolakodik, fel-
forgatják  a nemzeti alapokat, megőrlik a nem-
zet életerejét hisonlőan a görög siőfistákboz, 
kik Homér és Pitbágorás, Sokrates, Piáló és 
Ariatoteles minden nevelői áldozatát feldúlták 
és a görög nemzetet letaszították a gyalázatos 
erkölcsi és nemzeti halálba. 

(Folyt, kfiv.) 
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A B-ik poothoi pedig t következő módosítást 
teljesítette eM: 

8. A párt  fönntartja  azt  az állá«-
pontját,  bogy a királynak  jogában áll  az 
egész  hadsereg  kiegészítő  részét  képező 
magyar hadsereg  vezér  és  szolgálati 
nyelvét  az 1987. XI/. tőrvényczikk  11-ik 
szakaszában elismert  alkotmányos  feje-
delmi  jogai  alapján  meghatározni. 

A minisztérium  stb. 

A megyei (azdaaáfl  Maya f«M  népiskola 
M l u h M i i i 

Sokan az( tartják, bogy a gazdálkodást 
csupán gyakorlati aton is meglehet tsnnlni, ha 
valaki egy gyakorlati gazda mellé csatlakozva 
otasitáaait kOveti s eljárását elsajátítja. Mások 
szerint tisztán elméleti nton lehet a mezőgaz-
dasággal megismerkedni, szskkOnyvek olvasása 
és elméleti tanfolyam  hallgatása által, avagy 
végül, ha a gyakorlati és elméleti ismeretek 
szerzésének összeköttetésével lesz valaki gaz-
dává. Régi időktől fogva  vita lárgya, melyik at 
vezet biztosabb csélhoz. A tisztán gyakorlati 
alun n-velktdell gazdák körében nagy bsjlan-
dóság tapasztalható az elméleti tannlmáuyok 
szükségességének kétségbe vonására, viszont az 
elméletileg képzett gazdák némelyike, kivált a 
fiatalja  nem ritkán becsmérli azon gazdákat, 
kik tiszláo gyakorlati aton lellek azokká. A 
mezőgazdasági szakoktatás feladata  ekét ellen-
tétesnek látszó érdekek kielégitése s oly hatás 
előidézése, mely azt eredményezi, bogy egyik a 
más rovására ne essék lultengésbe, hanem kar-
öltve, egymást támogatva, emeljék a gazdát 
az okszerűség  legmagasabb fokára.  Azoknak 
az iskoláknak azonban, melyekben a gazdasá-
got tanitják, oly szervezet és berendezés adása, 
mely mellett a tsnolók egytnlő fokn  kiképzést 
nyerhetne! agy a gyako'latban, valamint az 
elméletben is. sok nehézségbe ütközik, mely 
nehézségek még fokozódnak,  ba fontolóra  vész-
szűk, hogy azoknak, kik a gazdasági pályára 
készülnek nemcsak előképzettsége, hanem a 
jövőre irányzóit törekvése is nagyoo eltérő. 

Kétségei aem szenved nevezetesen, hngy 
bár miodannyi s gazdálkodás terén működik, 
még is egészen más czélia és törekvése van a 
kisgazdáknak,  mint a közép  és  nagybirto-
kosnak, a ennek megfelelőleg  eszközei megvá 
laszlása és tudásának terjedelme tekintetében 
szükségletei és igényei is eltérők. 

Ugyanez áll olyanokra nézve is, kik a 
gazdaság teréo szolgálatban való alkalmazást 
a ezzel életpályát keressek. 

A tanalók iskolai előképzettségének mér-
téke határoz tehát mindenek előtt arra nézve, 
•ily ezéIja tűzessék ki az oktatásnak és mily esz-
közök és módok alkalmaztassanak a kitűzőt: 
czél elérésére. De még a felállított  kereten 
belül is sokféle  változatban lálaok gazdasági 
szakiskolákat, melyekbea az oktatás egyik ága 
sem matathat fel  oly oagy változatosságot, miot 
a mezőgazdasági szakoktatás szolgálatában 
álló intézmények, agy, bogy a mezőgazdasági 
szakoktatás minden országbao s ma már nálnnk 
is a fennálló  gazdasági viszooyokhoz alkalmaz-
kodva más-más módon fejlődik,  sót ank ország-
ban elég hossza mait daczára mostanig sem 
jutott végleges megállapodásra és több irány 
bao még mindig a kísérletezés korszakát éli. 

Ennek okait keresve, azokat főleg  abban 
találjuk fel,  hogy a mezőgazdaság van átala 
kulásban aboz képest a mint a birtokviszonyok 
változnak s ezzel a mezőgazdasági szakokta-
tásnak is, ha rendelkezését teljesíteni kívánja, 
s/.nkségkép lépést kell tartania. 

A gazdasági szakiskolák eltérő jellegét 
még az a körülmény is nagymértékben elősegíti, 
bogy azok reláliitói és fenntartói,  vagy az azokra 
belolyást gyakorló tényezők részint magán 
személyek, hatóságok, társalatok, községek 
vagy a kormány voltak q igy ezek a szervezés, 
berendezésnél is nem az egyöntetűséget ke-
resték, hanem inkább a helyi jelleg voll a tö-
rekvés. illetve az jutott érvényre mindeddig. 

Vármegyénk törvényhatóságát is az a 
czél vezette néhány évtizeddel ezelőtt, midén 
egy gazdasági iránya felsőnépiskolát  állított 
fel,  hogy értelmes kisgazdákat neveltessen s ez 
által nálauk, hol a mezőgazdaság kevéssé fej-
leit s a gazdaságban szokásos eljárások oksze-
rűsége hiányos, a föld  szűkös jövedelmezőségé: 
és a megélhetést elősegítse. Ha ez az intézet 
leunállása óla igen sok gáncsnak volt is kitéve 
s részint szervezeténél fogvs,  részint pedig a 
kisgazdáknak az ósdi gazdálkodáshoz való szi 
vós ragaszkodása, valamint a birtokviszonyok 
rendezetlensége miatt nem is felelhetett  meg 
mindazon czéloknak, melyeket egy ily iráoya 
intézettől várai lehetett volna, mégis el kell 
ismerniük, hogy sok szegény székely gyermek-
nek nyújtott tovább tanulás atáo megéhetési 
módot külöobözt alsóbbrendű pályákon s igy 
fenntartása  nem voll fölösleges. 

És most arról vau szó, bogy ezen iskola, 
mint a jelen szervezetében a czélnak nem min-
denben megtelelő intézmény megszűnjék és 
földmivelés  iskolává  alakittassék át. Különö-
sen mióta Darányi Ignáez állott a löldmivelési 
minisztérium élén mindinkább előtérbe tolult a 
gazdasági iránya (elsfi  népiskolák alsóbb-
foku  földmivea  iskolákkal való helyettesítésének 
eszméje 2 éves tanfolyammal,  melynek ren-
deltetése kisgazdák, illetve leendő majoros gaz-
dák és munkavezetők képzése, főleg  gyakorlati 
és megfelelő  terjedelmi elméleti irányban; — 
továbbá a zöldségtermelés, gyümölcsíz tenyész-

tél, a házi ipar többféle  ágának elsajátítása; 
az okszerű marbatenyésztés és a tejtermékek-
nek vaj és tyró alakban! szakszerű feldolgozása 
s jövedelmezővé tétele. — Az elméleti oktatás 
salya ezekben az iskolákban a téli félévre  esik. 
a nyári télév folyamában  gyakran teljesen szü-
netel és csak alkalmilag, p. n. rossz időjárás 
esetén adatik, minthogy ezt az Időt a gyakor-
lati oktatás loglalja le. — A teljesített munka 
arányában a tanulóknak mód nynjlalik, hogy 
munkabért szerezhessenek, mely nekik a tanév 
végén kiszolgál tátik. 

