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Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak u legolcsóbban számíttatnak. 

A székely vasutak. 
A székely vasutak ügyében már 

annyi csalódás ért, annyi Ígéretet hallot-
tunk, a mely csak Ígéretnek maradt, hogy 
most már, bárha igen sokszor gondolko-
dunk is róla, s nap-nap mellett várjuk az 
ezen Ügyben való kedvező fordulatot, 
gondolatainkat még sem merjük nyilvános-
ságra hozni, nem merjük leirni, mert 
(élünk, liogy a vasut kiépitéséről lelkünk-
ben megrajzolt csábos kép, mint a pusztai 
délibáb a legkisebb szellő lebbenésre 
szerte foszlik. 

Dániel Ernő óta, ki alatt a Sepsi-
szentgyörgy—madéfalvi,  illetőleg gyimesi 
útvonal kiépült, a hány kereskedelmi 
miniszterünk volt, mindenik melegen ér-
zett a székelység iránt s az előtte megjelenő 
ileputáczióknak mindenik megígérte, liogy 
a székely vasutak Ugye előtte első rendű 
kérdés s azt a legrövidebb idő alatt meg 
fogja  oldani. Ezen Ígéretek daczára 
azonban a megoldás elmaradt s a vasut 
még mostan is kiépítetlen. 

Midőn az elmúlt év elején a Széli 
kormány a beruházási törvényjavaslatot 
beterjesztette, általános elégedetlenséget 
keltett, hogy a székely vasutak kiépitésére 
olyan, aránylag csekély összeg van fel-
véve, mely a kiépítést csaknem ad gre-
kász kalendász elodázza. A székely képvi-
selők pártkülönbség nélkül s közöttük a 
négy csíki képviselő ia mozgalmat indí-
tottak, hogy a pénzügyminisztert más el-
határozásra bírják s a beruházási törvény-
javaslatba a székely vasutak czéljaira ak 
kora összeget vétessenek be, mely azok 
kiépitését a lehető legrövidebb idő alatt 
biztosi tsa. 

Urmánczy  Nándor székely képvi-
selő ezen ügyben annak idején interpel 
lácziót intézett a pénzügyminiszterhez s 
erre az interpelláczióra Lukács László 
akkori pénzügyminiszter nyílt ülésben ki-
jelentette, hogy a beruházási törvényja-

vaslatnak a székely vasutakra vonatkozó 
részét a törvényjavaslat tárgyalása alkal-
mával hajlandó lesz módosítani a székely 
képviselők s általában a székelység kí-
vánsága értelmében. 

A törvényjavaslat azonban nem ke-
rült tárgyalás alá, mert az obstrukezíó 
minden időt lefoglalt  a maga számára. 
Azóta a kormány háromszor változol t, de 
a székely vasutak kérdésében s azzal 
együtt mégsok más fontos  ügyben nem tör-
tént semmi az ország roppant nagy kárára. 

A miut Tisza  István és társai vet-
ték át az ország ügyeinek vezetését s az 
országgyűlési tárgyalások újólag megkez-
dőitek a székely vasutak ügye is szóba 
került s az igy felmerült  nyilatkozatok-
ból azt a meggyőződést meríthetjük, liogy 
a székely vasutak Ugye, ha ugyan az 
obstrukezió miatt a már régen elintézésre 
váró Ügyek tárgyalásra kerülhetnek,jtalán 
végre valahára lebonyolittatik és megolda-
tik a székelység ezen igazán égető kérdése is. 

Ez a meggyőződésünk annál szilár-
dabb, inert az emiitett nyilatkozatok kö-
zUl egyiket maga a miniszterelnök Tisza 
István gróf,  a másikat pedig ffieronymi 
Károly kereskedelemügyi miniszter, tehát 
a legilletékesebb emberek tették. 

