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Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

S z e m l e . 

A mult hét elején ismét elborult a 
politikai látóhatár a a békéé kibontako-
zásnak rövid időre felcsillant  melegítő su-
garai az obstrukezió sötét felbői  által 
eltakartnttak. 

A szélső baloldal november kilen-
czediki párt konlerencziáján nyilt kér-
déssé tették azt, hogy ki minő  fegyve-
rekkel  akar küzdeni.  Ezzel ugyan nem 
mondta ki a párt határozottan az obstruk-
czíót, de nem mondta ki azt sem, hogy 
eláll a kivételes fegyverek  használatától. 

A párttagok e határozatból kétféle 
véleményt formálnak.  A liarczias rész ab-
ban a meggyőződésben van, hogy e ha-
tározat következtében tovább folytalják 
nz obstrukeziót és lehetetlenné teszik a 
Tisza-kormányt, a békepártiak viszont azt 
hiszik, hogy a párt nagy többsége nem 
kíván a kivételes parlamenti eszközökkel 
élni és i,z obstrukezió felszólalók  hiányá-
ban rövidesen megszllnik. A jelek azon 
ban arra mutatnak és a függetlenségi  párt 
egy részének magatartása azt tannsitja, 
liogy egyáltalán nem akarnak leszerelni 
s az eredményes parlamenti munkálko-
dásra a közel jövőben alig van kilátás. 
A mi elég baj, mert igazuk van azoknak, 
akik azt állítják, hogy az obstrukezió 
folytatása  veszélyezteti az alkotmányt s az 
ország gazdasági, erkölcsi és legfőbb  po-
litikai érdekeit. 

A pénzügyi bizottság Illésében, mely 
az indemnitást vette tárgyalás alá, Tisza 
István gróf  kijelentette, hogy az ország-
gyűlés feloszlatása  dolgában más korlá-
tot nem ismer, mint az 1867. évi X. t.-cz. 
tileimát, amely azt mondja, hogy az or-
szággyűlés akkor oszlatható föl,  ha a 
jövő évi költségvetésre a ház határozatot 
hozott. A törvény ezen intézkedését kor-
mánypárti részről ugy értelmezik, hogy 
a pénzügyminiszter beterjeszti a költség-
vetést, elmondja expozéját a a ház a költ-

ségvetésre azonnal hoz határozatot, ki 
mondván, hogy a költségvetést a pénz-
llgyi bizottsághoz utasítja. Ez lesz a kor-
mány törvényes alapja az országgyűlés 
feloszlatására  és az uj választások elren-
delésére. E'. azonban ebben az évben 
alig következik be, mert deczember kö-
iepére a delegácziót hívják össze, hojfy 
a jövő évi közös költségvetést megálla-
pítsa s esetleg indemnitást adjon. 

Nevezetes eseménye nz elmúlt hét-
nek az is, hogy Bánffy  Dezső báró Ko-
lozsvárt zászlót bontott és n volt nem-
zeti párt kibővített programjával pártot fog 
alakítani, melyet uj parinak  lógnak ne 
vezni. Ennek a pártnak — iiiníut a ki-
bocsájtott manifesztumból  olvassuk 
végső czél j a : egységes,  egy nyelvű 
magyar nemzeti  állam  létesítése  ön-
álló  vámterülettel  és  önálló  nemzeti 
bankkal. 

Létesíteni kivánja az állami közigaz-
gatást, a törvényhatósági városok autonó-
miáját azonban fenntartja,  sőt fejleszti.  A 
manifesztum  szerint a városokat az állam-
nak kötelessége segíteni. 

Sürgeti a választási jog kiterjeszté-
sét egységes, minimális vagyoni és ér-
telmi czenzus alapján. Az állami tisztvi-
selők javadalmazásáról szóló törvényt 
azonnal életbe akarja léptetni, a közigaz-
gatási tisztviselők részére pedig, addig is, 
mig ezek fizetése  is rendeztetnék, kivánja, 
hogy bizonyos összeg, mint segítség, a 
költségvetésbe felvétessék. 

A nemzetiségi kérdésben ugy nyilat-
kozik, hogy a nemzetiségek joga nyel-
vllk és kulturájuk felvirágoztatására,  tisz-
teletben tartandó, de megkívánja, hogy 
minden iskolát magyar szellem lengjen 
át éa a magyar nyelv oly mértékben ta-
nittassék, hogy a tanulók szóban és írás-
ban elsajátíthassák. 

A hadsereg kérdéséhen kívánják a 
kiegyezési  törvény  teljes  és  őszinte 
végrehajtását. Követeli a magyar nyelvet 
a vezényletben, szolgálatban, a bflntctő 

igazság szolgáltatásban, az igazgatás min-
den fokán,  valamint a polgári hatóságok-
kal való érintkezésben. Követeli a magyar 
zászlót, czimert és jelvényeket, az alkot-
mányra való felesketést  és magyar nyelvU 
katonai iskolákat. 

A klllső képviseletben a magyar 
nyelvnek a paritásnak megfelelő  jogokat 
kíván a némettel, megköveteli, hogy a 
hivatásos diplomacziában a magyar nyelv 
tudása teltétele legyen a diplomacziai 
kvaliükácziónnk. A c/.imer kérdése pedig 
a klllső képviseletben ugy rendeztessék, 
hogy a magyar állam önállósága és szu-
verinitása kifejezésre  jusson. 

Hogy politikai életünkre milyen be-
folyással  lesz az uj párt,  az attól fllgg. 
liogy miként tudják a pártot szervezni. 
Annyit azonban el kell ismerntlnk, hogy 
a program nagyon tetszetős s szerfelett 
alkalmas arra, liogy a kibontott uj zászló 
nlá nagyobb számú híveket édesgessen 

Tiszti István gróf  kormányelnök a 
szabadelvilpárt egyik minapi értekezletén 
két fontos  nyilatkozatot tett. Egyik az 
olasz kereskedelmi szerződésre vonatkozik, 
melyet az ismeretes törvénytilalom miatt 
nem lehet megújítani. A magyar kor 
inány lehetőleg rövid időre provizórikus 
szerződést kiván kötni, melyben a ma 
érvényes borvám klauzula nem fog  he 
lyet foglalni.  A másik kormány nyilat-
kozat azt a kijelentést tartalmazza, hogy 
a kormány semmi puctsra nem készlll és 
a kUzdelem egész rendén nyilt kártyával 
akar játszani, meglepetésnek sem az or-
szággyUlést, sem pártját, sem ellenfeleit 
nem teszi ki. 

Ugyanezeket Tisza  István a házban 
is kijelentette, mindez azonban nem hasz-
nál, mert ezzel szemben az ellenzék 
harezra készülődik. Nyíltan nem válasz-
tott ugyan vitarendező bizottságot, de 
hallgatólag alakult ilyen bizottság, mely 
uiár tetemes számú szónokkal rendelkezik 

Az ilyenformán  tovább folytatandó 

obstrukczíónak káros következményei ter-
mészetesen azoknak lelkét fogják  terhelni, 
kik a békés kibontakozásnak még tovább 
is útját állják. 

— A képviselőhál ülései. A kép-
viselőház nov. S-én tsrtott (ilésébeo, melyet 
Perczel  Dezső vezetett az ülés elején Molnár 
Jené kijelenti, hogy minapi közbeszólásával nem 
akana sérteni a minisztereloök személyét, Kubik 
Béla hasonló kijelentést tett RoBenberg Gyulá-
val szemben. Vlád  Aurél asért szólalt föl.  hogy 
ót a szombati ülésen igy aposztrofálták  : „Vlád 
cssk itt t sbál, otthon megverik éa hallgat. Ha 
sokat b<. dl, kikap itl is", kijelenti, hogy ót 
otthon sem verték meg s hiszi, liugy a magyar 
parlament még nem BÍilyedl annyira, hogy egy 
képviselőt megverjenek. Napirenden volt a kor-
mány programja, melyhez hozzá szóltak Holló 
Lajos, ki a további harezot hirdeti és Zichy 
láilos gróf,  ki Tisza eddigi politikájából és a 
korinánv összeállításából a régi rendszer vissza-
térését látja. Nem bízik Tisza Ígéreteiben és a 
néppáit energikus ellenérzést fog  vele szemben 
gyakorolni. Ezután Tisza  kormányelnök vála-
szolt az eddigi Bzónokok beszédeire s közben el-
ejtene, hogy a közös hadseregbeli közös jelvényt 
akar megállapítani, a mi a függetlenségieknél 
nagy felháborodást  keltett B heves közbeaséláso-
kat idézott föl.  Tisza  azntán KoBsuth kérdéseire 
felolt,  feleletei  azonbau a függetlenségi  pártot 
nem elégítették ki. A* ülés aszal a napirenddel 
végződik, hogy a vitát holnap folytatják.  A no-
vember 10-iki ülésben, as ülés megnyitása után 
elnök elrendelte a szavazást a megüreaedett bi-
zottsági tagsági helyek betöltésére. A szavazás 
megtörténte után napi renden voll a kormány 
program megvitatása, melyhez elaőnek Vlád 
Aurél szólott hozzá, kinek beszéde alatt Vesze-
lovszky  Ferencz közbeszólásai heves közbeszó-
lásokra adtak alkalmat. Hock  János beasélt 
ezután B beszéde elején jól odasózott Veszelovssky-
nak éa erősen támadta a miniszterelnököt. Ölés 
végén elnök kihirdette a szavazás eredményéi, 
mely lapunk más helyén olvasható. — A nov. 
ll-én tartott ülésben a kormány programját vi-
tatták, melyhez e napon Polonyi  Géza szólott 
hozzá. Beszéde elején erősen összeszólalkozott 
Hock Jáuossal s kijelentette, hogy hajlandó a 
koruiáuynak az uj indemnitáBt megadui arra aa 
idóre, mig az uj választásokat keresztül vissi. 
Ezután Tisza  István gróf  miniszterelnök körvo-
nalozta álláspontját a ozimerkérdéBben. Udvary 
ferencz  interpellált végül a bélyegilletékek ügyé-
beu s a mentelmi ügyek napirendre tűzésével 

A „CSÍKI LAPOK" TARC/AJA. 

Ki tanítsa a lit- és erkölcstant a népiskoláiban? 
Irta ús IÍ rOsiki r. k. Tttiiitócgy-csfllet4  közgyűlésén 

felolvasta.-  Karácsony Jóssef 
(Folytatása és vége.) 

Ha a h«l- és erkölr-tanl is az a tanító ta-
nítja, aki a töhbi tárgyskal, öiikente|~iiül a tör-
ténelmei. alkotmányt, magyar nyelvel összes ol 
va^manyaiban, lőldraizul. természettant és ler-
mészetra'zol a vallásos ihlet fogja  áthatni. Vert 
maradsndő és uralkodó érzelmeket a tanítóban 
csak az öiök eszmények, örök elvek, örök igaz 
Ságok tépések felébreszteni  s ezek folytonosan 
oda tolulnak törvényeik szerint a tanító aikára. 
odalépnek a tanilo vérkeringéséhez s minden 
c»elekedeiénél kormányzó szerepet követelnek. 