Az iskolát maga az állam ssját költségén 
állítja lel, rendezi be éa tartja fenn  és szegény-
sorsa tanalóknak alapítványokat ad, melyek 
ingyenes ellátással járnak. 

ügy ilyen iskolát szándékozván nevezett 
miniszter a megindított székely akczió kereté-
ben a Székelyföldön  felállítani,  mindannak da-
czára, bogy csak nem rég volt a lapokban azó 
arról, hogy a földmivas  iskola Háromszék me-
gyében nyer elhelyezést, Darányi Ignáez mi-
niszter ur megfontolva  azt, hogy az általa már 
a mnlt évben megszemlélt és czéljának — saját 
nyilatkozata szerint — a jeleni szervezetétien 
megnem felelő  csikmegyej gazdasági felsőitép-
iskols lenne elönyösebben földmives  iskolává 
átalakítható, a mult héten három szakközegél 
küldötte ki vármegyénkbe értekezés végett. — 
hogy megtudja az intézökörök véleményét, váj-
jon hajlandó-e a vármegye az ajáulat elfogadá 
sára s a gazdasági felső  népiskola átalakítására, 
melyet a közoktatási miniszter amúgy is rövid 
időn belül beszüntetni szándékozott. 

Épen ülésre készült a gazdasági egyesü-
let igazgató választmánya a vármegyeház ta-
nácskozási kistermében, s midőn ott a miniszteri 
kiküldöttek, nevezetesen: Forster Kálmán mi-
niszteri osztálytanácsos, Koós Mihály s. titkár 
és a Breznóbányán fennálló  földmives  iskola 
éléről a minisztériumba beosztott csikszentimrei 
Székely Jenő volt igazgató megjelentek és az 
egyesületi, valamint a megyei iskolaszéki tagok-
ból hevenyészett s Mikó Bálint főispán  elnök-
lete megtartott szükebbkörü értekezleten neve-
zett miniszteri osztálytanácsos előadván külde-
tése czélját, és Székely Jenő részletesen meg-
msgyarázván az aíakitandó földmives  i<kola 
rendeltetését és közgazdasági előnyeit, mely 
Csikvármegyére nézve kiszámitballan haszonnal 
fog  járni: hosszas eszmecsere után, melyben 
Becze Antal alispán, Mihály Ferencz főjegyző. 
Nagy Imre gazdasági iskolai igazgató. Antal 
József  plébános és Incze Ignáez s Tompos JA 
nos birtokos gazdák is felszólalásokkal  élén-
ken ré«zt vettek, a löldmivelési miniszter jó-
akaratú ajánlata köszönettel fogadtatott,  azon 
esetre, ha * most fennálló  intézet megszűnte-
tésével nem csak a jelenlegi tanférfiak  további 
sorsáról is megfelelőleg  gondoskodva lesz, ha-
nem mód nyujtalik arra, hogy az iskola jelen-
legi tanalói is megkezdett e téreni tanulmányai-
kat befejezhessék;  mire nézve a miniszteri 
oszt. tanácsos szóbeli biztosítékot nyújtott. 

Az értekezlet megállapodásáról felvett 
jegyzőkönyv egyik példánya a földmivelési  mi-
niszternek a másik példánya végleges határo-
zat hozatal végett a törvényhatósági bizottság-
nak bemutattatni határoztatott s ha a két fali 
tor megegyezésre jut, a miniszternek egyenes 
czélja a szóban forgó  iskolának még a jövő 
tanév megkezdésére való felállitáss. 

Sftlettak  aapi&a. 
Memento morll 

Ez a gondolat fogja  el sziveinket e nspon, 
a halál fájdalmas  gondolata- Minden évben, lega-
lább egyszer, halottak napján, megcsendül lel-
kűnkben e szózat: Meg kell halnod I 

Meghalunk mindnyájan, ilt hagyjuk e sivár 
földi  létet, eltávozunk egy oly hazába, a honnan 
nem jötl vissza senki, s melyről csak a hit vi-
gasztaló szavai után tudunk valamit, a többi 
csak sejtelem. 

Sejtelmes, komor gondolatok merülnek fel 
lelküukben s megjelenik lelki szemeink elélt a 
vég. a mely kérlelhetetlenül lesújt miniluyájunkra. 
s a mely oly sok drága lényt ragadott ki körünk 
bél, s megjelonik saemeiukbon a keserű emléke-
zés tanújele, a könny. 

Kigyulad lelkünkben az emlékezés fák-
lyája s méltó visszhangjaképp világot gyújtunk 
kedveseink feldíszített  sírjára, s ájtatos, búsongó 
szivünkbél hó iraakép száll fel  a Teremtőhöz e 
sóhajtás: „Uram irgalmazz neki." 

Valahányszor csak egy temetést látunk, 
melyei bánatos szülők, kesergő testvérek, vagy 
zokogó Ösvegy követ, miudannyiaior eszünkbe 
jutuak elhunyt kedveseink a szemeinkből könnyek 
árja indul meg. De sobasem tör fel  szivünkből 
as emlékezés rájuk oly elemeutáris erével, mint 
e napon, halottak napján. 

Mikor e hideg, borús Asii estén gondola 
lókba mélyedve, vagy imádságba merülve járká 
unk a temető világos utjain, szépen feldíszített,: 
kivilágított sírok között, caak ekkor e pillanat-
ban. midőn egy elhagyatott senkitől fel  nem di-
ssitett sírhoz érünk, jut eaiünkbe legközvetle-
nebbül. ossk ekkor csendül meg lelkünkben leg 
élesebben e azézal: „Memento mori" I 

Midén a temető egy sírjánál, melyben talán 
legkedvesebbünk nyugsslk, térdelve, imádkozva, 
hossáuk hallszik a ssomsaéd síroktól egy egy el-
fojtott  sokogás hangja, vagy megüti füleinket  az 
árván maradt gyermek kétségbe esett sikolya, 
caak ekkor jut eszünkbe as irás eme ssúzata I 
„Porból lettél, porrá lestees!" 

Búsongó özvegy, kesergő testvér, szülőjét 
veastett bánatos árva, mind, mind klsarándokol 
e napon a temetőbe, lerénnl a kegyelel adAJát 
a s e.'buoylak iránt, kisarándokol, kimegy, mert 
ha j t ja , kergeti lelkének saklatotl éraése. ha j i ja , 
ü>i a mulandóság érzete . Mert nincs, nem lehet 
oly keményssivü ember a világon, kinek e na-
pon eszébe ne ju tna a mulandóság, aki ne 
é r e m é e napon, hogy „Isa pur és chomuv 
vog muk." 

Bisony por és hamu vagyunk I Ninos. nem 
lehet a jóllétnek, a boldogságunk oly foka,  a 
melyet meg na keserí thetne, meg ne zavarhatna 
a kérlelhetetlen biré, a halál. Igen, kérlelhetet-
len, pontos, meg nem csalható, mert mikor 
ütőn as óra, megje lenjk s s z ó l : .Órád ülölt, 
készülj, jönnöd ke l l ! " És mennünk kell bizo-
nyára. Itt hagyva boldogságot. Iiirt. dicsőséget, 
vagyont, meri igazak a zsolozsma e s z a v a i ; 

„A gazdag és erős, 
A Iélénk és a bős, 
Mcgli&l egyaránt." 

Meghalunk mindnyájan, miként meghaltak 
sokan, s látva a sors kegyetlenségét, mely 

ifjút,  öreget, gszdagot és szegényt egyaránt el-
ragad, uein e9Űnk-e kétaégbe, netn sugolódunk-e 
Isten ellen, hogy es igy van ? Midőn ifjút  Iá 
tunk kimúlni élte virágjában, vagy osalád apát 
meghalni kis gyermekei kösül, kiknek A volt 
egyedüli gyámols, nem esünk-e kétségbe, nem 
kárhozlatjuk-e a T e re m t ő t, mért rendel te 
ezt igy ? 