Tisza  István gróf,  midőn a képvi-
selő házban programját előterjesztette, 
kijelentette, hogy a beruházási törvény-
javaslatot vissza fogja  venni, de rövid 
idő alatt újólag elő fogja  terjeszteni, meg-
ejtvén rajta azokat a módosításokat, me-
lyeket a jelen kormány feltétlenül  szük-
ségesnek lát. Polónyi  Géza egy közbe-
szólására a miniszter elnök kijelentette 
azt is, hogy a székely  vasutak ügye 
a kormánynak egyik legelső  gondját 
fogja  képezni 

A másik kijelentést ffieronymi  Ká-
roly kereskedelemügyi miniszter tette egy 
depulácziónak. Ennek lényege és ben-
nünket közelebbről érdeklő része az, lioiíy 
a soroksári  Duna-ág szabályozására 

és  hajózhatóvá  tételére  a föltlmivelési 
minisztérium  költségvetésében  felvett 
öt milliós  tételt  törülni  fogják  s az 
igy eleső  egész  összeget  a székely 
• asutak kiépitésére  állítják  be. 

A két nyilatkozat együttesen garan-
cziát nyújt arra nézve, liogy végre vala-
hára a székely vasutak kiépítése, mely a 
Székelyföldre  nézve ugyszóíva életkérdés 
talán egy pár év leforgása  alatt meg 
fog  történni. 

Uizttnk a két előkelő kormánytag 
együttes ígéretében s midőn azt az ösz-
szes székelység hálásan veszi tudomásul, 
egyben bizonyára a legőszintébben és a 
leghathatósabban fogja  támogatni azt a 
kormányt, mely a székelységre nézve oly 
fontos  és életbevágó Ügyet düllőre viszi. 

A dolognak azon fordulatában,  hogy 
a jelenlegi kormány a székely vasutak 
llgyét — a miniszterelnök kijelentése 
szerint — elsőrendű teendői közé|számitja, 
nagy része van u székely képviselőknek 
s ezek között a mi képviselőinknek, ne-
vezetesen : Dr. Fejér  Antalnak, Molnár 
Józselnek, Györffy  Gyulának és Lázár 
Menyhértnek, kik annak idején egész be-
folyásukat  latba vetették, hogy a beru-
házási törvényjavaslatban a székely vas-
inak ügyét az első sorban elintézendő 
Ügyek közé sorolják, a mi must már a 
két nyilatkozatokból ítélve meg is fog 
történni. 

<= A képviselőház Illései. A mult 
II (Mei) csemles obstrukuzió mellett az ujonezja-
vaalat tárgyalása volt oapirendeD. Hozzá szólot-
tak : Xessi  Pál, ki három óráu keresztül beHzélt 
s a beszéd teuorja az volt. hogy az ujonezja 
vaslatot minden áron meg kell akadályozni. Ha-
tározati javaslatot ad be az irónt, hogy a felség 
jogot törvénybeu §zorosau körül kell irui. ISubo 
Mihály harmadfél  órán át beszélt, ismertetvén a 
katonaságra vonatkozó törvényeket a XVI ik 
századtól kezdvo, végül kívánja, hogy a véderő-
rúl szóló javaslatot a korináuy a jövó év elsó 
felében  terjessze be. Kecskeméthy  Ferencz 
RZetint honvédelmi miniszterül független  polgár 
embert kellene kinevezni, Zboray  Miklós hatá 