Ug\an miképpen i-. lehetne eredményesen, 
nevelői hatással tárgyalni esy szent István ki-
rá ly . egy szent Lászlót eey Nagy L«i»sl. és 
H»!l"* Máty ást és a többi történelmileg nemzeti 
nagy janikat, ha legalább a / , részét az események-
nek n-iii az isteni tei vekre támaszkodva nem 
az isteni akarat érvényesülésére bivalkozva tes-
szük hatásosokká. 

Hiképen l-heine nevelői hálással tárgyalni 
a természettant, természetrajzot, ba az előbbi-
ben a természeti erők és törvények szerzőjére 
a gyermek értelmét rá nem vezettük; ha érzel-
met, a tiszta érzelmét benne fel  n-m keltjük 
az iránt, ki a lények miliőit csak az einber ja-
vára hozta létre és semmi másért. 

A Födrajznál minden parányi hely alkal-
mas valamely nevelői czél megvalósítására. Egyik-
bely a szülelés, a létadás nagy kegyelmére a 
másik szerencsés nemzeti események megtörtén-
tére emlékeztet; begyek, völgyek, lolyók, váro-
sok, falvak,  lemékrny rónaságok, intézetek, 
templomok mind a nevelői czél szemléltető esz-
közei. 

Minden népiskolai lárgy az isteni és erköl-
csi erény felkeltésére  van végső czéljáhan teremtve. 
Tűzkövek ezek, melyekből szikrát kell ki 
c>alni szakszerű kalapácsüléssel. 

De ha nem a tanitó tanítja a bit és er-
kölcslant rendelelszerüen, egy két év múlva ki-
hullanak szivéből az élő. a tárgyakat átható er-
kölcsi érzelmek, szétfoszlanak  gondolkozó lel-
kéből az érzelmek forrásai:  a lét, a végczél, a 
teremtő, a hivatás, a viszonv eszméi: » ezek el 
mul'án, nem lesz, a mi megmelegítse reáltudo-
manyának hideg gondolatait; nem lesz , a mi lel-
kesítse ideális nevelői czélokért egykor buzgó 
akaraterejét 

Sehogysem tartom kielégítőnek azt, hoey 
heti 9 órában a hitlant más tanítsa, m nl a 
löbhi tárgy, k 'anilója. Mert heti 2 órában, -öt 
heti négy ó ' -.n is mire lud menni a plébáno-
vagy bArki a hitoktatók közül. 

Heti 2 órában, vagy 4 órában i« csak 
tanítani lehet, de nem nevelni. Már pedig az 
iskolának a czéljn n-m a tanitá". hanem a ne-
velés, melyhez a lanitás, az erkölcsi élet és 
testi tökéletesedés mint részek tartoznak. 

A népiskola inai rendszere kizárja azt, 
hogy azorványo* 2-3 órán nevelni lehelne. Erre 
az egész népiskolai élet, a bét minden napja, 
az esztendő minden hónapja szükséges, folytonos 
egymásutánban akképpen, hogy megszakítással 
a napi rendről a nevelés említett 3 tényezője 
le ne vétessék. 

Már pedig ha más tanítja a hit és erköcs-
tant mint a többi tárgyakat, ez esetben neve-
lés nem lehet. Éppen e miatt beteg a tanügy 
országszerte. Korszellemmé nőtte ki magát az 
a férges  tanügyi felfogás,  hogy az bitlant éa 
erkölcslant lássa a pap A tanítónak ezzel sem-
mi köze. — E» az oka, hogy a tanitó csak 
tanitó, de sehogysem nevelő, ha rabja ezen ör-
dögi tanügyi korszellemnek. Ugyan ezzel a mai 
rendszerrel mit érünk el? Már el Is értük nagy 

mértékben a szomorú eredményt. Nemzeti neve-
lésünkbe becseppent a halál mérge. 

De itt még nem a székely tanítók iskolái-
ban. — Itt nem, mert önök szentnek tart-
ják az ősök nevelésügyi hagyományait, önök 
uraim! szentnek tartják küldetésüket szentnek fa-
junk jövendőiét, s azért állásukat készek vol-
nának odadobni semhogy a népiskolai tárgyakba 
bele ne illesztenék, tele ne töltenék az üdvös-
nég olaját. 

Ezrekre megy azon iskoRk száma 10 
ezere azon tanítók száma, kik az erköcslan 
tanítását nem tartják hivatásuk részének. Minő 
iskolákat értek és minő lanitékat ? Azt mindnyá-
jan i«merik. — Ezért mondám, bogy nevelés-
ügyünkbe belecseppent a halál mérge. 

Kaik. iskolákban még áll a ker. nevelési 
színvonal, mert ezekben a bittau és erkölcstan 
tanítása a tanítók feladata  több helyen, mint 
nem. S e-ek a lölibi tárgyakban is minden 
találó helyen gondot torditanak a nevelői czélra. 

Az említett korszellemet minden parányá 
ban : czéljában lélforrásábam,  szerzőiben, ered 
ményélien bonezolókés alá kell vetni és e mű-
tét meggyőzi még azon keveseket is, kik néze-
temet első tekintetre magukévá nem tennék, 
bogy a hil és erkölcstant annak kell lanilania. 
ki a löbhi tárgyakat tanítja ; hiszen a tanítóság 
szakismertei tanítja a történelmet, szakismeret-
tel kell tanítania az eszmék midkét nemét. Nős 
ebből áll a hit és erkölcstan módszere is: 
szent történelemből és a hit igazságok eszméi 
bői. El kell tehát fogadnunk  egyházunk és ha-
zánk hü szolgálatára azt, bogy a hit és erk. le 
gyen annak a kezében j a ki az osztályt tanítja. 

Megváltozott madárvilág. 
Grotleviis természettudós érdekes osikkben 

bizonyítja, hogy a madarak világa megváltozott. 
Megváltoztatta pedig az ember, as ö mindent át-
formáló  kultúrájával. As erdők megritkultakba 

lápokat, uádasokat kiszárították, lecsapolták, a 
szántóföldek  területe óriás módon gyarapodott, 
nagy, népes városok épültek s es a változás 
nemcsak a föld,  hanem a levegő lakosainak élet-
módját is kiforgatta  ősi mivoltából. A búbos pa-
csirtát, pipiskét, BZás évvel ezelőtt még Magyar-
országon nem ismerték. Belső-Azaia sivatagainak 
volt a lakója ezelőtt es a fürge  kis madár. Sa-
játos különössége, hogy caak a potos országút 
mentén szeret szökdécselni, ahol a fü  ia alig te-
rem. A csengő hangú fekete  rigó ötven-hatvan 
évvel ezelőtt caak a sürü erdő mélyén rakta 
fészkét  s ma már kertben is hallatja zengő sza-
vát. A nagyvároB-utciai madara, a lébütő veréb. 
Valamikor ez ÍB csák az erdő-meső lakója volt 
s ma már télen-uyáron, ázva fázva  a városi em-
berrel Bzenvedi át az idő járását. A feeske  nem 
szereti auuyira a vároBt. Meglehet azért, mert 
nem verhet oly bátran féssket,  mint falun,  de 
hihetőbb, hogy azért, mert ott kevesebb a bogár 
is éa nem tud napestig annyit fogni,  amennyi 
as ő kis családja tápláláaára kell. A nagy vá-
rosnak épp haaouló hatása van a madárra, miat 
az emberre. Kiöli belőle a félénkségét.  A városi 
ember nem bántja a madarat, BÖt örül a látáaá-
uak, mert eszébe juttatja a nagy, s szabad ter-
mészetet. A feoskemadár  különben, mlat ahogy 
a franczia  Ponchet állítja, féssekverésének  a 
módját ís megváltoztatta. Régente a fészek  göm-
bölyű volt, fent  osak akkora nyílás, bogy a kis 
madár bebújhatott rajta. Mostanában asonban a 
fecske  ovális alakú fészket  rak, a melyen boss-
azan hasított bejáró-nyílás van. As ember azon-
ban nemcsak vonzsa, hanem el is riasztja a ma-
darat. A komor, méltósággal teljes saa kerüli ss 
ember társaságát, aót még a gólya is csak olyan 
vidéket szeret, a hol kevesebb ember Jár és 
lehetőleg magányosan áldozhat vadSss-ssenve-
delmének. 
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u 014a véget irt. - A 12 iki üléa átnyúlt a 
kéaA éjjelbe is. Ai ülés elején felfUggeazletlék 
egy esőmé képviseli oienielini joaát a asulán 
Keaa  Ivor báró asólott a mlnisiterelnök pro 
gramjáhoi. Követberett a miniszterelnök napi 
rend indítványa, melyben as ujoncajavaslaiol 
éa  aa indemnitást kéri a holnapi fiién  napirend 
jére tüsni. Erre as indítványra Olqy  sárt ülést 
kér), melyet éjfél  után negyed egyig hustak kl 
hosasn beaiédoikkel Lengyel  Zoltán, Gabâoyi 
Miklós, Várady  Károly. Udvary  Ferenea is 
Pap Zoltán. A nyilt ülés megnyitása után a 
miniszterelnök indítványát, melyhei mind as 
ellensék, mind a kormány réssérdl többen hozzá 
szólottak, elfogadták  s a péoteki ülésre napirendre 
tüsték. — A 18-án tartott Uléaben uapirenden 
az ujouesjavaslat volt, melyet Münnich  Anrél 
előadó nyújtott be s ast Nyiri  honvédelmi mi 
niaster okolta meg hosaxabb beszédben, mely 
minden oldalon jó hatást teli. Hellenbroutb 
Oésa éa Okolicaáayi  László beszéltek a javas-
lat ellen a mindkelten határosali javaslatot nyuj 
tollak be, mire aa ülés Tbaty  ssemélyes kérdés-
beni felsiólslásával  véget ért. — A 14 iki ülés-
ben tovább folytatták  a vilát, melyben réazlvettek 
Gáli  Sáudor ás Kaas  Ivor a Oáll határozati 
javaslatot ia nynjtott be. Elnök esután a vitát 
hétfóre  halasztani javasolta, míg Poloayi  az 
indemnitás nspirendre tűzését indítványozta. 
Többek felasólalása  után, ai elnök javaslata 
fogadtatott  el a as üléa a Nősz  Qyula iuter 
pellácziójával, a melyet a Tátrai erdók eladása 
ügyében tett, véget ért. 