Nem, nem szabad kétségbe esnünk, nem 
szabad zugolódnuuk, nem szabad kárhoztatnunk 
a Teremtót, hisz ujból viszont l á t juk őket. újból 
ölelhetjük kodvesinket majd a síron tul, ha el-
jön a Keltámadás. 

Megnyugszunk, meg kell nyugodnunk, mert 
minta a keresztre feszíteti,  sirba zárt Megváltó 
feltámadott,  hosszít évszázadokon keresztül a fel-
támadást igazolta minden nap. iniudeu éra, min-
den pillanat. Mort hisz ép ősszel, ép e nap, 
halottak uap ja lá jáu meghal, nyugalomba vonul 
a természet s tavasszal u j életre ébred, feltá-
mad. De mi is a halál ? Megváltás, megszaba-
dulás a földi  nyomortól, küzdelemtől, ut az örökké 
valóság fulé,  ul a feltámadáshoz. 

8 épen ezért e nspou, midőn a mulandó-
ság eszméje legerAsebben ju t kifejezésre  keb 
liíu.kben, legjobban el vagyunk foglalva  a mulau-
dóság gondolatával, nem tűnik fel  oly borzasz-
tónak, oly rettenlAuek előttünk a halál, inert 
hiszen meg vagyon í r v a : „Fe l támadunk 1" 

Szobrot Kiss Ernőnek. 
(Felhívás a magyar közönséghez.) 

A magyar szabadságharcz .tizenhárom11 

bőse élni log „mindörökké, mig az eszme ki 
nem hal a földön"  . . . s hogy éljen, liogy sz 
eszme fennmaradjon,  helyes hol együtt és 
egyenként örökítessenek meg emlékeik. 

Mindnek vsn már emléke, csak a miénk-
nek nincs I Annak, kit elsőben ítélnek el, kit 
kétszer ölnek meg . . . 

Mi is megépítjük szobrát itt, a hol élt, a 
honnan kiindult ama bősi ntra, mely a magyar 
golgotához vezetett, itt, a hol dicső fegyver-
tények vannak nevéhez fűzve  I 

Itt épitjűk meg Nagybecskerek város köz-
terén, hirdetőjéül a magyar hegemóniának, a 
hősi vitézségnek, a lángoló honszeretetnek s s 
népek szabadságaérti lelkesedésnek . . . Ili épit-
jűk meg, hogy mindenki, a ki látjs, okoljon, 
tanaljou, lelkesedjen s ha kell, rettegjen tőle ! 

Ennek a szobornak megépítéséhez magunk 
szegények vagynok I — A magyar haza lelkes 
polgáraihoz fordulunk  azért, bogy bármily cse-
kély adományokkal jároljanak hozzá. 

Ő nemcsuk a mienk, az egész hazáé volt. 
Az a lángoló honszerelem az egész hazának, a 
haza minden fiának  szólt. 

Hozzátok torJulunk különösen magyar 
hölgyek, hozzátok, kiknek szent kötelesség tek 
a hazaszeretet ápolása . , , hozzátok, kiknek 
van érző szivetek is, lelkesedni tndó véretek is, 
bírjátok a szó hatalmát s van erélytek akarni. 

Segítselek nekünk! 
Szépsnyáink a perlaszi hires bőst babér-

koszorúval övezték . . , mi otódok emeljünk neki 
szobrot 1 

Egy hós Bzobra, melynek filléreit  hon-
leányok gyűjtik . . . Magyar nők segítsetek 1 — 

Hazafias  tisztelettel kérünk mindenkit, 
minden hstóságot, hogy nemes törekvésünk el-
érésében bennünket sdományával támogasson, 
ezen gyűjtést ismerősei körében terjessze. 

Kérjük  a hazafias  sajtót,  vegye szin-
tén  kezébe  az Ogyet,  közölje  felhívásun-
kat s vállalják  el  az áldozati  fillérek  gyűj-
tését  és  nyugtázását. 

Kérjük hazánk ifjúságát,  buzduljon fel  a 
nagy hős emlékén a magasztos eszmeért s jöjjön 
segélyünkre. 

A begyült pénzt kérjük postautalványon 
alantirolt pénztárnok nevére, mig a gyűjtő-ivet 
a .Kiaa Ernő szobor-bizottság" czimére Nagy-
becskerekre még szon esetben is visszaküldeni, 
ba a gyűjtés eredménytelen maradt. 

A gyűjtő ivek beküldésének határideje 
1904. évi január bó 16. 

Nagybecskereken, 1903. évi julius bó 5. 
Dr. Delllmanlea Lajoané, 

fOhpásaé,  mini a lutw-kluniii elaOka. 
Hegedűs János, Btelnitaer Qésa, 

Aliul UTikSajnrl folOsTQlll,  buklguntt, min • 
a iinlnf  Mînmâţ tllkin. auboi-hlieauz pteatánoks. 

Tanitó gyűlés. 
A csíki rém. ksth. Tanitó -egyesület lel-

csiki fiókköre  az őszi rendes gyűlését Gylmes-
középlokon tartottsjmeg 1903. évi október Í0 ált 

A gyűlésen Agy a tanítóság, mint a kerü-
leti papság, főtisztelendő  Muráuyi Kálmán ke-
rületi főesperessel  az élén, majdnem teljes 
számban jelen voll. Készt vett e gyűlésünkön 
Karácsony József  tanitóképezdei igazgató, a 
csíki róm. kath. tanitó-egyesOlet elnöke is. — 
Mint vendégek : Miniér Albert, Benedek Ágos-
ton Etnke, Éltes János állami, Urzika János 
gör. katb., Jánosi János éa Kovács Mózes köz-
ségi tanítók, Szabó János, Antal István, ifj. 
Antal Jáuos, idősb. Antal János és Tankó Já-
nos községi elöljárók voltak jelen. 

A gyűlési megelőzőleg a nagyszámban 
megjelent tagok, vendégek éa iskolás gyerme-
kek szent misét hallgatlak. Szent mise után a 
tagok két csoportra oszolva a Sala Mihály és 
Nagy Tamás gyakorlati lanitásait hallgatták 
meg, mely alkalommal Sala Mihály a II. osz-
tályban a beszM-értelem gyakorlatok alapján a 
jnhot, Nagy Tamás pedig az V. osztályban a 
természetrajzból a szarvasmarhát ismerleite. 
Gyakorlati tanítások végével a tanulók haza 
bocsáttatván kezdetét vette a gyűlés, melyet 
Ráduly Benjámin elnOk lendületes beszéddel 
nyitott meg. 

A gyűlés Murányi Kálmán kerületi f3-
esperes indítványára elnöknek a szépen kidol-
gozott megnyitásért elismerő jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavazott, fgj'urn  pedig fölkérte  iiogy 
a „Csiki Lapok" és a „Közművelődés" cziinü 
lapokban tegye közzé, bogy igy alkalom szol-
gáltassék a tanügy iránt érdeklődők és meg 
nem jelent tagoknak is a megnyitó beszédről tu-
domást szerezni. 

Ezután a mult gyűlés jegyzőkönyve ol-
vastatott fel,  a mely minden pontjában helyesnek 
találtatván, hitelesíttetett. Főlolvasást tartott 
üyörpál András csicsói tanitó. Felolvasásának 
a tárgya voll: „Az alkohol ésvaz iskola*. A 
mindenkit lekötő, időszerű és tanulságos fel-
olvasásért, felolvasónak  a gyűlés köszönetet 
mondott és felkértefelolvasásának  alapokban való 
közzétételére. Balló Verónika dánfalvi  tanítónő 
szavalta: A nővér czimü költeményt, Inczédy 
Lászlótól. A jól megválasztott és érzéssel elő-
adott szavalatért a kisasszonyt a gyűlés taps-
vibarral jutalmazla, egyben pedig elnök indít-
ványára jegyzőkönyvi elismerésben részesítette. 