rozati javaslatot uyujt be aziránt, bogy az or-
szággyűlés a gyalogságnál két évben állapitsa 
meg a szolgálati idót. Nosz  Gyula sseriut as 
ellenzékuek tekintettel a kormánypárt katonai 
programjára, leszerelni nem szabad. Szeder-
kényi  Nándor arra kéri a kormánypártot, hogy 
nyújtson segítséget arra nézve, hogy az ósi 
nyelvet a katouaságnál is helyezzék viaaza ósi 
jogsiba. A leszerelésnek ez a feltétele.  Bedőházy 
JánoB semmi okot nem lát arra nézve, hogy as 
obstrukeziót leszereljék. Gebányi  Miklós uégy 
óra hobazáig olvasott fol  idézeteket azon felira-
tokból, melyeket a katonai ügyben az ország-
gyűléshez intézlek, s közben anekdotákat mon-
dott. Vertán F.ndr© szerint a felségnek  nem 
volt joga a uyolvre nézve intézkedni. Jía-
kovszky Istváu nem szavazza meg az ujoncz-
javaslatot, mert a azabadelviipárt katonai pro-
gramja nem elégiti ki. Határozati javaslatot nyújt 
bo aziránt, hogy az ujouczjavaslat tárgyalásának 
félbeszakításával  az indomnitáat tüzzik napirendre. 
Kálosy  József  szerint egy uralkodó sem foast-
hatja uieg a nemzotet nyelvétől. A felsorolt  szó-
nokok közül az ujoncz javaslatot egyik aem fo-
gadta el. A mult hétnek egyik legnagyobb ese-
ménye volt Tisza  István gróf  miuisztereluök 
beszéde, malylyel Körber OBZtrák miniszterelnöknek 
a magyar alkotmány elleu tett kirohanását eré-
lyesen visszautasította. A Körber beszédét egy 
előkelő  idegen  dilestans  nyilatkozatainak 
nevezte,  a melynek  valamely  különösebb 
súlyt  tulajdonítani  hiba volna. Végül kije-
lentette, hogy minden  idegen  ingerencziát  a 
magyar közélet  minden  faktora  vissza fog 
utasítani.  A miniszterelnök nyilatkozata a hás 
minden oldalán éléuk tetszéaben rószeBÜlt. Ép-
pen ily tetszéssel fogadták  Tisza miniszterelnök-
nek azon kijelentését is, hogy a mi kizárólagos 
jogunk az, hogy a magyar közjogot a magyar 
törvények értelmében alkalmassuk és biztosította 
a házat, hogy csak addig  marad  helyén, 
míg  ennek az álláspontnak  gyakorlati  ér-
vényesítése  akadályokba  nem ütközik.  As 
interpellácziók közül felemlítjük  a Molnár  Áko-
sét az olasz váinszerződés ügyében, melyre a 
iiiiniszt<*relnök azonual válaszolt. Darányi  Fe-
reuezét a pinczehelyi választásnál fegyvert  hasz-
uált csendőiük kitüntetése ügyébeu és a fiarta 
Ferenczéi Dragány József  luukai körjegyző 
visszaélései ügyében. A két utóbbit kiadták az 
illető uiiuisztorekuek. Az ülések egy részét napi-
rend előtti felszólalások  és házszabály viták töl-
tötték be. 

= Uj államtitkárok. Közelebbről jelez-
tük liogy a belügyminiszteri államtitkárság esik* 
szpiitmihályi Sándor  János marostord am egyei 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
A Kassai zarándoklat . 

( a sep t . 14-20.) 

Vígan robogott ki vonatunk a csíkszeredai 
állomásról. A felzendülő  „Árpád apánk* s a sok 
kipirult, oromtól repedő arca, világosan elárulta, 
hogy benn egy élénk, lelkesüli hangulatu diák 
csapatnak kell lennie: E diák-csapat nem volt 
más, mint a csiksomlvói főgimnázium  22 tanú 
lója két tanár ur vezetése mellett. Zarándok-
latra indult a kis tömeg, hogy a mint a mult 
évben ünnepélylyel, ugy most e fáradságos,  de 
a nagy Rákóczy emlékének szeretettel azentelt 
úttal ia lerójja honfiúi  háláját éa kegyeletét a 
dicsó hős emléke iránt. Hogy tneguéiie Rákó 
csynak, ai önfeláldozó  hssaaseretet e legneme-
sebb essményének ereklyéit, hogy gyönyörköd-
jék emlékeiben a kurucivilágnak, annak a világ-
nak, mely ntolaó fellobbanása  és besárója volt a 
középkori daliás időknek s hogy mindebből ön 
tudatos haiaaieretetet merítve, drága hazájáért 
égő szívvel éa lélekkel térjen hasa a kicsiny, 
bérezés Székelyföld  ölébe és e tiszta honsaere-
tettel hevítse és gyulaszaza föl  testvérei sal 
veit is 