= A képviselőház bizottságainak 
uj jon Választott tagjai Megválasztanak : 
Az 1. biráló-bizotlságba Kelemsn Béla és Kétyi 
Mihály. A II. bíráló bizottságba Uariha Ödön. 
A IV. biráló-Msotlságba Molnár Jenó. A VII. bíráló 
bizottságba Just GyuU. Igazságügyi bizottságba 
Bartha Ödön, Bizony Ákoa, Fejér Antal. Torna-
aics Miklós. Kérvényi bizottságba Mukica Simon. 
Kösigazgatási bisottságba Baross Jusztin, Qulner 
Gyula, Hedervári Károl> gróf.  Közgazdasági bizott-
Iságba Molnár Ákos. Közlekedésügyi bizottságba 
Malatioszki György. Közoktatásügyi bizottságba 
Blaskovics Ferencz. Rátkai László. Mentelmi 
bizottságba Mayer Károly, Olay Lajos. Munkás 
ügyi bizottsáitba Just Gyula, Wiokenburg Márk 
grof.  Naplóbiráló bizotlságba JékeyZaigmond, Rud 
nay Sándor. Üsszeférheleilenaégi  bizottságba Po-
povlcs .V István. Pénzügyi bizottságba Bartha 
Örtöu, Hegedűs Sándor. Holtai Perenei Juat Gyula 
Komjáthi Béla, Koasuth Fereucz, Wlasaica Gyula. 
Számvizagáló bizottságba Putnoky Mór. Védőeró 
bizotlaágba Uammer̂ berg Laazló. Zárasámadaa-
vizsgálo bizotiaagba Gál Sándor, Komjáthy Béla. 
Erzsébet-szobor bizottságba Jnat Gyula] Rálkay 
László, Wlassics Gyula. A Horvát-Szlavón dalmát-
országokkal kölendó pénzügyi egyezmény elő-
készítésre kiküldött országos bisottságba Bartha 
Öfön,  Hédervári Károly gróf,  KosBnth Ferenci, 
Síéll Kálmán. 

A földmives-iskolák.*) 
i. 

Magyarország területén ma 17 állami és 
5 többé - kevésbé magánjellegű földmivesiskola 
vau. Rimaszombat, Csákóvár, X. Szt.-Miklós, Pápa, 
Ada, Szt. Imre, Algyógy, Kecskemét, Lúgos, Jáss-
berény, Hódmezővásárhely, Békés Csaba, Karczag, 
Komárom, Szabadka, Bresnóbánya, Szilágysomlyó 
— az államiak székhelyei. 

A beszterczei, braBsói földvári,  medgyeai, ssebeni 
éa oaákvári foldmives  iskolák — megyeiek, közsé-
giek és magánjellegüek. 

Tehát vau összesen 22 alsófoku  mezőgazdasági 
szakoktatási intézetünk. Ezeknek a szervezését, 
illetve életbeléptetését megkezdettük 1884 ben s 
az első uttöró munkák emléke báró Keinéuy Gá 
bor és gróf  Széchenyi Pál miniszterek neveihea 
fűződik. 

A czél, melyért ez iBkolák szerveztettek : 
a foldmives  elem (kisgazdák és mnukásoaztály) 
gyermekeinek mezőgazdasági képezése, oktaláaa. 
Más foglalkozási  ághoz tartozók gyermekei még 
a fizetéses  helyekre is csak kivételesen vehetők 
fel,  igyenes helyekre teljeséggel nem. 

As 1806. évi 5870. sz. idevonatkozó uiiil. 
utasítás a fsnebbiekre  és még igen Bok más 
egyebekre vonatkozóan számos komoly és czél-
tudaloa irányelvet tartalmaz. 

Mindenekelőtt kifejezést  ad azon intenczió 
nak, mely szerint a foldmives  iskolát végzett 
növeudékekuek az éleiben : kiagazHai, róldmivea-
gazdai, béreagaidai, munkaveselói, felügyelői  éa 
gaad. cselédi aierepet kell betölteniük. A mint 
hogy as irni-olvaani tudás előképzettsége 
egyébre nem is igen kvalifikálhat,  még két évi 
igen intensiv további tanitáa és nevelés mán 
aem. 

Nagy súlyt helyez as említett utasítás a 
gyakorlatiasságra, a gazdái éa erkölcsi nevelésre 
a mnnkában való edzettségre, rendre, rend 
szeretetre, ásóval: erőteljes kifejleaslésére  minden 
olyan egyéni tulajdonaágnak, amelyre csak a 
gyakorlati életnek elubb einlitell, ugyaaolváu: 
altiszti munkakörében — asükaégük lehet. 

Nagyfontosságúak  különOaen íz utasításnak 
kövelkeió részei: 

. 4 növendékekkel nemcsak a ssorosan vett 
gazdasági képzés köriben kell foglalkoznia  a ta-
nító aiemélyietnek, hanem idóközönkint megfe-
leli alkalmakkor a kisgazda, gazdasági alkalma-
•ottak belyietét, sorsát, továbbá ezek foglalko-

V Az „Erdélyi Gazda" calma tartalmas gas-
daságt lapból vett Ok át a reáuk nézve Is aktuális 

Sserk. 

zasa körébea felmerülő  egyes kérdéseket Ismer 
tessék féként  BBOU szempontból, hogy a gazda 
viasonyai kösölt már általán véve ia, különösen 
a kisgazda és a gazdasági emledek szempont-
jából pedig különösen indokolatlan igényesség 
iránti hajlamok és vágyak helyett az éleipálján. 
különösen annak kezdetén, a szeréoy körülmé-
nyekkel való megelégedés érséBe ápoltaaaék, e 
mellett asonban a kitartó munka, vaaaiorgalom, 
becsületesség és takarékosság, mint a gazda to-
vábbi boldogulásának lényeiéi tüntessenek fel  s 
esekben a tanulók gyakoroltassanak ia. 

Igy a következetes nevelés körébeu a be-
osületeB munkával való kereshetés vágyát kell 
fölkelteni;  a takarékosság öaztönének ébresztése 
iránt takarékbetét-gyűjtések uljáu lehet ered-
ményt elérni; az igénytelenség fókéut  a ruhá 
zatban lelviu kifejezési:  nem engedhető meg, 
hogy a fóldmives-iskola  tanulói ai iskolai falain 
tul egyéb, mint népies viseletű ruhában jelen 
jenek meg. Legyen as ilyen alkalom akár ün-
nep- éa vasárnapi séta a községben, asünidóre 
vagy egyéb alkalommal való távosáa. E ruhu 
viselése as egiss két év  ulatt kötelező még ak-
kor is, ha a tanuló más vároBban tartózkodik. 

Fel kell világositaui helyzetük felöl 
még uou irányban ÍB, hogy ők gazdasági un 
intéietre való felvételre  ezentúl sem ssámithat 
nak; hogy továbbá ai uriaa, valamint a jövő 
foglalkoiáa  termésielének meg nem felelő  ruház 
kodás. költekeiések Blb. még azoknak Bem en 
gedhelók meg, akik saját vagyonual, vagy meg 
felelő  jövedelemmel birnak, meri es a többi aze-
génysorsu tanulótársra less káros befolyással." 

Körültekintő rendelkezéseket ad as igazga-
tóságnak a továbbiakban arra nézve is, hogy a 
végzett növendékekel további soriakban is ügye 
lemmel kisérje, aiokat segítse, elhelyezse s ki-
mutatást vezeaseu arról, hogy vájjon a végzett 
ifjak  közül ki milyen életpályán és alkalmuzás-
ban van. 

Ast hiszem : az utasításnak enuyi ismer 
tetéee is elég uhoz, hogy a foldmives  iakolák 
lényegével és czéljával mindenki tisztában le-
hessen. 

Még csak egyet. Gondolom, hogy a földmi-
vesiakolák intézményének feuutariása  neui sok-
kal kerülhet kevesebbe évi egy millió koronánál. 
Ezért az egy millió korona évi kiadásért kapunk 
évente körülbelól 200 végzett növendéket. Áll 
tehát az államnak minden földmivesiskolai  bizo-
nyítvány : kerek ötezer koronában. 

Természetesen : ezen számítás helyeBaégeért 
jót uem állhatok. Lehel esetleg az átlag 5000 
forint  ia. Mert ilyen számítást alaposan csinálni: 
majdnem lehetetlen. Abban azonbau bizonyoB va 
gok, hogy a felvennél  kevesebb uem lehet. 

Önként tolul már mos t e lénk a kérdés , 
hogy e sé r t a s 6 0 0 0 koronáér t , vagy foriutért 
— a diploma képében — mit kap e l lenér tékül 
a i a lanul t , n i a végzet t ifjú,  ak i két év ig kü-
lön tanuló, é t k e i d é s hálószobákban lakott (L. 
fenti  u tas í tás 11. bek.) é s aki ezala t t meglel te 
tós Bok elmélet i tudományt is h a l l g a t o t t ? 

Mit kap az a kisbirtok, amely gazdára vár 
és mit kap a közép és nsgybirlok, amelyek al-
tiszteket, béreBgnzdákat, kulcsárokat, munkaveze-
téket, felügyelőket  és elómunkásokat remélnek 
eien iskoláktól? 

Ami feleletet  e ké rdésekre éu tudok adni . 
nz épen nem m e g n y u g t s t ó . Lá t tam sok ilyen is-
kolát és ha l lga t tam végig egy pá r vizsgát . Lát-
tam, liogy a fiuk  legtöbbje m é r ott e l h a g y j a 
apái v ise le té t B kiöltözik, niegczipÓ9ödik, n y a k . 
keudósüdlk. Hallottam gépies , é r te lmet leu felele-
teke t a keményí te t t fehérnemüs  fiuktól  és tudó ja 
vsgyok évek óla az os t romnak, melye t Ilyen 
végzet tségű emberek a gazdatíszii ál lások elnye-
rése körül nem lankadó buzga lommal folytatnak. 
Magam is e lhe lye i t em igen soka t közülök kisebb 
középbirtokok önállóan reudelkezó tiszti á l lásúiba, 
hol — kevés kivétellel — le is törtek az tán 
Mert hát akad köi iük is ugy 2 — 3 ° / , . ak i ter-
mészetes eszével éa vasBzorgalmával kiemelkedik 
s az ember ezeket próba nélkül ki sem váló 
ga lha t j a . 

De a többi, a többi « 7 — 9 8 • / , ? 
Megfigyeléseim  a r r a a meggyőződésre ju t 

láttak engem, hogy a foldmives  iskolai végze t 
tek az éleiben körülbelól a köve tkezőképez helyez-
kednek el és pedig 10» b ő i : 

_ l ) 7 lesz kisbirtokon a m a g a g a z d á j a ; 
2) 2 5 ju t el legmegfelelőbb  p á l y á j á r a : gazdasági 
altiszti á l lásokra ; 

3) 3 kiemelkedik tárnál kösül és rendelkezi 
liszti állásokhoz jut; 

4) 45 más pályára megy (posta, vasul, 
csendőrség, gyári és ipari vállalatok, városi szol-
gálat stb.), vagy sorsavai elégedetlenül hányódik 
ide oda: 

6) 20 elzüllik, vagy ismeretlen vissonyok 
közé kerül. 

nem állítom, liogy ei a kombináciió oaallia 
tatlau és hajszálig pontoa, de hinsera hoay ennél 
kedvezőbb képet összeállítani aagyou bajoB lear ! 