Most Xántus Elek tanitóképezdei gyakorló-
iskolai tanitó tartott szabad méhészeti előadást 
egy félóra  hosszáig. Teljes ismeret és sok ta-
nulságot magában foglaló  szép előadása, melyen 
a méhek beteleltetését és a betegségeket ismer-
leite, mindvégig lekőlőtle a hallgatóság figyel-
mét. A gyűlés megéljenezte az előadót és jegy-
zőkönyvileg is köszönetet mondott a tanulságos 
előadásáéit. 

Miután a jövő gyűlés helyéül Csikcsicsó 
kijelöltetett és a gyűlés tárgysorozata megálla-
piltatott, a gyakorlati lanitások biráltattak el 
zári ülésen. Mindkét tanítást sikerültnek mon-
dották ki. 

A tantermeknek a paedagógia kívánalmai-
nak megfelelő  csinos és minden tekintetben 
páratlan berendezéseért a birálók igen nagy el-
ismeréssel szóltak, ngyszintéo a tanköteles 
gyermekeknek a pontos iskolába jártaláaáért 
is az elöljáróságnak elismerés fejeztetett  ki. 

Miután a tárgysorozat kimerittelett, elnök 
a tagoknak a megjelenés és a komoly részvét-
ért, mit e gyűlés alalt tanúsítottak köszönetet 
mondott s a vendégeknek is a meleg érdeklő-
désért köszönetét tolmácsolta, a gyűlést délután 
*/42 órakor bezárta. 

A kőzebéd ntán az esti vonattal a tagok 
nagyrésze lealázott Gyimesre, bogy másnap a 
határszéli végállomást és a batárkapukat s úgy-
szintén Románia legközelebbi községét megte-
kintsék. 2l-én a szolgabíró által kiállított uti-
igazolvány előmulalása mellett testületileg le is 
mentünk Palánka nevű román községbe, hol 
megtekintettük a vasúti állomást, postahivatalt 
és az- ottani állami iskolát. — Minket tanítókat 
különösen az iskola felszerelése  lepett meg, azon-
ban, minthogy az ottani tanitó magyarul egy 
szót sem tudotl beszélni, csak tolmács által 
tudtunk tőle egyes dolgokról tudomást szerezni 
A tanterem egyszerűen van berendezve, megle-
pett, hogy három kis fiu  a magyar nyelvel leg-
tisztább kieséssel beszélte. — A gyalog tett jó 
bosza at után visszatértünk a gyiinesi vég-
állomásra. honnan a déli vonattal mindnyájau 
haza utaztunk állomás helyűnkre tapasztalatok-
ban és ismeretekben meggazdazodva. 

Pálosy Oéca. 

Őszi állatdíjazások. 
Csikvármsgyo gazdasági egyesülete - mint 

vármegyei mezőgazdasági bizottság — földtuivclésl 
miniszter ur ű nrnga segélyezésével a szokásos őszi 
állatdljazásokat folyő  évi október bó 96-álól 29-éig 
a már közölt programul szerint tartotta meg. 

A bizottság tagjai mind négy helyeu vol tak: 
Llckl Károly állattenyésztést ker. m. kir. felügyelő, 
mint az állam kiküldöttje és Kertész István a gaz-
dasági egyesület kiküldöttje. Ezen kivül az illetékes 
járási főszolgabirák,  mint a járási mezőgazdasági 
bizottságok elnttkel, a járási m. kir. állatorvosok, 
mint szakelőadók és a járási mezőgazdasági bizott-
ságokból kiküldött 2 - 4 tag. 

A bírálatok szigora pontossággal haj tat tak 
végre és épeu ez okozta ezt Is, hogy a kltOsött di-
jak egy réssé nem volt kiosztható. 



November 4. C 8 I K I L A P O K 45. szám. 
Díjazásra felhajtatott:  Káaional tizen 28 

drb. borjas tahin, S7 drb. 1—8 éves Ossó te 5 drb. 
1—t éves bika borja. 

Eaek közül a borjas tehenek éa Uaaők között, 
aa összes dijak, a bikák között eBak a második dl) 
Tolt kiosztható. 

Kiosztátott összesen 175 korona állami dij 
Ezen ki Tűt az állattenyésztést ker. m. kir. felügyelő-
ség részérói apaállatok jó gondozásáért kiadatott 
16 korona Jutalom. 

Calkrákoaon október hé SV-éo (elhajtatott 
30 drb. borjas tehén és 43 drb. 1—3 éves üszőborja. 
Itt kioaztatott összesen 105 korona állami éa 76 ko-
rona egyesületi dij; az apaállatok gondozásáért 
megfeleli  jutalom. 

Gyergyószentralklóao n 10(13. október 
bó 27-én felhajtatott  Osssesen 112 darab állat. Kioaz-
tatott összesen 105 korona egyesületi dij éa apaálla-
tok gondozásáért megfeloló  jutalom. 

Gyergyóhol lóban 190S. október bó W-én 
(elhajtatott Összesen 250 darab mokány és különféle 
korcs borjas tehén, üszó ás bika borjú. Ki osztatott 
Összesen 80 korona állami és 46 korona egyeaü-
leti dij. 

A majdnem egy évtized óta kezdeményezett 
állatdljaaások jóravaló kisgazdáink között évról évre 
nagyobb meg nagyobb tért hóditanak a hogy a ki-
tűzött czélt még mindez Idejg nem érték el, annak 
oka különösen abban a körülményben keresendő, 
hogy némely arra hivatott közegek a helyett, hogy 
az ilyen törekvéseket köteleaségszerüleg előmozdíta-
nák, egyik másik tekintet miatt azok elé inkább 
akadályokat gördítenek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tisit i kinevezesek. Wetler Lajos, 

Tomeskó Gyula és Deoe>el Istváu houvéd hadap-
ród tiaalhelyelleseket O Felaége a király, had 
nagyokká nevezte kl. Gratulálunk. 

— Jegyző választás. A nagykáuoui, 
köselebbról megürült körjegyzői állásra három 
pályásóval szemben Balásy  Lajost, vároauuk 
derék jegyiójét választották meg közfelkiállással. 
Gratulálunk. 

— Tanító és tanítónő klneveaések. 
A vallts és közoktatási miniszter Molnár Ká-
roly, Ferenezi JAzset, Molnárné Saller Ida és 
Barabás BAza okleveles tanítókat, illetve tanító-
nőket a gyergyóremelei állami elemi népiskolá-
hoz rendes tanítókká, illetőleg tanítónőkké 
nevezte ki. 

— Deák Ferenc i ünnepély. Csikvár 
megye törvényhatósági kösgytllése határozata 
alapján Deák Ferenci aiBlotéaének századik év-
fordulója  alkalmából folyó  évi november hava 
8-án, Csíkszeredában a vármegyehás nagytermé-
ben Deák-ünnepély rendesletik a következő mü 
sorral: Délelőtt 9 órakor istenitisstelet a rém. 
kath. és ev. ref.  templomokban, 10 és fél  órakor 
a vármegyehás diaatermében: I. .Hlmnuaa 
Erkel Ferenostől; elóadja a esiksomlyői főgim-
názium iljuaágának énekkara. 2. Elnöki meg 
nyitó; tartja Fejér Antal dr., országgyűlési kép. 
vlaeld. 3. „Nemzeti zászló", Hubertéi; előadja 1 
főgimnázium  ifjúságának  férfikara.  4. Ünnepi be-
saéd ; tartja dr. Nagy Béni Ügyvád. 6. „Fohász 
Hubertéi; elóadja a osiksomlvói tanítóképző in-
tézel ifjúsága.  6. Alkalmi Ada; szavalja Csiszár 
Imre vármegyei aljegyzA. 7. .Szózat" Egressy 
Bénitől; elóadja a főgimnázium  éa tanítóképezde 
ifjúsága;  veseli Kisznei Ödön főgimnáziumi  tanár. 
A nagy szabásúnak és fényeanek  igérkeió ünne 
pélyre felhívjuk  olvasóink figyelmét. 