E nemes esél öntötte öröm és lelkesedé, 
ömlött el mindnyájunk arcaán, habár hosssu éa 
fáradságos  ntoak néztünk is elébe. Még jófor 
mán fel  aem écsudinnk es örömmámorból s már 
vonatunk elhagyva Csikóra zág tarlott melóit, 
olt sakatolt a Tuanád-azoros kies völgyiben, 
méltóságosan tova hömpölygő Oltnak partján, 
melynek sima tükrén elragadón ringatóztak a 
feoyóóriáaok  és a atíklabéroaek képel. Estére 
megérkeztünk Brassóba. Itt két órát idősve, 
mialatt egy kla sétát is tettünk a városban, el-
indultunk a as éjet hol a padokon meg polczo-
kon s néha azok alatt, de édesen átaludva, reg-
gelre megérkeztünk Kolozsvárra. 

Kolozsvárt már vártBk az állomáson né-
hányan a mult évben érettségizett jó fiuk  közül, 
de alig ereszkedtünk vidám beszélgetésbe, már 
is füttyentett  gózösünk a caak annyi időnk volt. 
hogy visszakiálthattuk nekik : de jól fogadjatok 
ám, mikor viBszajövünk ! Ki is tették aztán em-
berségesen a magukét. 

Kolozsváron tul mindjárt áthaladva a Kis-
számoson, egészen Nagyváradig volt alkalmunk 
caodálni a terméaiet elragadó silnpompáját. 
Egyik felöl  a büszkén emelkedő óriási ssiklákon, 
ijeastően kiálló bérezormokon s a ritka szépségű 
tündérvár* on. másfelől  as élénk mormolásaal 

tova csobogó, bérez és erdóöveste Sebes Kőrösön 
s a hangos zuhanással mintegy 15 mnyi magas 
ságból beleömló visesésen legeltettük gyönyörrel 
asemeinkel. 

Nincs táj as egéss bércies Erdélyben, 
melyre a természet -oly pazarul öntötte volna 
fényét  és pompáját, ninoa vadregényesebb vidék 
melyen szebben és elragadóbban ragyogtatná 
ssépségét. mint es. A fenyvesek  örök csendjét 
csak a vidám rigófütty  vagy a mélabús csaló-
gáuydal. a Kóröa mellett végig lakatoló vonat 
élea sippantása ssvarjameg. Csakhamar elhagyva 
Nagyváradot, ssemelnk elótt as Alföld  végtelen 
rónája terült el. Itt volt előttünk a szabadaág 
lánglelkü dalosának, Petólloek idealja. a belát-
hatlan földienger,  az Alföld  sokszor megénekelt 
rónasága. Majd a kolompoló s delelésre a hosszú 
gémes kuthos hajtott kövér gulyák, majd a for-
getegként tovaaságuldó ménesek, nörnyen kur-
Joogtató. oalorpattogtató osikóaok, felrebbenő  vad-
Indák, majd a dóit kéménytt esárdák, melyek-
nek néma esendjét egykor asomjas betyárok 
hangja töltötte be, majd a busán hajlongó árva 
lanybaj, majd pedig a sötéten duasadó asóló-
fürtök  bilincselték le figyelmünket.  Al njra meg 
újra feltűnő  változatosságokban s a róna aiép-
aégében annyira elmerültünk, hogy nem la vet 
tük ásare, miszerint mát a Berettyónál járunk. 
Majdnem önkéntelenül zendült fel  a nóta minde-