Már most, ai I., 2. is 3. alattiak ,c«azeaen 
36 o/o. a jó talajba hullott magol képviaellk 

A 4 ia 6. alatti 86•/, asonban a veszteaég 
rovatra tartozik I Éa ei az, ami gondolkozóba kell 
hogy ejtaen mindnyájunkat, akik a magyar fold 
kösirdekeinek meiejét.— több-kevesebb erővel 
munkilgatjuk. 

Nem habosom kimondani, hogy a baj okát 
nem a rendszerben, sem a tanrendben, vagy 
egyéb más, helyesbíthető motivnmbao vagy körül 
ményben látom, bauem elhibásottnak tartom ma-
gát as egéai intésményt a or.élraveietónek nem 
tudom tartani átalábű, a maga egiaiébeu, a 

foldmives  IQuaiianak sít a képiési módját, esi 
közit, mely a foldmives  iskolákban nyert meg-
val-auláal I 

Eien állításom legfóbb  bizonyítékát s irveit épen 
ai eddig iaslelt eredmények szolgáltatják. Mart 
ha cyenge at eredmény, akkor blionyára nem 
jó a munka Bem. H. a. 

íFolvt k»v.) 
A legtöbb adót flietö  törvényhatósági tagak 

névjegyzéke. 
A vármegyei igazoló választmány folyó 

hó 3. és 4 iki ülésében állította össze a törvény-
hatósági bizottság 1904. évi legtöbb adót fizető 
tagjainak névjegyzékéi az adóhivatalok által 
rendelkezésre bocsátott kimutatások alapján és 
az azokkal szemben tett igazoló felszólamlások 
figyelembe  vételével. 

A névjegyzékbe a következők vétettek fel: 
Mélik István Keroete R727 kor. 43 fill. 

Rótb 1-tván Alfáin  2247 kor. 76 flll..  Szat-
mári János Diiró 1127 kor. 4« fill.  (kétszeres) 
dr. Fodor Antal Szereda 1110 kor. (kétszeres) 
Merza Kristóf  Gyszenlmiklós 1091 kur. 18 flll.. 
Török Elek Borszék 1068 kor. 20 flll..  Lazái-
Menyhért Gyszenlmiklós 945 kor. lOfillér(két-
szeres), dr. Bocskor Béla Szereda 940 kor. 16 
flll.,  (kétszeres). Smilovics Zélig Holló 883 kor. 
88 fill,  Vákár Lnkács Gyszenlmiklós 875 kor.. 
86 flll.,  Czifira  Mihály Gyszenlmiklós 805. kor. 
54 fill.,  dr. Fejér Antal Szereda 782 kor. 92 
flll.  (kétszeres), Jánosi János Gynjtaln 776 k. 
98 flll.,  Gál Józset Szereda 769 kor. 11 flll., 
Száva Kristóf  Szépviz 754 kor. 53 flil..  dr. 
Csiszér Miklós Szenlmárton 752 kor. 86 flll. 
(kétszeres) Becze Antal alispán Szereda 661 
kor. 64 flll.  (kéts/eres), Mikó Bálint főispán 
Zsögöd 652 kor. 50 fill..  Sáska Kajélán Gy-
szentmiklős 629 kor. 90 fill.,  Merza Vilmos 
Gyszenlmiklós 609 kor. 87 flll.,  Lázár Miklös 
Taplocza 607 kor. 69 flll.,  dr. Szeutpéteri 
Kristóf  Gyszenlmiklós 590 kor. 22 fill.  (két-
szeres), Pap Domokos Szereda 6ö0 kor. 80 flil. 
(kétszeres), Kovács Lajos Gyszenlmiklós 655 
kor 12 flll  , dr. Filep Sándor Szereda 560 kor. 
40 fill.  (kétszeres), dr. Tillscher Ede Gyszenl-
miklós 549 kor. 66 fill.  (kétszeres). Bartha Ig-
nacz ügyvéd Szereda 529 kor. 98 flll.  (kétsze-
res). Lázár János Gyszenlmiklós 476 kor. 29 
Ferenczy Károly Gyszenlmiklós 475 kor. 20 
flll.  (kétszeres), Kopacz Lnkács Gyszenlmiklós 
473 kor. 20 fill.,  Simon Salamon Tölgyes 467 
kor. 69 flll.,  Heim Simon Tölgyes 462 kor. 21 
flll.,  Sztrul Smil Holló 469 kor. 86 AH., Pál 
János Gyszenlmiklós 458 kor. 36 flll.,  Krausz 
M há'y Szentdomokos 454 kor. 6 flll,  Lázár 
István Tölgyes 452 kor. 66 flll.,  Gftzsy  Árpad 
Szereda 451 kor. 90 flll.  (kélszeres), Krisió 
Ferencz Tusnád 450 kor. 25 flll.,  Nagy János 
Gyimesbflkk  448 kor. 17 flll.,  Meskó Jakab 
Madéfalva  431 kor. 75 flll.,  Ágoston Ágoston 
Csorna falva  420 kor. 33 flll.,  Száva István 
Ditró 418 kor. 47 flll.,  Madaras Albert Gy. 
Szentmiklős 415 kor. 74 flll.,  Szopos Albert 
Szereda 413 kor. 73 flll.,  Heim Ábrahám Töl-
gyes 403 korona 97 fillér,  Görög Joákim 
Gyergyószentmiklós 364 kor. 48 flll.  (kétszeres), 
Dr. Csiky Józset Csíkszereda 381 kor. 60 fill. 
(kétszeres). Lukács Antal Alfáin  377 kor. 60 
fill.  Bogdán István Gyszentmiklós 370 kor. 
92 fill.  Jánosi Sándor Szeben 365 kor. 88 fill. 
(kétszeres). Nagy Gynla Szereda, 361 kor. 89 
fill.  Dr. Erőss Vilmos Szereda 359 kor. 12 flll 
(kétszeres). Bocsánczi János Gyszentmiklós 
346 ker. 15 fill.  Jakabfi  B. Miklós Alfalu  345 
kor. 60 fill.  Eránosz Bogdán Gyszentmiklós 
345 kor. 30 fill.  (kétszeres), Jakab Lajos Cs. 
Szentmihály 343 kor. 91 fill.  (kétszeres). Kö-
löute László K ujfalu  340 kor. 66 fill.  Takó 
Jáoos Ditró 337 kor. 92 fill.  (kétszeres). Pál 
Gábor Somlyó 337 kor. 44 till. (kétszeres) — 
Dobribán Kristóf  Remete 318 kor. 91 flll.  Pál 
Sándor Gyszentmiklós 317 kor. 69 flll.  Lan-
czet Jankó Békás 317 kor. 60 fill.  Schwarcz 
Dávid Tölgyes 315 kor. 6 fill.  If|.  Zakariás I. 
Izsák Szépviz 315 kor. 2 fill.  Lázár Lnkács 
Gyszentmiklós 310 kor. 65 flll..  Csiky Dénes 
Gyszentmiklós 309 kor. 60 flll.  (kétszeres), 
dr. Zakariás Manó Szereda 308 kor. 8 flll., 
(kétszeres), Kis Dénes lelkész Remete 304 kor. 
10 fill.  (kétszeres), Gróf  Mikes János lelkész 
Alfalu  i97 kor. 32 flll.  (kétszeres), ÉHes Zsig-
mond H/.ereda 297 kor. (kétszeres), dr. Györfiy 
Gyula Budapest 293 kor. 14 flll.  (kétsze'es) 
H-llwig G. János Szereda 291 kor. 24 fill. 
Kiss Sándor Gvszrntmiklós 290 kur, 96 fill., 
Avéd János Alfalu  288 kor. 90 fill..  Lázár Péter 
Gyszentmiklós 288 kor. 36 fill.  Simon Jenő 
Sz-reda 287 kor. 4 fill.,  Mikó Árpád Airalu 
286 kor, 33 flll,  Both Ferencz Szarhegy 277 
koi. 94 fl  l. (ketszeres). Pal József  Gvssent 
mik lós 27 ö kur. 17 flll.,  Molnár József  Szereda 
273 kor. 16 flll.  (kétszeres). Szultán Lt/ár 
Szereda 267 korona 6 fillér.  Kovács L-jos 
Szereda 266 kor. (k-lsseres). Rólb Mihály 
Alfalu  264 kor. 21 flll,  dr. Veress Ssndm 
Szereda 2A4 kur. (kelszeresen), Dnbráli Ágos-
ton Tölgyes 260 korona 57 flll.,  Zakariás K 
Antal Szépviz 260 korona 7 flll.,  Antal Domo-
kos Szépviz 259 kor. 87 flll.,  dr. Harmat Leó 
Szereda 258 kor. 60 flll.  (kétszeres), T. Nagy-
imra Szereda 858 kor. 52 flll.,  Id. Dajbdkát 
Antal Szépviz 251 kor. 28 flll.,  Krausz János 
S/entdomokos 261 kor. 15 flll.,  Orel Máté Gy.-
szentmiklós 249 kor. 58 flll.  (Kétszeres), Knrkó 
Sándor Szentdomokos 248 kor. 12 flll.,  Mélik 
B. István Remete 247 kor. 77 flll.,  Udvari 
Károly Kozmás 243 kor. 59 flll.,  Péter István 
Csíkszereda 239 kor. 49 flll.,  Szopos Elek "<z« 
reda 239 kor. 19 flll.,  Száva Lnkács Taplocza 

238 kor. 9 fill.,  Mánya Kristóf  B*k™. 237 kor 
72 fid..  Jakab Alajos S'-mimre 2»5k"i 61 
flll.  László Géza Szereda 232 kor. »0 flll.  (két 
szere-). Rancz János Karc/falva  288 kor «6 
flll.  (kétszeres) Jakab Hmla S z e n t m á r t n n 286 
kor. 65 flll..  Dr. Színi Jáu.w Szárb-gy 226 kor. 
48 flll  (kétszeres). Láaár Márton Ko'más 283 
kor. 86 flll.,  Bács Béla Karezfalva  828 kor. 
12 flll.  Romfeld  János Gyergyószentmiklós 
221 kor. 3 flll.,  Török Ferencz Csomafalva  220 
kor. 80 flll.  (kétszeres), Inoze Domokos Csicsó 
918 kor. 54 flll.  (kétszeres), Nagy József  Szent-
márton 218 kor. 16 flll.,  Deák György Szépviz 
209 kor. 97 flllér.  dr. Fejér Dávid Gyergyó 
szentmiklős 804 kor. (kétszeres) Veress Sándor 
D'tió 203 kor.. 68 flll.,  Miklós Bél» Szárhegy 
202 kor. 80 flll..  Mánya Antal Rákos 201 kor. 
71 flll.,  Miklósi József  Lázárfalva  200 kur. 
52. flll. 