— Iskolai ünnepély. A osíksomlyóí 
rém. kath. fógimnásiumban  a lapnnk mult szá-
mában már jelzett műsorral az intézet védóssent 
jének Szent Imre m. kir. heresegnek liaiteletére 
f.  hA 6-én d. e. 9 órakor a nagy templomban, s 
azután a gimnázium helyiaégében iskolai ünne-
pély rendesletik, melyre annál is inkább felhiv-
jnk közöoaégünk figyelmét,  mert külön meghívók 
nem boosájtatnak ki a as igazgatóság ezen ss 
uton hívja meg as érdeklődőket. 

— Halottak emlékesete. A kathoiikns 
egyhás által a halottak emlékesetére ünnepé 
avatott Hiudenssentek napján este megkondultak 
a harangok templomainknál, jelesve a kegyelet 
ünnepét, melyen as elhaltak iránti megemléke-
séa évenkinl megható módon ssokott ismétlődni. 
Virágkoszorúk hullottak a sírokra, gyertyák, mé 
osoBek gyúltak fel  a komor hantokon, fényök 
sok bánatos szemből halló könnyoseppekre vet-
véu világot, miket a támaastól megfositotl  Sa-
vegyek, árvák arczára aa elhagyatotlaág éa nyo-
morúság érzete aajtolt ki. Városnnkban folyó  hó 
1-én már a kora reggeli órákban keidték dlaal 
leni a sírokat. Délután nagy kösönség tartólko 
dott a temetőben, s megindultan hallgatta as 
egyes sírok előtt elmondott ,Liberá"-t. Este 
sírokat féuyeaen  kivilágították. A helybeli első 
zenekar néhány elhalt tenéaa sírjánál szomorú 
dalokat játszott. A nagyszámú közönség, mely 
as egéss temetői ellepte, 8 óra felé  kesdetl 
szétoszlani. 

— Honvédek eaküje. A helyben álló 
másozó m. kir. bonvéd sástloaljbos most első 
ízben bevonult pAtlaitalékoaok folyó  hó 1-én 
azaz vasárnap d. e. 9 órakor tették le as Ün-
nepélyes katonai esküt a bonvéd laktanya ud-
varán. ElAzAleg a tisztek vezetése alatt as egész 
zászlóalj a helybeli rom. kath. templomba vonult, 
ahol Stigetby  Gyula finnepies  ssentmlsét 
uiánna egyházi bessédet tartolt. Istenitisstelet 
után történt meg as eaküvéai szertartás s szo-
kásos formaságok  kösölt. 

— • helybeli tOsoltó egyesület 
újjá alakítása érdekében Kormos  János polgár 
mester helyettes a következő felhívást 

totta ki: Vistbogy a csíkszeredai őnkénytes 
tözoltó-egyesfllet  már évek óta nem működik s 
igy az a nemes ezél, melynek érdekében ezen 
egyesület megalakult, ngy szAlván szem elől 
tévesztett, bátor vagyok, nehogy a további 
nemtörődömség miatt ezen egyesület végkép 
feloszoljon,  felkérni  a csíkszeredai Onkénytes tűz-
oltó-egyesület régi alapitő, páltoló, működő és 
tiszteletbeli tagjait, valamint egyúttal minden 
ügybuzgó s nagykorú polgárát Csíkszereda 
városnak, bogy folyó  évi november hA 22-én 
(vasárnap) d. u. 2 Arakor a városháza nagy-
termében tartandA értekezletre minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. Csíkszere-
dán, 1903. évi oktőber bó 12.én. Kovács János 
polgármester h. 

— Jotékonyság. Egy párját ritkító jó 
téleményt hozunk e téren Is a nyilvánoaaág elé. 
Tesszük pedig est aion jélesó örömmel, hogy a 
nagy jótevő iránt ezáltal is hálánkat kimutsssuk. 
de fóleg  azért, bogy láthaasák miszerint a mai 
rideg öDió világban Is vannak, kik filléreiket  a 
saent, nemes ozélt szolgáló köaügy oltárára 
helyesve kamatoztatják aa emberiaég és haladás 
nagy érdekében. IS nagy jótevő Bolchover Jakab, 
pláné német ajkn brailai lakóa éa kereakedó. ki 
uyárl itt tartóakodáaát azzal tette nevezetesaé. 
hogy alig hallva a tusnádfürddi  iskola tengéle-
léAAl; annak segélyesésAre nagylelkűen 100 ko-
ronát adományozott. Isten fisesse  I Éljenek köve-
id ! TuanádfűrdA,  1903 nov. I. Az iskola gond-
nokság. 

—Balnlelőadással egybekötött táncz-
estély. Folyó hó 7-én eale 7 órátnl ketdődóleg 
Caikazépviien, a Deák György veudéglójébeu 
szinieldadáasal egybekötött táucz-eslély rendez-
tetik, mely alkalommal aiinrekerül az „Utolsn 
kenet" czimü népszínmű és „Buesu Esztertől" 
ezlmü darab, melyeknek szerepel a legjobb ke-
zekben vannak s igy  nagyon élvezetes estélyrc 
van klláláa. Felhívjuk rá olvaaóink figyelmét. 

— Gyásarovat. A halál angyala lefor-
dított fáklyával  jelent meg a mult bét utolsó 
napjaiban egy a csiksomlyAi főgimnázium  6-od 
osztályos, szépreményekre jogosított tanulójának 
kitrágya felett,  hogy kiszakítson egy virulA 
életet azok sorábAI, kik a szülők és saját ma-
guk irányában tartoző kötelességeket szemük 
előtt szokták hordozni. Kovács Andrásnak hív-
ták a já tanuló és példás magaviseletű flut, 
ki mult csütörtökön a szeredai közkórházban 
elhalálozott s a kit a sors moBtohasága miatt 
székely vérei közül Verebesből Romániába 
Bukarestbe települt hasonnevű édes apja, hogy 
fajának  megmenthesse és hazájának hasznos 
polgárává nevelhesse, elhagyott szülőföldjén  ki 
vánt a tudományok csarnokába bevezettetni. A 
kiváló szorgalmú fin  éppen most részesittetett 
volt OsztOndijban, a mi édes apjának is nagy 
könnyebbségére volt, de a szegény flunál  csak 
nem rég nagy fokn  belső vérzés állott be, mi 
miatt kArházba kellett szállíttatni, bol az orvosi 
tudomány sem volt képes a virnlA életet meg 
menteni. Gyönyörű temetése volt a korán el-
huny fiatal  embernek szombaton délután. Az 
egész főgimnáziumi  ifjúság  és tanári testület 
megjelent koporsójánál, melyre osztálytársai 
szép koszorút helyeztek. Meghűlt tetemeit az 
ifjnság  sorfalai  között kettős koporsóban szállt 
tolták Szeredából Somlyóra ki, bol a Kissoinlyó 
hegytetején lévő Szálvátor kápolna mellelti 
lombos fák  által környezett szép dombon 
helyezték időközönként az intézetből elhall 
számos sorsossa kOzé. A megboldogulttól osz-
tálytársai nevében Bálint Vilmos tanuló társs 
vett megható szavakban bucsnt. 