nikünk ajkán, hogy : „Kertem alatt , . . vagy 
most jobban talált: „ Lábunk alatt a Berettyó 
folydogál",  de alig hangzott el az utolsó szó, 
már ia tul voltunk rajta B gyorsau haladtunk 
Debreczen felé.  — 15-én délután megérkeztiiuk 
Debreczeabe, A pezsgő, mozgalmas, rendkívüli 
Bzélea utczáju város élénk benyomást tett ránk. 
Örömmel néztük a makra pipájukból bodor füs-
töt eregető jó alföldi  magyar parasztokat, kik 
széles karimájn kalapjukkal, bó bundájukban 
egykedvűen koezogtak végig kétkerekű taligáju-
kon az utcza kövezetén. Uövid körülnézés utáu 
utegfürödlünk  a „Telegdi" inelegfürdóben,  a mi 
a fárasztó  útra pompásan esett, minthogy már 
az utl por és füst  mindnyájunkat meglehetős 
mértékben belepett volt. Fürdés utált megnéztük 
a ref.  kollégium elótt álló szabadaágszobrot és 
legnépszerűbb költőnknek, Csokonai Vitéz Mihály-
nak Bzobrát, mely Izsó Miklósnak, ki a raagyar-
gulyáBt legélethübbeu és legjellemsetesebben 
adta vissza, egyik legremekebb alkotása. Sziute 
édesen idézódtek fel  emlékezetünkbe Petőfi  sza-
vai: .Egy kálomista pap a Csokonai, Egymáanak 
voltak jó barátai* a jól esett vÍB9iagondolnunk. 
hogy Csokonai, valamint Petőfi  is valaha itt bo-
lyongtak ezeken a téreken. — 10 án reggel el-
hagytuk Debrecient, a hol nem volt szerencsénk 
élvezni a magyar vendégszeretetet, s Nyíregy-
házán áthaladva, nemsokára elértük Tokajt. To-
kajnál átkeltünk a Tiazán, majd távolabb a 
Sajón, melynek most csendesen folyó  habjai 
egykor magyar vértől vemhesen rohantak tovB. 
A Sajón tul a gyássosemlékü Mohi puszta tárult 
ssemelnk elé. mely az 1241. évet véres betűk-
kel sorakoztatja az I&26. és 1848-iki mellé E 
bárom siám közül különösen ai elBó az, melyre 
mindig sajgó kebellel éa vérző szivvel gondol a 
magyar. Elég csak e szám említése, hogy min 
denkl szomorúan meggyósódják a hazában duló 
pártviszály káros és romboló voltáról s a műve-
letlenség és a háború borzalmas tetteiről. — Ai 
egéss táj és környék újra, meg njra gyásaoa 

emlékeket idézett fel  bennünk. S a míg igy a 
vészes, szomorú múltról való gondolatok foglal-
koztattak mindnyájuukat s a míg mindenikünk 
szivét a keserű houfibáuat  fájdalmas  érzéae töl-
tötte be, tudtuk és mélyen érettük, hogy itt fa-
kadlak igazáu a sziv bensejéból a „HytnnUB" 
feltörő  hangjai, itt láttuk valóban helyesnek éa 
méltónak a nagy költó szavainak súlyát: 

rMcgbiluhö(ltc már e nép 
A multat s jövcudöt 

Nemsokára Miskolczra robogott be vona-
tunk. A sürü bükkössel körülvett várost csak a 
gyárak kéményeinek fölgomolygó  füstje  árulja 
el. Miután itt megebédeltünk, rövid idő múlva 
elértük Hegyalját és a tokaji hegyeket, a leg-
kitüuőbb magyar borok forrásalt.  A pompáé 
szőlőültetvények, melyek nagy gonddal éa fárad-
sággal csinosan elrendezve, kevés megalakítással 
Tokajtól egéBzen Szerenosig a innen Sátoralja-
újhelyig húzódnak, közöttük aa újkor hatalmaa 
vivmáuyával, a vibarágyukkal, festőt  látványt 
nyújtanak. így haladtunk a Hernád folyó  kies 
völgyében éjszakra, Kassa felé.  A völgy vidéke 
dombos-halmos, helyeakiut kisebb erdőségekkel 
boriivá. Azonban a dombos táj mindinkább kos-
dett elmaradni Biemeink elól. A viaaolyi biblia 
fordítójáról,  Károlyi Gáspárról nevezetes Göncs, 
s Gönczön tul a nagy fabódék,  melyekre öles 
betűkkel volt felírva  a Rákóoiy ereklye-kiállitáa 
plakátja, jelesték Abauj-Torna megye székhelyé-
nek a Felső-Magyarország metropolisának Kassá-
nak közelségét. 