P ó t t a g o k : 
Imre Károly Szentgyörgy 199 korona 60 

fill.  (kétszer). Száva Kristóf  Madaras 195 kor. 
69 fill.  Á.éd István Alfalu  192 kor 90flll..Rélhy 
Miklós Oyszentmiklős 188 kor. 41 flll..  Szacavai 
Imre Szereda 179 kor. 60 flll.  (kétszeres), 
Zakariás K. Lukács Szépviz 179 kor. 36 fillér. 

Kincses Ka lendá r iom 
az 1904-dik esztendőre. 

Nyolczadll: esztendeje már, hogy ilyenkor, a 
tél küszöbén megjelenik a legjobb és legtartalma-
sabb raaeyar naptár, a minden más társától minden 
izébeu kűlömböző Kincses Kalendáriom. Naptári 
része a jövőé, irodalmi és művészeti része a jelené, 
s hogy a multakról se felctkezzék  m e g : hű krónikása 
a mul l esztendő minden jelentóa eseményének is. 

Ez az egyetlen kalendárium, a melyben miuden 
naptári adat megvan, tudományos alapossággal és 
oly egyszerűséggel, hogy nemcsak az akadémikus, 
hanem mindenki el tud igazodni rajta. A kronológia 
ismertére a Kincses Kalendáriom neveli a magyar 
közönséget, sőt a csillagászat elemeinek érdekességei-
nek ismeretére is, mikor írásban és képben meg-
magyarázza, hogy az u j esztendő minden szakában 
ml mindent lehet látni a csillagos égbolton. — A 
Kincses Kalcndárimnak ambiczlója az, hogy rendes 
péuz kezeléshez szoktassa olvasói t ; az esztendő minden 
napjára bösége9 rovatot szab, hogy abba bevételein-
ket és kiadásainkat följegyezzük.  Kétségbevonhatat-
lan valóság, hogy a ki rendesen és pontosan napról-
napra följegyzi  iövedclmét és kiadását : rövid idő a la t t 
helyro tud ja állítani az egyensúlyt a bevételek és ki-
adások között, még ha igen szerény is a jövedelme. 
A Kincses Kalendáriom barátai között igen sokan 
vanoak, a kik ezt maguk is tapasztal ták. Az a száz-
hetvenhat odal tehát, a mely e czélra van szentelve, 
nagyon értékes része a Kincses Kalendárioinnnk. 
A kalendáriom irodalmi része kétszáz oldalra t e r j ed . 
A mult esztendő krónikája, bár minden eseménynek 
csak két-három sor jutott , huszonnégy oldalra tejed. 
E cikkely keretében Iátjnk a mult év hnszonöt leg-
nsvezetesebb halott jának arcképét. Az ismeretter-
jesztő rész egy nagy tanulmánynyal kezdődik, moly 
a légköri tüneményeket magyarázza, meg és sok ér-
dekes dolgot beszél el arról, hogy mi minden tör-
ténik a lég nagy oczeánjában ; a czikkelyt hnsz kép 
magyarázza. Kedves olvasmány a magyar művelődés 
történetének vázlata is, a honfoglalástól  kezdve 
M i ' v á s király ha l á l á ig : régi kul tnránkuak emlékeit 
huszonhat képen is megcsodálhat juk. Igen ter jedel-
mes tanulmány ismerteti meg velünk az európai ál-
lamok szervezetét, a lkotmányát éa mai politikai ál-
lapotát, sok u j dolgot közölve még azzal Is, a kinek 
mestersége a politika. A világtörténelmi ismeretek 
ter jesztését szolgálja. Oroszorazág tör ténetének is-
mertetése, ötven orosz fejedelemnek  és czárnak a 
tör ténetével . A vallási problémák kedvelői a pogány 
vallások tör téneté t olvashat ják s megbámulhat ják a 
világ nagy pogáuy-templomainak képeit. 

A világirodalom történetéből a leghíresebb 
pzózairókat ismerteti az u j Kincses Kalendárium, 
Ezópustól kezdve egész Kipling Rudyardlg . A geo-
gráfiai  részben Amerika, Afrika  és Ausztrál ia 21 fő-
városról közöl t anu lmányt és képet, s apróbb czik-
kelyeket Ázsia és Afrika  felfedezőiről,  a földkörüli 
utazásról és a világ száz legnagyobb városáról. A 
művészetek tör ténetéből az antik H e r m e s és Dloni-
zosz-szobrokat, éa a diadalíveket Ismerteti az u j ka-
lendáriom, hnszonnyolcz képpel. A nemzetközt ke-
reskedelmi szerződésekről szóló czlkkely. mely a jövó 
eaztedőnben különösen aktuális lesz, a polit ikát szol-
gálja. E g y Igen űgycs kia czikkely a fizika  egész 
rendszerét megismertet i olvasóival, a legelemibb 
dolgoktól kezdve az elektromosság gyakorlat i alkal-
mazásáig ; ezt a tanulmányt 31 kép il lusztrálja. E g y 
nagy czikkely az összes Balatonpart i fürdő-  és nya-
ralóhelyeket ismerteti a Balaton térképével é s hu-
szonkét nyaralóhely tá jképével . E czikkelynek az a 
czélja, hogy őazintén tá jékoztasson mindenkit , a kt 
még nőm ismeri a Bala tont és ot t szándékozik nya-
ralni. A magyar rovás-Írást, melyről oly nagy iro-
dalmi vita folyt  a mult évben, huazonegy képpel is-
merteti a Klncaes Kalendárium, összefoglalva  az ér-
dekes vita egéaz anyagát és eredményét . E g y gaz-
dasági czikkely a juhtenyéaztés t ismerteti , harmincz-
egy képpel. A sport-rovat, mely az idén az Ifjúsági 
játékoknak van szentelve, öt u j já tékot I smer te t — 
Ezeken kivQl még számos kisebb-nagyobb czikkely 
van a Kincses Ka lendá r iomban : a gyógyitó-növé-
nyekről BZÓIÓ tanu lmány harmincznyolcz mediczlná-
lis növényt Ismertet, r a j i b a n és írásban. A gyűrű -
ről éa a pipáról egy-egy kis kul túr tör ténet i tanul-
mány szól, szintén egész sereg képpeL 

Az u j Klncaes Kalendár iumban harmlncanyolcz 
nagy tanulmány i s egész Bereg apró czikkely van, 
összesen hatszáahatvan képpel. — Az erőa, kemény 
táblába kötött 1904-lk évi Kincses Kalendáriumnak 
két korona aa ára. 
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Tisztaság a sertéstenyésztésnél. 
(Mutatvány a „Székely Gazdá"-bóL) 

Ha végig nézünk a sertéstenvésztö gaz-
dáinkon, büönösen ott. a hol a tenyésztés hiz-
lalás czéljáhól történik : nagyon viaszán hely-
zetet ulálnnk a nem hiszem, hogy gazdáink 
'.'.••/• « beUrtsná a sertéstenyésztés körül szűk 
séges tisztasági rendszabályokat. Mindenki azt 
képzeli, bogy a sertés a piszkot szereli, síit 
van olyan gazda is, a ki azt tartjs, bogy ser-
tései a piszoktól „hiznak". 

Pedig e/ nem áll. mert a sertéstenyésztő 
nek különösen két dologra kell, bogv ügyeimét 
kiterjessze, a tisztántartás körűi és pedig az 
ólra és magára az állatokra. 

Ma már az állathigienia rég megállapí-
totta. hogy a sertésólakat nem is szabad oly 
modorban építeni mint eddig, mert az ál pado-
zatának nem deszkából valónak kell lenni', 
hanem ki kell azt vagy kövezni, vagy pedig 
még helyesebben, czementtel önteni, a mely 
czementre az időjárásboa viszonyítva adónk 
gyakran friss,  több vagy kevesebb alomszalmát, 
nyáron pedig semmit. 

Ezt a padlót a trágyától lehetőleg min 
dennap kell. különösen nyáron, tisztogatnunk s 
vizze) leöblítenünk. 

A falakat  hetenkint egyszer le kell sö-
pörni s havonként nyáron és hal hetenkint té-
en klórvizzel lemosni. 

Ugyancsak nagy figyelmet  kell a vályúk 
tisztántartására fordítanunk,  mert ott a leg 
könnyebben képződhetnek ártalmas savak, vagy 
penészgombák. 

A sertések ólja, ha nem tartjuk azt tisz-
tán. valóságos tanyává lehet a betegségeknek, 
nemhogy az azon tapadó piszoktól híznék az 
állat. — 

Ha a sertéseket nem lehet naponta tiszta 
vizre hajtani, akkor legalóbb hetenkint meg 
kell, hogy mossuk őket és pedig szappannal és 
kefével  H otána tiszta vízzel le kell őket öbli 
teni. Eieinte fiezkándozni  fognak  a fürösztés 
és mosdatás e neme alatt, de csakhamar érzik 
annak jótékony hatását, ngy annyira, bogy alig 
várják és egészen nyugodtan tilrik a kefélést, 
szsppant és vizet. 

Különösen a bízásra van igen nagy hatás-
sal a tisztántartás, ugy, hogy a tisztán tartott 
állat szemlátomást elhagyja a másikat. Magam 
teltem három ízben kísérletet, mindannyiszor 
teljesen egyfajn,  sőt testvér malaczokal választ-
ván ki ugyanazon nemből, melyek egyszersmind 
majdnem teljesen egyenlő sulylyal is birtak. Az 
első esetben a mosott állat nyolcz és fél  hónap 
alall, ugyanazon táplálás mellett 19 kilóval, a 
második esetben kilencz hónsp alatt 23 kilóval 
s a harmadik esetben kilencz és fél  hónap alatt 
26 kilóval, tehát egy negyed métermázsával 
hagyta el a mosatlant. 

Kreaedits Ödön. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előléptetés. Örömmel vettük tudo-

másul megyénk szülöttjének csikszentsimoni 
Endes Antalnak m. kir. csendőrszázadossá való 
előléptetését. Jelenleg Pozsonyban van állomá-
son. Gratulálunk 1 

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz-
ter gyergyóremetei Balázs  Jenő okleveles 
bányagyakornokot az állami szolgálatban végle-
gesítve, bányatisztjelöltté nevezte ki. 