Ugyancsak Csiksomlyóról szállították kellős 
koporsőbsn a delnei. Szent Jánosról nevezett 
anyatemplom sírkertjébe s helyezték Örök nyu-
galomba pénteken delnei K n n a JAzsef  birtokost 
és 1848/1849 beli nyugalmazott honvéd tizedest, 
a ki 88 «vet élt s a kiben Xántus Elek somlyAi 
gyakorló iskolai tanitőué édes apját gyászolja. 

Dávid  Mihály, helybeli lakos folyA  hó 
1-én sz éjjeli Arákban elhalálozott. Temetése 
hé 3-án délelőtt történt nagy részvét melleit. 

— A kikötés eltörlése a katonaság-
nál. Egy a közös hadsereg rendeleti közlönyé, 
ben foglslt  legmsgssabb elhatározás szerint e 
bő 1 tői fogva  megszüntetik a katonáknak vét-
ség elkövetése eseténi kikötése és gúzsbakötése, 
mely a humánitásnak eddig is szégyenfoltja 
volt. Nevezeti büntetéseknek más módon való 
végrehajtására szabályokat állapítottak meg, 
melyek szerint különösen kötelességgé télelik, 
hogy a büntetés végrehajtása ne történhessék 
az egészséget veszélyeztető módon. 

— felakasztot ta  m a g á t Jakab József 
esikzsögödi lakos, a mult azambaton kiment az 
erdőre fát  készíteni. Munkaközben szomorú gon-
dolatokkal foglalkozhatott,  mert egyazer csat 
abba hagyta s munkát és egy köseli fa  jó ma-
gasan fekvő  ágára felakaastotta  magát. Mikor 
észrevették, a teste már egésseu ki volt hűlve. 

. — Kalapom szememre vágom kez-
detű szép dalt, melyei legelőször Budapesten a 
néhai jó Szigligeti  bácsi „Szökött Katona" 
czimfl  népszínművében lehetett hallani, most 
minden este nagyszámú férfi  és női közönség 
hallgatja a Helwig G. János nemzeti vendéglő-
jében, a hol egy kitűnően szerkesztett Gramo-
fon  nem csak azt, hanem más, szebbnél szebb 
darabokat is a legnagyobb élethűséggel reprodu-
kál a közösség előtt. 

— Óvás tisztességtelen versenytől. 
Mint minden hírneves czégnek, a világhírű 

.Singer Co. varrógép czégnek ia sokat keli a 

I versenynyel küzdenie, a mely a nevezett czég 
hírnevét a .Singer" név kizsákmányolásával 

igyekszik tisztességleien uton kihasználni. Ezen 
ténynyel szemben különös jelentőséggel bir, 
hogy rövidesen ezelőtt a m. kir. kereskedelmi 
miniszter nr a nevezett czég által Javított Sin-
ger-varrógépek" hirdetése végeit egy verseny-
czég ellen folyamatba  tett iparkibágási ügyben 
ezt a hirdetési és ezt a jelölést megengedbet-
lennek és büntetendőnek jelentette ki, mert nem 

Singer Co. gyárábAI eredő gyártmányoknak 
ilyetén megjelölése a Singer Co. által forgalomba 
hozott eredeti Singer-varrógépek hírének és 
forgalmának  kárt okozhat. A vevőközönségnek 
azonban ez az eset ismét óvásul Bzolgálbat az 
ilyen tisztességtelen ajánlásokkal szembenni 
való állásfoglalásra.  Mindenki, a ki'eredeti Singer-
varrógépet óhajt venni, győződjék meg tehát 
saját érdekében és vásárolja azt a Singer Co. 
egyik üzletében, a milyen majdnem minden na-
gyobb városban van. 

— Rendelet, a bérmentesítés nélkül, 
vagy elégtelen bérmentesítéssel postára adotl 
levélpostai küldemények portóösszegeinek lero-
vására kiadott portójegyek tárgyában. A rend-
szeres értékkezelés érdekében és hogy a közön-

; a levélpostai küldemények ntán a kézbesí-
tés alkalmával fizetendő  postadijak (porlóössze-
gek) iránt mindenkor kellőleg tájékozva legyen, 
elhatároztam, hogy a kir. posta (és távírda) 
hivatalok, a bérmentesítés nélkül, vagy elégte-
len bérmentesítéssel postára adott levélpostai 
küldemények (levelek,  levelezőlapok,  nyom-
tatványok,  kerosztkötésü  küldemények,  áru-
minták  és  üzleti  papírok)  után beszedendő 
porlóösszegeket folyó  évi  november hó 1-től 
kezdve poriójegyekbeu rójják le, illetve a portó-
összegének megfelelő  értékű portójeeyekel ra-
gaszszanak föl  magára a bérmentesitellen, vagy 
elégtelenül bérmentesilett levélpostai külde-
ményre. E czélból 1, 2, 6, 6, 10, 12, 20, őt) 
fillér  és 1 korona értékű pprlój»gyeket bocsá 
tottam ki. Ezek a portó|egyek lypograflai  nyo-
másban, vizjegygyel ellátott vékouy, fehérpapi-
ron és enyvezett liátBÓreszszel, fűzőid  színű 
képnyomással és fekete  színű érlékszámokkal 
26 milliméter széles és 22 milliméter magas, 
csipkéiéit szélű alaknan vannak kiállítva. A 
vízjegy rajza a papiros-ivekben egymásba fo-
nodó köröket ábrázol, azok közepén a magyar 
korona képével A portójegyek 23 milliméter 
széles és 19'f,  milliméter msgas képe egy vo-
nallal határolt fekvő  hossznégyszögei ábrázol, 
középen tojásdad vonal által határolt fehérme-
zővel. A négyszög és :t tojásdad alakú mező 
közötti részt magyaros jellegű ékitményes és 
szalagdiszitmények töltik ki, melyekből a kép 
felső  részén a .Magyar kir. posta" alsó részén 
pedig a .Killér* szavak fehér  alapon a kép 
zöld színében tűnnek elő. A tojásdad alakú 
mezőbe az értékszámok testes arab számjegyek 
kel fekete  szinbeu vsnnak belenyomva. A portó-
jegyekel postai küldemények bérmentesítésére 
felhasználni  nem Itbet és azok kizárólag a pos-
lai lielkezelésben, a beszedett levélportóösszegek 
lerovására és elszámolására szolgálnak. Ezeket 
tehát a közönség részére elárusítani, vagy a 
közönségtől flzetésképen,  postai dijak lerovására 
vagy becserélésre elfogadni,  a posta (és távírda) 
hivatalnak szigorúan tilos. Folyó évi november 
bó 1-től kezdve, a közönség csakis azon portó-
összegek beszedésére tekintse a posta (és tá-
vírda) hivatalokat illetve a kézbesítő levélhor-
dókat följogosítottaknak,  a melyek bérmentesí-
tetten, vagy elégtelenül bérmentesített fentebb 
említett levélpostai küldeményekre Kiragasztott 
megfelelő  porlójegygyel vaunak kiróva; az ily 
jegyek nélkül követelt portó megfizetését  pedig 
tagadja meg és a levél borítékát (a küldemény 
burkolatát, keresztssalagját) küldje be bérmen 
tesitetlen levélben bálmely posta- és távirda-
igazgatAságboz. Budapest, 1903. szeptember 
25-én. A miniszter megbízásából: Andor s. k. 
pt. főigazgató. 

J Í U L T I É B . * ) 

Alulirott ezennel kijelentem, bogy éo 
H a j d ú János csiktaploczai lakost teljesen jog-
talanul becsületében megsértettem s ezért tőle 
s nyilvánosság előtt bocsánatot kértem, s 6 ne-
kem meg is bocsátott, mit itt mindketten saját-
kezű aláírásunkkal igazolunk. 

Csíkszereda, 1903. oktőber 29-én. 
Szász András,  bádogos. 
Hajdú  János,  kőműves. 