Délután 3 órakor megérkeatüak Kassára, 
hol az állomáson a promontrei főgimnázium 
igazgatója B az ereklye kiállítás rendesó bizott-
ságának kiküldöttjei fogadtak  meleg, barátaágoa 
vendégszeretettel. A Széchenyi-liget lombos fái 
ÍB, melyek majdnem ai állomásig nyúlnak, ase-
lid bólintgalásBal hívtak üdítő pihenésre. Hama-
rosan ki ÍB siállottunk vonatunk füstös  kooaijá-
ból s követtük vendégszerető kalauuiukat. 

(Folyt köv.) 
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főispánnak  h u t t t l ; kormánybiitosoak n o 
aiánva. Ei a bimetéi már megii törtéét 
ö felségének  ebbeli intéskedését a hivatalos lep 
e hé 17-lki száma publikált». — Ugyancsak 
hivatalos lap kövelkeió aaáma sserlot oemeskérl 
Kiss  Pál lemondása folytán  Ö felsége  a föld 
mivelésügyl minlsslírlambos államtitkárrá Jfat 
falvay  Oéis földbirtokost  neveste ki. — Végül 
a kereskedelemügyi minisatériumhos ngyaaosak 
államtitkárrá Serényi  Béla gróf  lett kinevelve. 

= Uj titkos tanáosos Ö osáazári és 
apostoli királyi felsége  varayasi Dániel  Gábor-
nak, Oláhfala  omággyűlési képviselője és sí 
orsiággyülésl képviselőház alelaökéuek a való-
ságoa titkos tanácsosi méltóságot adományozta. 
A képviselők kösött pártkiilömbségnélki'l örömet 
kellett a magyar közélet eme régi harczosának 
a a képviseléhás koocziliána alelnökénök legfel 
sébb kitüntetése. 

= Az ntmesteri Iskolák megnyi-
tása. A kereskedelmi miniszter állal szervezett 
•tmesteri iskolák deczember első felében  nyílnak 
meg. Tármegyénkbél eme tanfolyamra  a Brassó-
ban sservesett ntmesteri iskolába Lányi Nándor 
állami és Antal  Aron törvényhatósági utmesterek 
rendeltettek be. 