— Szent Imre-ünnepély Crik-
Somlyón. A csikaomlyói róm. kath. gimu. ta-
nártestülete és ifjúsága  folyö  évi november hó 
6-én ünnepelte védőszentjének évfordulóját.  D. 
e. 9 órakor az ifjúság  a szent Ferenczrendiek 
templomába vonult, hol Erőss J. csatószegi s. 
lelkész buzdító beszédet tartott, majd Erőss J. 
gimn. tanár végezte az énekes szt. misét. A 
templomból mindnyájan az intézet dísztermében 
vonultak, hol az ifjúság  szavalatok-, énekek-
éi zenei darabokkal gyönyörködtette az egybe-
gyűlt közönséget. A műsor kimagasló pontját 
képezte Szlávik Ferencz gimn. tanár felolvasása, 
melyben Szent Imre berezeg életéből merített 
képek a tanulóifjúságra  igen jó benyomást tet-
tek. Nem kereste a szédítő magasságokat, nem 
hajhászta a fellengőségel:  leereszkedett tanít-
ványai gondolkodás körébe, szólt hozzájuk atyai-
lag. A bemutatott énekdarabok dicsérik vezető 
jollét: Biszner J tanárt; a szavalatok is a-
kiérdemelték közönség tetszését. A zenedarabok 

már a megválasztás tekintetében is — ki-
válók voltak. Valahányszor az ifjúságnak  alkal-
mat adnak, hogy ízlését nemesítse, a komoly 
iránytl zenét megismerje, sőt azt czélszerüen 
egybeállítva megértse és könnyen előadni képes 
legyen : mindig örvendünk, mert tudjuk, hogy 
gyermekeink ilyensor megismerik a bec-est, 
könnyű szerrel magukévá teszik az ideálist, 
mely — ba a nemzet ősloriásából meriiietik — 
nemes gyümölcsöt terem s ez a nevelés terén a 
a legmagasztosabb czél. C-ak igy tovább I I — 
lfisiuknak,  főleg  a csíkiaknak ngy is rukan 
lehet alkalmuk nemzetünk zeneklasszikusait 
hallani és igy azokat megismerni, őket meg 
értem, megszerelni. Segítsünk hát magunkon — 
ha szerényen ia — é» a jó Isten is megsegít 
minket. 

— Iskolai ünnepély. A e«iksoml)ói 
róm. kath. tanítóképző-intézet védőszentjének 
.Szent Czeeziliá"-nak tiszteletéi e folyó  évi nov. 
22-én. vasárnap délelóil 10 órakor a szerzete-
sek nagy templomában, deistán 3 árakor pedig 
a gyakorló-iskola termében ünnepélyt rendes. 

melyre az érdeklődő közönséget ezen uton is 
meghívja az igazgatóság. Az ünnepély műsora 
a következő: Délelőtt 10 órakor szentmise ze-
nével a Ferencz rendiek templomában. Ez al 
kálómnál a szentmise v á l t o z ó részei is fog 
nak énekeltetni a d i r e e t o r i n m e lő í r á s a 
szerint, tehát a rendesen „s k á r t o 11" részek 
„c h o r a I i t e r" adatnak elő. Offertoriumra  — 
minthogy az előirt „Afferentn;"  igen rövid — 
.Ave Regina* mini betét fog  tennrszólóban 
orgonakisérettel bemutattatni. — Délután 3 
3 órakor a gyikorló-iskoia termében az ünne-
pély kezdete: 1. Ima „Nabnkodonozor" cziuifl 
dalműből Verditől. 2. .Szent C'.'czilia" féiflkar 
DománSytol, énekli az ifinság.  3 Ünnepi beszéd. 
4. „Népdal gyöngyök" D •mauffylól.  előad|a az 
ifjúsági  zenekar. A. „Fokasz", férfikar  Huhertől, 
énekli az ifjúság.  6 Alkalmi költemény, irta és 
szavalja: Z s ö g ö n Zoltán. 7. .Onnepi induló" 
Dománfiytőí.  előadja az intézet zenekara. 

— Korona gyűlés. A felcaiki  kerületi 
papság városunkban, a plébánián folyó  bó 12 én 
tartotta meg korona gyűlésnek nevezeti évi 
oaszejövetelét, melyen az esperesaég körébe tar 
tozó összes plébánosok éa segédlelkéssek meg 
jelentek a résztveutek még a csikaomlyói fógiin 
násiumnál és tanítóképző intézetnél működé pap-
tanárok ia. Az összegyűlt lelkészeket Murányi 
Kálmán fóeaperes  üdvözölte, mire a lelkészek 
közös gvónáat végeztek, azután a templomba 
vonultak, hol Szigethy  Gyula helybeli plebá 
noa tartott lelkea éB lendületes szép egyházi 
beasédet. Murányi Kálmáu fóeaperes  pedig uagy 
segédletlel szent misét szolgáltatott, mely alatt 
as összes papság áldozott. Isteni tisztelet után 
viaszamentek a plébániára, hol Murányi Kálmán 
elnöklete alatt megtartották a gyiiléat. Az elnök 
lendületes megnyitót mondott, a melyben kegye-
lettel emlékezett meg az elhunyt pápáról Xlll-ik 
Leóról, a egyben ismertette az uj pipa X. I'ius 
eddigi tevékenységét, mely butosiiék arra. hogy 
as uj pápa as egyház kormányzáaa ki>riil nagy-
erdemeket fog  azerezni. Asután letárgyalták a 
tárgysorozatba vett Ugyekel, melyek közüti igen 
sok fontoa  éa az egyházi életet közelebbről ér-
deklő aktuális tárgy volt. A közgyűlést gszdag 
ebéd követte, melylyel a helybeli plebáuoa ven 
dégelte meg lelkész társait, tibéd alatt és ebéd 
ulán élénk eszmecsere folyt  as aktuális kérdé-
sekről a a gyülekezet csak az' estéli órákban 
oszlott azét. 

— A tanítók ötödéves kórpótiéka. 
Tanítóink várakozásának a közoktatási kormány 
immár megfelelt.  Az igényjogosultak részére ágv 
az államilag segélyezett, mint a felekezeti  isko-
láknál működő tanítóknak ott, hol az iskola 
feutarlók  szt biztosítani nem tudták, a jól meg. 
érdemelt ötödéves tanítói korpóllékol alig ne 
hány kivétellel a miniszter folyósította,  még 
pedig ágy, hogy a folyó  évre esedékes részlet 
azonnal, a többi pedig jövő 1904. január 1-től 
kezdve a megszabott részletekben lesz az illető 
kir. adóhivataloknál felvehető. 

— Gyászrovat. Kolozsvárról kspjnk a 
gyászhírt, bogy R a d n ó t i Dezső nz „Erdélyi 
Kárpát Egyesület derék titkára 38 éves korá-
ban. rövid szenvedés után elhunyt. Haláláról 
az Erdélyi Kárpát Egyesület a következő jelen-
tést adta ki: 

Az E. K. E. választmánya a maga és az 
egyesület összes tagjai nevében mély lájdalom-
mal jelenti, bogy az egyesület fáradhatatlan, 
önfeláldozó,  lelkes munká*ságu főtitkára  Radnóti 
Dezső folyó  évi november bó 13-án este '/,11 
órakor, életének 38-ik évében, rövid szenvedés 
Után elhunyt. Temetése folyó  bó 15-én vasárnap 
d. u. Va2 órakor fog  végbe menni a Magyar-
utcza 23. számú háttól. Az engeszlelő szent-
mise áldozat folyó  hó 16 án hétfőn  d. e. 10 
órakor fog  az Egek Urának a főtéri  templom 
ban bemutatlatni. 

— Csikszentimrei zsarolók. Említést 
tettünk volt 1900. jan. havában azon zsarolás 
bűntettéről, melyet Csikszentimrén Tankó Al-
bert vezetésével nyolcz ember az ottani nagyobb 
birtokosokon elkövetlek. A kir. törv.-szék a ta-
valy ítélkezett ezen ügyben a az elkövetett 
cselekményt vétségnek minősítette. A törvény-
nek ítéletét — a delikvensek megfelebhezvéu  — 
a kir. tábla helyben hagyta s végül a kir. Kú-
riához semmiségi panaszt adtak be. A legfel-
sőbb bíróság a napokban ítélkezett felette.  A 
nevezettek tényét .zsarolás bűntettéinek kva-
lifikálta  s Tankó Albertet tekintetlel öregségére 
egy évi börtönre is a költségek megfizetésére,  tár-
sait pedig fii  ivi börtönre ítélte. 

— A osendörörsök közbiztonsági 
tevékenysége a mait hóban. A köz-, sze-
mély- is vsgyonbiztouság megőrzésére hivatott 
kir. csendőrség bavonkint beszámolni tartozván 
a közigazgatási lőbatóságnak is az előforduló 
mozzanatokról, a csendórórsök október hsvi 
közbiztonsági tevékenységit illusztrállak a kö 
vetkezd adatok : Előfordult  és a csendőrség ál-
tal kiderittelett október havában 1 szemérem 
ellem bünteti, 2 emberélet elleni bűntett. 37 
Lestlnérlés, 27 lopás, 3 rablás és zsarolás. 1 jog-
talan elsajátítás, 5 orgazdaság. 2 idegen vagyon 
rongálás, 29 tűz okozás, melyeknek következ-
tében elövezeltetett 2 éa felj>  lentetett 49 egyén. 

— Hazilp&ri munkák kiállltasa. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi is iparkamara 
felhívja  as erdekeltek figyelmét  a bndspesti és 
szegedi karác-onyi kiállításokra. Budapesten a 
régi országház épületiben országos kiállítást es 
karácsonyi vasárt. Szegeden pedig székely ka-
rácsonyi bazári rendeznek. A részvétel ingyenes, 
a tárgyak vasali szállítására féláru  kedvezmény 

van engedélyezve. Közelebbi tudnivalókkal a 
megyei iparfejlesztő  bizottságok, a Székely Tár-
saságok is az iparkamara Bzolgálnak. 

— Ujabb móda osalás hamisított 
posta Jtalványnyal. A soproni posta- és 
lávirdaigazgalóság kerületében egy eddig isme-
retlen egyén két helyen is követett el csalást 
hamisított poslautalványnyal, oly módon, hogy 
az utalvány kifizetések  postahivatali zárideje 
Után megjelent egy-egy kereskedőnél s az ille-
tőt sürgős pénzszükségről szóló hazugsággal 
reá birta a hamisított utalvány összegének ki-
fizetésére.  A hamisított |ioatautalványokkal való 
csalásnak ezen ujabb módjára lelhivjuk közön-
ségünk figyelmét  s ha a könnyű pénzszerzés 
ilyen módjára nálunk is akadna vállalkozó, az-
zal érdeine szeriül kell elbánni. 