Értesí tés! 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön-

séget, miszerint a folyó  hó november 3 án es-
tére a „Kossuth" szállodába rendezett .Hegedű-
párbajt" Káduly Béni Árpád prímással as este 
azért nem tarthattam meg, mert tudomásom nél-
kül hirdette plakátokon a bárbajt; annális inkább 
nem tarthattam meg, mert as estéu a „Tiszti 
Kaszinóba" kellett zenéljek, hová napokkal elóbb 
lőttem megfogadva  ; mit ó megtudta. Tudta, hogy 
amugyBe melletek el, hirdette aznap estére a 
„Hegedű párbajt". 

Azoubau folyó  hé 9-én este a párbajt 
megtartaui hajlandó vagyok, B akkor meglátjuk : 
ki a legény a csárdában. 

Csíkszereda, 1003. november 3. 
Micii Miska, 
éa zenekara. 

' ) A helyen megjelenő közleményekért semmi 
felelősséget  uem vállal u S z e r k. 

Laptula jdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
A magyar királyi államvasutak igazgató 

ságától a következő levelet kaptuk : 
.4 „Cs/fci  Lapok'  tek.  szerkesztőségének 

Csíkszereda. 
Becses lapjának folyó  évi 42. számában 

„A közöuség kőiéből" rovatában egy közlemény 
„Kegyetlen passió" czimmel jelent még; az erre 
adandó válaszunkuak kérünk becses lapjának 
megtelelő rovatában helyet adni. 

A Csíkszereda állomás közeléken, vonal 
által történt tehén elgázolás tárgyában, a vizs-
gálat — mint ily esetekben rendesen — meg-
tartatott ; azonban a mozdonyszemélyzet hibás-
nak uem találtatott, még pedig azon okból nem, 
mivel az elgázolt állat tilos helyen a vasuttöl-
tés oldalán tartózkodott, ahol a mozdony dü-
börgésétől és fütyőlésétől  megriasztva, közvet-
lenül a mozdony előtt ugrott fel  a pályára; s 
daczára, hogy a mozdonyvezető azonnal meg-
telte az intézkedést a megállásra, a rövid tá-
volság miatt a vonat megállítható nem volt, 
igy a mozdony egy kerékpárjával átment az 
állaton. 

Ebhez képest a kérdésben forgó  esetben 
egyedül hibás az állat tulajdonosa, mivel jószá-
gát felügyelet  nélkül, tilos helyen legelni eu 
gedte, ami állal a közlekedés biztonságát ve-
szélyeztette. 

Kolozsvár, 1903. október bó 29-én. 
Az üzletvezetőség: 

BohudL 

773/1903. végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1903. évi Sp. I. 248/ti. számú végzése követ-
keztében Dr. Eröss Vilmos ügyvéd által kép-
viselt id. Kánya József  csikdelnei javára Csáki 
Albert és társai csikszépvizi lakosok ellen 39 
korona s jár. erejéig 1903. évi augusztus bó 
27-én foganatosítóit  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 729 kor. 60 fillérre  becsült kö-
vetkező ingóságok u. m.: I. Csáki Alhertnél 
tehenek, borjuk, deszka, rozs, széna stb. U. Csáki 
Elekuél rozs, széna és Bzekér nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 876/2. számú végzése foly-
tán 39 kor. tőkekövetelés, ennek 1903. évi áp-
rilis hó 1-ső iiaiijitól járó 6°/„ kamatai és ed-
dig összesen 28 kor. 20 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csik9zépvizen leendő eszköz-
lésére 1903. évi deczember hó 20-ik napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitűzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  melleit a legtöbbet Ígérőnek, azűk-
ség esetén, becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felfilfoglaltták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi október hó 
29-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

784/1903, végrli. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel köthirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járáabiróság 1903. 
évi Sp. I. 405. számú végzése következtében Dr. 
Nagy Béni ügyvéd által képviselt Barcsai Dénes 
csíkszeredai javára CBedó Domokos és neje csik-
taploczai lakosok ellen 536 kor. 31 fill.  s jár. 
erejéig 1003. évi augusztus hó 22-én foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  éa 78*2 
kor. becsült következő ingóságok u. m. házibu-
torok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 1903. évi V. 903/2. B z á m u végzése folytán 
536 kor. 31 fill.  tőkekövetelés 500 korona után 
1904. julius 20 tói 6°/o kamatai 36 kor. 31 fill. 
B ennek 1903. évi junius hó 24. napjától járó 5°/o 
kamatai, váltódij és eddig összesen 72 korona 
48 fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig végrehajtást szenvedők lakásán Csiktap-
loczán leendő eszközlésére 1903. ÓVÍ novem-
ber hó 6-ik napjának délelőtti 9 órája határ-
időül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az Arintett 
ingóságok as 1881. évi LX. t.-cz. 107. éa 108 
§-a értelmében kéazpénzflsetés  mellett, a legtöb-
bet Ígérőnek, szükség esetén, beosáron alul ia 
elfognak  adatni. 

Amennyiben as elárverezendő ingóságokat 
mások ia le- és felülfoglaltatták  s aiokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, esen árverés as 1881. 
évi LX. t.-ca. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi október hő 
19 ik napján. 

ÁBRAHÁM MÁRTOD, 

kir, bírósági végrehajtó. 



November 4. C S Í K I L A P O K 45. szám. 

1139 903. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré 

teszi, liogy a Csíkcsicsó község határá-
ban folyó  hó 13-án felfogott  1 ilrlj 3 éve» 
jegyiiélküli, kékszőrll tehén, mint gazdát-
lan jÓHzág, Csikcsicsó községházánál 1 8 0 3 
évi november hó 20-án d. e. 10 
Órakor nyilvános árverésen eladaiik. 

A község elöljárósága : 
Csikcsicson, 1903. évi október 30. 

GYŐRFI FERENCZ, 
1 •> l.ir.'i. 

SIKSZENTIMRE községben 
'és határán 2W  hold terliletU 
birtok az1004. januári tói 
kezdődő egymásután követ-
kező 6 é v r e haszonbérbe 
adandó. A feltételekről  érte-
kezhetni Szacsvay Imre, 
kir. j.-biróval Csíkszeredában. 

022—1903. végili. száto. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó nz IStJI. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a t'nikszereilHi kir. jarüsÍMióság 
I!i03. évi Sp. 1. 17/3. száma végzése követ-
keztében L*r. (,'síky Józsel csíkszeredai lakos 
tavára Csikszépviz község ellen 106 kor. M 
lillér s jár. erejéig l'J03. augusztus lió 27-én 
toganat'isilolt kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és H00 koionára becsüli következő in-
góságok u. m.: tűzi fecskendő,  fertőtlenítő  gép 
és^Wertheimiszekrény nyilvános árverésen el-
adatnak. $ 

MelyQárverésuek csikszereilai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. U17 2. száuiu végzése foly-

tán 106 kor. 26 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1903. évi január bó 17-dik napjától járó 6Vo 
kamatai és eddig összesen 61 kor. 14 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek ereiéig 
Csikszépvizen a községházánál leendő eszköz-
lésére 1003. évi november hó 20-ik 
napjának délelőtti 11 órája határidőül 
kitüzetik és abboz a Venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hngy az érintett 
ingóságuk az 1081. évi LX. t.-cz. 107. és 180. 
g-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságukat 
mások is le és felülfoglaltalták  s azokra kielé-
gítési jogoL nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elirudelietik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. október hó 
2'J ik napján. 

Ábrahám Márton, 
Lir. Iiir. vi'lírcluijtó. 

CZELL FRIGYES ES FIAI 
boraagykereskedés Medgyesen. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 

Eredeti 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p a l w e c k o k b a n é s l i o r t l ó k h i i i i . 