— Élelmi czikkek szállítása. A m. 
kir. brassói 24. honvéd gyalogezrednek helyben 
állomásozó alosztályai részére 1904. évi jaunár 
hó 1-től deczember bó 31-ig szükséges alább 
felsorolt  élelmezési czikkek szállítása nyilvános 
ajánlati tárgyalás nlján fog  bizlositlatni. Az 
ajánlati tárgyalás 1903. év november hó 22-én 
a m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred 4 sz. 
közeikezési bizottsága által Csíkszeredában, a 
honvédlaktanyában fog  megtartatni, hova az 1 
(egy) koronás bélyeggel ellátott ajánlatok leg-
később a tárgyalás napján reggel 9 óráig be-
adandók, később érkezett vagy ntóajánlalok 
figyelembe  nem vétetnek. Az élelmezési czikkek 
közül a lius naponta, a löbhi czikkek pedig a 
szükséghez képest 10 naponként, fél  vagy egész 
hóra egyszerre szálhtandók. További felvilágo 
sitásssl a fent  emiitett bizoltság nnponta 9 — 12 
óráig szolgál a helyi honvédlaklanyában. A szál-
lítandó czikkek árai az H|ánlatban ugy állapi-
tandók meg, hogy azokban az egyes czikkekérl 
flze  ,iilö fogyasztási,  vslamint minden másnemű 
adó vagy illeték bennfoglaltassék.  Az ajánlatok 
elfogadásánál  nem csak az árak, hanem a czik-
kek minősége és a szállítók megbízhatósága is 
mérvadók s a közétkezési bizottságnak jogában 
áll a jobb minőségű czikkekért számítolt drá-
gább árakat is esetleg elfogadni.  Az ajánlatok-
hoz a szállítandó czikkekröl lepecsételt minták 
csatolandók. A szállít andó árak havi szükség-
séglete körül-belü! a következő: Marhahús 1000 
kg., sertéshús 100 kg., zsír 160 kg., fehér  liszt 
(3-as) 000 kg., rántás liszt (7-es) 75 kg., rizs-
kása 250 kg, köleskása 100 kg., dara 100 kg., 
ötlött só 100 kg., bab 500 liter, lencse 100 
liter és borsó 100 liter. Megjegyeztetik, bogy 
a hust csak mészáros szállíthatja, a bánatpénz 
pedig a szállítandó czikkek összes mennyisége 
ajánlati árának alspián megállapítandó értéknek 
5".vát teszi. Az ajánlati minta a közéikezézési 
irodában (llonvédlaklanya) betekinthető Csík-
szereda, 1903. november 11. Draskóczy, bizott-
sági elnök. 

— Torzszülött. Közszájon forgó  hir sze-
rint a napokban Csikszentléleken egy fiatal  szé-
kely asszonyt a szülés keserves meglepetésben 
részesített. Olyan csecsemőnek adott életet, mely-
nek testi szervezete n. „yon hiányos, s még is 
életre valónak látszik. Hiányzik állítólag a kis-
ded végtagjainak legnélkülözketlenebb része ugy 
a karokról, mini a lábszárakról, vagyis a karok 
és az alsó végtagok nélkülözik a kezeket és 
lábakat s azok tompa kúpos alakban nőve az 
első izületekig sem terjednek. 

— Török A. és Társa Budapesten. 
Ha körültekintünk a különböző főelárusitók  kö-
zött, önkénytelenül a Török-czég lünik fel 
előttünk. Nemcsak azért, mert Itazánban a leg-
nagyobb osstály sorsjáték-üzlet birtokosa, hanem 
azért is, mert e czég vevői kiváló szerencsével 
látszauak. Állitásunk megerősítéséül csak a leg-
utóbbi hat hónap eredményeire mutatunk rá. 
Ezen rövid idő alatt nemcsak a 600.000 koro-
nás legnagyobb főnyereményt  hanem a 100.000, 
90.000, 60.000, 50.000, 30.000. lőbb 10.000, 
5000 és 2000 koronás nyereményt és még sok 
egyéb nyereményt nyerlek e czéguél. Számtalan 
hálairalot kap e czég szerencsés vevőitől. Auia 
határtalan bizalom, melyet e czéggel szemben 
a vevők tanúsítanak, a legszélesebb körökben 
mindinkább nagyobbodik, mert a nagy közönség 
ismeri e czég szerencséjét, korrekt üzlfctelveit, 
pontosságál, titoktartását és a legmesszebb 
menő előzékenységét. Ennélfogva  Török A. és 
Tsa baukkázát Budapest, Teiéz-köru: 46/li. 
(fiókok:  Vánzi-körut 4., Muzeum-körut 11.. Er-
zsébet körút 54) bárkinek is méltán ajánlhat-
juk. A tervezet szerint az I. osztály húzása 
már a legközelebbi csütörtökön és pénteken, 
uovemher 19. és 20-áu lesz. Az eredeti sors-
jegyek árai : egy egész 12. —, egy fél  0. —, 
egy negyed 3.—, egy nyolezad 1.50 korona. 
Aki tehát sorsjegyet akar vásárolui, forduljon 
bizalommal Török A. és Tsa bankházához 
Budapesten, mely czéget bárkinek ajánlhatjuk. 

• — Háziipari czikkek kiállitása. Két 
karácsonyi vásári rendeznek az idén. Az egyik 
Hudapesten  u régi országház épületében decz. 
IM 1-éu, a másik Szegeden  deczember 16-én 
nyílik meg. A tárgyak szállítására 5°/o vasúti 
kedvezmény van biztosítva. A kiállítók térdiiat 
uem fizetnek.  A tárgyakat elárusítják s a pénzt 
a kiállítóknak levonás nélkül megküldik. A kik 
érdeklődnek eziránt, forduljauak  a marosvásár 
helyi kereskedelmi és iparkamarához, mely a 
tudnivalókat és bejelentési iveket azonnal meg-
küldi. — 

— Karácsonyi vásárok. A marosvásár-
helyi keresked-lmi is iparkamara az érdekeltek 
figyelmébe  ajánlja, hogy az eladásra szánt 
kiállítási tárgyak Budapestre legkésőbb novem-
ber 26-én Szegedre pedig legkésőbb deczember 

10-én adandók postára vagy vasntra. Budapes-
ten az eladott tárgyak árából a költségekre 
íc/o ot vonnak le s azért nz eladási árak itt 
20°/o al magasabbak legyenek. Szegeden ujabb 
értesítés szerint a kezelési költség 20°/» ra megy, 
itt tehát a beszeszerzési árnál 25—30-al lehet 
magasabb az eladási ár. Tárgyakat a kiállítá-
sok folyama  alatt is, egész karácsonyig lehet 
küldeni, féláru  kedvezményes szállitás mellett. 

— Fályafentartásl  fák.  A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara az érdekeltek 
tudomására hozza, bogy a m. kir. államvasutak 
zágrábi üzleivezetŐBige 1901—1906. évi tölgy-
falalp,  deszka, pallók szüksigletét 1903. évi 
november hó 20 án déli 12 óráig benyitandó 
ajánlatok alapján biztosítja. Bővebb tájékozódás 
a hivatalos órák alatt a kamara hivatalában 
nyerhető. 

— Nyilvános számadás. Csikszipvizen 
e hó 7-én a szinelőadással egybekötött láncz-
estély egy a legjobban sikerült, mely meghozta 
az anyagi eredményt is, a mennyiben összes 
bevétel 361 kor. 20 fillér  volt, melyből kiadás 
181 kor. 38 fillér,  s igy tiszta jövedelem 179 
kor. 82 fillér,  melyet nagyban emelt a felttl-
lizetés. Felülfizettek:  Kovács Mihály plébános 
5 kor. Sánlha Péter 5 kor. 20 fill.  dr. Zaka-
riás István idős 4 kor. özv. Dziátkieviseh Já-
nosné. Trobán Béla és Szvoboda József  2—2 
kor, Pál Dénes 1 kor. 20 flll.  csikrákosi se-
gédlelkész, Antal Gynla, Ábrahám István, Mik-
lós József,  Kánya József,  főtiszt.  Faraó Simon, 
llargas Béla, Sprencz Hngó 1—1 kor. Potoczki 
Márton, Vorzsák Ferencz, Czigler Juliska, főt. 
Kuicz János plébános, Krausz Mihály, Bara 
János 80 -80 fill.  Gál Jskab, Péter Mózes, 
Szabó József,  Szebeny Menyhért, Zakariás Ln-
kács, Teulsch János, Rácz Lajos 60—60 flll. 
(iái József,  Zakariás Jakab, Pál I kor. 20 flll. 
Király József  50 flll,  Páskó Ferencz, Szopos 
Alberlné. Kálnoky János 40—40 fill.,  Sófalvy 
József  30 fill..  Puskás Tamás, Bodnár Ponpejus 
és özv. Teutscb Sámuelné 20—20 fillér.  Fogad-
ják a nemes szívű adakozók, ugy a lelrubá-
zandó gyermekek, valamint a rendezőség leg-
hálásabb köszönetét, egyben a rendezőség nem 
késik a feiinmaradott  összeget azonnal a jel-
zett czélra (ordítani Isten velünk. 

— Ingyen baromfi  kiosztás. A nzé-
kelylöldi kirendeltség a baromfi  tenyéaztéa 
emelése érdekében a falusi  lelkészek, tanítók 
és jobb ntódu kis gazdák közt teljesen ingyen 
baromfi  törzseket osztat ki. Az átvevőt egyéb 
kötelezeti ég nem lerkeli, csak az, hogy a nyert 
baromfiakat  tenyésztésbe veszi s egy iv kerete 
elölt más uton nem értékesíti. Kioszlatnak : faj-
kakasok. tyúkok, pekingi kacsák és emdeni 
indák. Felhívjuk azokat, kik a fenn  jelzett kö-
telezettség mellett a lajbaromfiakból  átvenni 
akarnak, hogy szándékukat egy levelezőlapon, 
vagy személyeseu november hó 22-én déli 12 
óráig az egyesületi irodában jelentsék be. — 
Csíkszereda, 1903. november 16-án. A gazdas. 
egyesület igazgatósága. 

— Kiállítás Budapesten és Szege-
den. Jeleztük már lapunkbau, hogy a székely 
házi ipari czikkeket Budapestre fölkérték,  hogy 
a régi országház épületében deczember 1 jén 
megnyíló kiállításon bemutassák s ugyancsak 
jeleztük, hogy Szegeden az^oltani Székely Tár-
saság az aradihoz és debreczenibez hasonli 
székely karácsonyi bazárt rendez az idén. Most 
tájékozásul közöljük az érdekeltekkel, hogy 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a 
felhívásokat  és bejelentési iveket kiadta. A 
bejelenlések november 12-éig a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamarához elküldendők. 
A budapesti kiállítást deczember 1 jén, szegedi 
bazárt deczember 16 én nyitják meg. Közelebbi 
tudnivalókkal a megyei iparfejlesztő  bizottságok, 
a Székely Társaságok, vagy az iparkamara 
szolgálnak. 

Laplolajdonos 
GYÖRGY JAKAB ÓEÖKÓSE. 

Árverési hirdetmény. 
A csiklázárfalvi  közbirtokosság „Sár* 

nevil erdőrészében eladásra engedélyezett 
10 k. hold vágás területén megbecsült 
1029 m. 3 gömbölyű luczfenyő  haszonfa 
és 391 cm'. luzfenyS  tűzifa  2514 kor. 
20 fillér,  (azaz Kettőezerötszáztizennégy 
korona 20 fillér)  kikiáltási árban Csik-
lázárfalva  községházánál 1003. ÓV de-
czember bó 6-án d. e. 9 órakor 
megtartandó nyilvános árverésen szó és 
zárt írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
Ígérőnek elfog  adatni. 