Erdélyrés/.í képviselő : 

Jakab Gyula ur 
GyergyóazentmiklOBon. 

Gyomorbajban szenvedőknek! 3 ! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterbelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen billeg ételek élvezése, vsgy 
pedig rendetlen életmód állal maguknak valamely gyomorbajt, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

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

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a füszereB  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből es a legkitűnőbb jó borbol készíttetik, erősiti ea táplálja 
az ember emósztöszervezetét, elhárítja az emésztési zavarokat es 

az egészseges ver ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A fentneve/.eit  Füszeresboriiak kellő időbeli való használata állal a gyo-

morbajok már csirájukban luegsemniisitleinek. Tehát senkiitek sem kell kése-
delmeskedni, hngy a/t kellő illőben lutsználj*. A krónikus gyomni bajnál lellépü 
jelenségek, milyenek a főfájás,  felböfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött emelygés, még ha olyan hevesek léptiek is lel, a 
bornak neháiiyszuri élvezete után azonnal elenyésznek. 

^7p|fHlKTlildQ  """"k kell. iiietlen következményei, mint a szorulás 
ú i c i v u u g u i d d kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vél lululások a liláiban, lépbeti é„ » verőczéi leiidszrrben (alanyéi es 
bántalmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elháiiltatnak. — A 
lüszeresbor megbünteti a nehéz miészléM és könnyű székelés által az alkal-
matlan HUyngnka! a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vél képződésnek és a má j beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan é|szakák lassanként vég-
kép kimerítik »z embert. — A li\szere>W az elgyengüli életerőnek uj impui-
szust ad. — A fűszeresből-  fokozza  az élvágyat, előmozdítja az emésztést es 
táplálkozási, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vél képződést, lecsillapil|á 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és hálairat bizonyítja. 

A lüszeresbor palaezkokban I Irt 50 kiéit és 2 liléit a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszeniiniklós, Ksicztalva, 
Kápiilnás-Olablaln, Homoiód, Ilálys, Bögöz, Ifsriícz,  Zombur, Uniót, 'l'elegdi-
baezi.il, Tusnád, Hánklalva, Csiks/.enlgyörgy, Sósmezii, tíyergyÓKzentiiiiklós, 
Üyergyóditró, tíyergyó-Alfalu,  (íyergyőlölgyes, Oyergyóujlaln, Csikszeiilmárton. 
Kászon, l'arajil, Siklód, Korúiul, Ktéd, Karkaslaka, Szekeiykereszlur, Krketl 
Felek, Szászkeresztur, Kacza, Kihalom, Ugra, A.-liákDs. IWok, MikU.svár, 
N.-Ajta, Uölön, Zalán, Usernátou, Herec/.k, Zabola. Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárliely s így tovább Magyarország és Ausztria niinileu nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Füszeresbor eredeti minőségben három és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamnenyi helyiségbe. 

IMF* Utánzásoktól őrizkedni kell! 
l , ~ l - Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Fúszeresbort kell kérni!!! 

!! Takarékos háziasszonyokhoz!! 
Ruháikat bármely divat szerint is minden nagyobb fáradtság  nél-

kül saját maguk készíthetik meg a beállítható I C * o « I d e r é k Nan b é -
k é m ü l é k "Wtm  segélyével anélkül; hogy szabásmintát kellene használni-
A készUlék minden testalkathoz szabályozható. — Egy készülék ára után-
vétel mellett 8 korona. Minden mUvelt államban törvényesen védve éa 
szabadalmazva. Ügynökök kerestetnek. 2-10 

GlTNCHEIsBAlTEK ASTAL, Sopron. 

d t r Felette fontos  * * 
I minden mezőgazdára, marhatulajdowoara, juh, tertégtenyégitöreéa minden Htgaidára néive. 

„J/t  képen  hizlalom  fel  gj-orsan  sertéseimet  ?" ,Mi  által  lesz  marhám gyor-
san piaczképes?'  .Mivel  gyorsíthatom  az ükörhizlalást  ?" .Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  H  tejhozam juvitását  és  gyarapítását?'  '„ifi 
últal  gyorsítom  növendekmurhúim  felnövését  Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

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

ben részesített 

Regensburgi „É T Y A 6 Y« takarmányfüszer 
vegyittetik. 

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

c/.égnél: 

M E I S E L A J O S _ 
mesögasdaBÓgi késsitmények gyára Ssásssebes. 

Tájékoztatók, füzetek  és utasítás ingyen szélkűldve. Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve szieveskedjék egyenest a 

11 --Hl lenti czégliez fordulni. 

levelűi 
VlllÚlli CSllk 

11 
„Prciaiier 

I VÚilji-tíVfíVfl. 

Kfjycd  iíl 
Viilói] i csuk 

a 

„Preisstier" ,, 
'vódjcpygyi-l. 

/ 1 ' 

rá. i l t 
M É S W B 1 

I F e l T j . l r 3 c a . - c L l l i a . t l s L Z 3 . - a - l 
kedvez főárudánknnk  n szerencse. Hiivid idő alatt 12 m i l l i ó k o r o n a nye-
reménynél többet űzettünk nagyrabccsült vevőinknek ; csak a legutóbbi 

5 hónapban a 

3 legnagyobb nyeremény és pedig: 
a 605-000 koronás nagy jutalmat nz 57080. számú sorsjegyre, 
" 1 0 0 . 0 0 0 „ főnyereményt  a 743G6. „ 
n 90.000 „ „ a 109780 

és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ legcsélydusahb osztálysorsjálékában 

vegyen részt. A most következő ni. kir. s/.abadalni. 13. osztálysorsjátékbnn ujból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget, 

U millió 459.000 koronát 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

1 , 0 0 0 . 0 0 0 I z O S T O X i S L . 
Továbbá 1 jutalom OOO.OOO. 1 nyeremény 400.000, 1 á 2 0 0 OOO. 
•1 á ÍOO.OOO, 1 á 9 0 . 0 0 0 , 2 \ 8 0 . 0 0 0 , 1 á 7 0 . 0 0 0 2 á 
OO.OOO. 1 á 5 0 . 0 0 0 , 1 á 4 0 OOO. 5 á » 0 . 0 0 0 , 3 á 35.00«», 
8 á 2 0 OOO, 8 á 15.OOO, 30 á ÍO.OOO koron» és még sok egyéb : 
összesen 55.OOO nyeremény és jutalom 14 ,430 .000 korona összegben. 

A/. I-ső osztályú sorsjegyek tervszerű árai : 

' s eredeti sorsjejy í r t — . 7 5 vao tor. 1 . 5 0 ; 1 1 eredeti sorsjeiy Irt 1 . 5 0 vao kor. 3 — 
i - i i i i 3 . „ „ 6 . , i t „ „ 6 . „ „ 1 2 . • 

A sorsjegyeket Utánvéttel vagy nz összeg előzetes beküldése ellenében 
küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket cr. sorsjegyekere kérünk 

gC"  folyó  évi  november hó 19-ig "Tfcg 
bizalommal hoz/.ánk beküldeni, miután a húzás 6 napon kezdődik. 

Török A. és Társa 
bankháza BUDAPEST. — Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Foárudáiik osztálysorsjátók-ilzletci : 
Központ: Teréz-körut 46 a I. fiók:  Váczi-körut 4!Ű. II. fiók:  Muzouiu-

körut 11a. III fiók:  Erzsébet-körut 54|a. 
Heudetóiavéuejégando TOROK A. ES TARSA bankháza Budapest. 

Kérek részemre I. osztályú m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti 
sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 6 - 6 

i utánvételeiül kérem 1 
kur. (bélycgekbcn)l UTlMÍÍ Az összeget 

& ( 

Nyomatott Caikaaeredában, Sivoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1003. 