A kikiáltási ár 10°/0 bánatpénzképen 
az árverést vezető bizottsághoz leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írás-
beli zártajánlatok szintén 10°/, bánatpénz-
zel, vagy megfelelő  ovadékképes érték-
papírral látandók el és abban kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltétéleket  ismeri és azoknak magit 
aláveti. Dtóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Az árverési feltételek  és a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok a csiklázár-
falvi  birtokosság elnökénél megtekinthetők. 

Csikl&zárfalván,  1903. év nov. 15. 
T i r á t J á n e s I f e d e l k a  A a l a l 

biró. kösbirt. elnök. 
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Pályázati hirdetmény. 
Lemondás folytán  megürült gyergyó-

szentmiklósi segédjegyző-helyettes »»/•• 
könyvvezetői állásra ezennel pályázatot 
hirdetünk. 

Javadalmazása 800 korona. 
Felhívjuk mindazokat, kik ezen ál-

lást elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérvényeiket november hó 30-ig 
hozzánk adják be. A később érkező 
pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

Ezen állásra pályázhatnak első sorban 
jegyzői minősítéssel bíró egyének. Ilye-
nek hiányában IV. középtanodai on/.tályi 
végzett, vagy a közigazgatásban jártas 
egyénnek kérvénye is figyelembe  tog 
vétetni. 

Az elöljáróság. 
Gyergyós/entmiklős, 1903. évi no-

vember hó 11-én. 
Puskás, 

jegyzi 
Jánosi, 

h. biró. 

19IKSZENTIMRE községben 
és hstárá I 230 hold terülrtll 
binok nz1904. januári tői 
kezdődő egymásután követ-
ke/ő 6 é v r e haszonbérbe 
adandó. A feltételekről  érte-
kezhetni Szacsvay Imre, 
kir. j.-biróval Csíkszeredában. 

CZELL FRIGYES ÉS FIAI 
bersagvkereskedés Medgyesen. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 

Eredeti 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p a l a e s k o k b a n é s h o r d ö k b a a . 

Erdélyrészi képviselő: 

Jakab Gyula ur 
Gyergyószentmiklóson. 

Mi n d e n n e m ű ( s z í n a r a n y , 
p l a t i n a e z f l s t -  r é z f o n -
c n o r , z o m á n e z ) f o g t ö -
m é s , f o g h ú z á s ,  f o g t a -

k a r i t á a é s m l l l o g a k k é s z í t é s e 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  én fogtechnikai  műtermében 

Csíkszeredán, 

Lázár Domokos-fRle  ház 
(szemben a „KOSSUTH" szállóval) 

emele té i . 

Rendelés d.u.'|22—5-ig 

Naponként5
 m e g b í z h a t ó h e l y r ő l 

eladó. Hol ? Megtuduatni a kiadó hivatalba. 

- SZŐLÖLUGAST 
ültessünk minden hós mellé és kertjeinkben, 

föld-  éa homoktalajon. 
Erre azonbun nem minden szőlőlaj alkalmas, 

(bár mind kúszó természetű) mert nngvohhrésze 
ha megnő is, termést nein hoz. ezért sokiui m-m 
értek el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas 
fajokat  ültettek, azok bőven ellátják házukat uz 
egész Hzűlőérés idején a legkitűnőbb muskatálv 
és más édes szőlőkkel. 

A szőlő hazánkban inindeniHt megterem s nin-
csen oly ház. melynek fala  mellett u legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető  ncin volna,' ezenkívül 
más épületeknek, kertekoek. kerítéseknek stb. u 
legremekebb disze. anélkül, hogy legkevesebb he-
lyet is elfoglalna  nz egyébre használható részek-
ből. Lz a legháludatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terein. A fajok  ismertetésére vonatkozó, szí-
nes fényuyouiatu  katalógus bárkinek irigy éshérin. 
küldetik meg, aki czimút lev.-lapon tudatja. Cs im: 
Énnelléti Elsi Saelooltvánr-lelcp, Nagytigya, g. p. Ssékelyhid. 

j t * ± * ± * * i ± ± ± * ± * e 
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Angol, fliczia  és hazai rnhatelme, rnhaflisz  és Métet ánüiáza! 
BRASSÓ, Kolostor-utcza 

19-ik szám. 

Ajánlja a női toilettek, cosztümök és felöltők  mérték után 
W elkészítését, pontos és szolid kivitelben, a legjutányosabb árban 4 

Nagy és szép választék szőnyeg és függöny  árukban, fehér  én szi- 4 
5 nes asztalnemüekben,  lenvásznakbiin  és  Scliroll-féle  chilíonokbnn.  ^ 
F* IVlloAAli fo  laiupult miknirAflACTAmvrí  I. ^ Teljesen felszerelt  menyasszonyi kelengyeket, méretek sze-

rint megrendel és szakértői figyelemmel  készítve szállít ízléses, tarlós 
kivitelben. 

Férfi  fehérnemüek,  u nt.: ingek, lábravalók, zsebkendők, lábra-
való, harisnyák, lábfjük,  továbbá elegáns uri nyakkendők  és  kez-
tyúk  elismert finom  s t.irtós kivitelben raktáron kaphatók. 

-átífafcdtífcdfc. 
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tisztelettel: 
Vaaot-utom. 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására buzni, 
liogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alalt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
abol bel- és küllöldi márványokat  faragtatok  és csiszol-

tatok. síremléket,  márvány lapokból fürdőká-
dakat.  emléktáblákat  lelnattal, kávéházi  be-
rendezéseket, bentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min 
dennemfl  javitásokat legrövidebb idő alalt jutányos 
árban elvállalok és a fentemlitett  tárgyak első 
kézbél beszerezhetők. 

Továbbá tartok: Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-.  Labrador-  éa tartós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkővet  nagy raktárot! és Márvány  • 
bútor  telepet. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  kSfaragómester. 

^ x x x x x x x x x x x j t o i o o o K x x x x x x x x x x x x x x x x S 

I! Takarékos háziasszonyokhoz!! j 
Ruháikat bármely divat szerint is minden nagyobb lArudtsásr nél- ^ 

kul saját maguk készíihetik meg a beállitható n « i d e r é k s z a b i - • 
k é n z l l l é k segélyével anélkül; hogy szabásmintát kellene használni • 
A készülék minden testalkathoz szabályozható. — Egy készülék ára ulán- • 
vétel mellett 8 korona. Minden roll veit államban törvényesen védve és 
szabadalmazva. Ügynökök kerestetnek. 4- '° 

G U N C H E L B . t I T E K A 3 Í T A ÍJ,  Sopron. 

Felette fontos 
| minden meiögaidára, marhatulajdonosra, juh, serteslenyésitöre és minden kisgazdára néive. 

,Mi  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  ?" ,.1li  által  lesz  marhám gyor-
san piaczképes?"  .ilivei  gyorsíthatom  az ökörhizlalást?'  ,Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  a tejhozam javítását  és  gyarapítását  ?' „Mi 
által  gyorsítom  növendekmarháim  felnövésétMit  alkalmazzak,  hogy jószá-

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

ben részesített 

Regensburgi „É T Y Á G Y" takarmányfüszer 
ivyi-illll 

vulújj ,-siik 
a 

j „Prosstier" 
VL-.lji'^-y^yt-l.1 

vegyittetik. 
A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatéifil.  Kap-
ható tniuden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

c/.égnél: 

M E I S E L A J O S 
mezőgazdasági késaitmények gyára Szászsebes. 

KfS.vril  III 
Vlllúllí csuk 

u 
„Praisstier 

véiijcirv^yol. 

Tájékozlatók, füzetek  és utasítás ingyen szétkiildve. Raktárak minden olysn község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállít  tatnak, mire nézve szieveskedjék egyenest a 

lii—20 | e n i i béghez fordulni. 

Gyomorbajban szenvedőknek! Z i 
Uindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterhelése,  akár pedig 

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

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

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

U l l r i c h R u b e r t - f é l e  F Ü S Z E R E S B O R 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyogyüatasunak talált növé-
nyekből es a legkitűnőbb jó borbol készíttetik, erősiti es táplálja 
az ember emésztöszervezetét, elhárit ja az emesztési zavarokat es 

az egészseges ver ú j ra képzesere kiválolag hat. 
A fentuevezett  Fiiszeresbornak kellő időbeu való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, liogy a>.t kellő időben h»sznál|a. A krónikus gyonioi bajnál lellépő 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felböfőgések,  melleges, puffadás,  há-
nyassal egybekötött emelygés, még ha olysn hevesek lépnek is lel. a 
bornak néhányszori élvezete utáu azonnal elenyésznek. 

<\7ólíHlimilác és annak kell, nietlen következményei. mint a szorulás 
OícMIUgUIdo kolikus fajdalmak.  szívdobogás, almatlansug, 

valamint a véitnlulá^ok a má|l>an, lépben és a veiőczér remlszeiben (aianyer.s 
bántalmak) a Füszeresbor által gyaman igen gyorsan elliáiittalnnk. — A 
Ittszeresbor megszünteti a nehéz i-uiés/.test és könnyű székelés ajtai az alkal 
matlan anyagokat a gyomorból és beleklül eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedes 
nagyrészben a rossz emésztésuek, hiányos vérképzödésnek és a máj beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan é|szakák lassanként vég-
kép kimerítik az embert. — A tUszrresbor az elgyengült életerőnek uj mipul-
szust ad. — A fűszeresből'  fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést es 
táplálkozást, kormányozza az auysgcsei ét. gyorsítja a vél képződést, lecsillapít |a 
a feliugerelt  idegeket és egészen uj életkedvel teremt. — Miudezekel számos 
elismerés és hálairat bizonyitia. 

A lüszeresbor palaczkokban 1 Irt 60 kiért és 2 írtért a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda, Csikszépviz, Csiks/.enimiklós, Kaiczlalva, 
Kápoluás-OlablalU, Huniul ód, üalya, liögö/, Dalőcz, Zömből', Bárót, Telegdi-
bnezon, Tu-usd, Uankfnlva,  Csikszenigyóigy, Sésniezii, líyergyészenlnnklos, 
tiyergyódiLió, Uyergyó-Allalu. üyrigy.iiolayes, tiyergyóujlalu, Csikszentniariun. 
Kaszon, Parajd, Siklód, kuioiiil, Kled, Knrkaslaka, S/.ekeiykeresztur, Étked 
Kelek, Szászkeies/tur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rskos, Bodnk. Miklosvar. 
N.-Ajta, tíolön, Zaláu, Csernaloii, H<Tee/.k, Zabols, Sepsiszentgyörgy. Kézdi-
vásárhely s Igy továtib Magyarország és Ausztiia iinudeu uagyubb es kisebb 
helyiségeiben levő gyógy a-eriarakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Fűszeresből' eredeti minőségben bárom és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
lamnenyi helyisegbe. 

O C Utánzásoktól őrizkedni kell! 
I S — V i l á g o ^ a u 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni.!!! 

Nyomatott Calkaseredában, Savoboda Tostverek kóoy vuyoindajabau. luua. 