= Adatok a községi éa körjegyzők 
jav&dalmanak megallapltaaahoz ürór 
Tisza  István miniszterelnök, mint belügyminiss 
ter az országgyűlésen kifejtett  ismeretes kor-
mány prograiDSseriot az állami tiaatviselök java-
dalmának kiegéssitésével egyidejűleg a várrneg* el 
tisztviselők, valamint a községi és körjegyzői 
kar fizetésének  rendezését is czélba vévén, 
vármegyei tisztviselők jelenlegi javadalmazását 
elétünteté kimutatásokat már be is kérte s most 
a kör- és községi jegyiékre nézve rendelte el 
az Bdatok sürgés beküldését. Hogy pedig as or-
szágos áttekintéshez szükséges adatok minél 
gyorsabban éa minél megbízhatóbban szereztet-
hessenek be, a miniszter ugy intéskedett. hogy 
az adatokat közvetlenül maguk a községi és 
körjegyzők szolgáltassák, de asokat ugy a fő-
szolgabírók, mint a pénzügyigazgatóságok mellé 
rendelt számvevőségek is felülvissgálják  és hite-
lesítsék. A szükséges nyomtatványok a miniszter 
által rendelkezésre bocsáttatván, azoknak kitöl-
tésénél ügyeimet kell fordítsanak  arra, bogy 
a jegyzők ugy a saját javadalmazásukra, vala-
mint a nagy község, illetőleg a körjegysőségbeu 
tartozó minden egyes hitközség állami adójára 
és s községek pétadé százalékára vonatkozó 
hitelea adatok a kimutatások megfelelő  rovatába 
bejegyeztessenek s szok aláirásuk és pecsétjük-
kel ellátva a járási főiszolgabiréhoi  haladékta 
lanul felterjesatessenek.  A főszolgsbirák  a 
kimutatásban foglalt  adatokat a rendelkezésűkre 
álló hivatalos adatok alapján vissgálják uieg és 
bitelesittésl záradékkal s aláírásokkal ellátva 
közvetlenül a péniűgyigazgatéság mellé rendelt 
számvevőséghez illetve számvevőségi kirendelt-
séghez küldik be, mely utóbbi az egyes kimuta-
tásokban foglalt  adatokat a saját részéről is át-
vizsgálván és esetleg helyesbiivén. a vármegvé-
beu lévő kösségi éB körjegyzők illetményére, 
valamint az állami adóra és a községi pótadókra 
vonatkozó számadatokat járások Bierinl csopor-
tosítva, nagy községenkinl, illetve körjegysósé-
genkint fókimutatásba  foglalja  s az egyes jegy 
zök javadalmazására vonatkozó reszletes kitnu 
tatásokkal együtt legkésőbb es évi deczember 
15 ig a belügyminiszterhez felterjeszteni  köteles. 

A földmives-iskol&k. 
ii. 

(Folyt, és véfic.) 

Népűnk köztudatából ki nem kapcsolható 
az a bit, mely a „tauulásf  éa „urrávállssf 
egy azonos, szorosan összefüződé  lolyamatnak 
tartia. A mi parasztunk nem azért küldi isko-
lába a fiát,  bogy több ember legyen belőle, 
miut az apja. hanem mikor iskolába adja, igy 
szól hozzá: tanulj, bogy légy nr! 

És ez a felfogás  a fiúban  is gyökeret ver, 
a fiában,  aki — sajnos — széles Msgyarorszá-
gon azt a felfogást  látja grasszálni, bogy a 
kézi monka nem ori mnnka, hogy nr az, aki 
csak parancsol s nem dolgozik. 

Már most mi történik, az az egyszerű, 
testileg ép, erős, de szellemileg igen szegény 
paraszt legény ott hagyja talnjál, melynek ha-
tárán tnl alig járt, otthagyja megszokott életét, 
kórét és igényeit s elmegy az iskolába, elmegy 
tannlsi, elmegy végezni, bizooyitványt szerezni. 
Bejnt egy modern kényelemmel és beosztással 
szervezett iskolába, a hol tannló, majd növen-
dék és végűi hallgató lesz belőle. 

Tanai két évig és kap iskolai végbizo-
nyítványt. 

Kétségtelen, hogy ezen idő alatt igen 
sok jót, hasznosat, és szükségeset megtanulnak 
ük. Ámde tanainak olyat is, a minek a meg-
tanulását megakadályozni igazán nem lehet. 
Bákészűlnek a két év alatt arra is, bogy mi-
képpen kell „árnak lenni.* Beszélhet az igaz-
gató akármit 1 Ok todják azt, bogy aki tanai, 
aki végez, az már kiemelkedett az A osztályá-
ból I . . . Csupán s mértéket, a méreteket vé-
tik el. 

És itt a baj! Ez az, a mit semmiféle 
rendszer változtatással, pedagógiát eljárással 
változtatni nem lebet. Ezért nevezem én magát 
a földmives-iskolák  intézményét — elhibázott 
alkotásuk. 

Todom, bogy felfogásom  egyelőre megle 
hetósen izoláltan log állani. Tndom, hogy min-
deu rendszernek, sablonnak megvannak a tö-

meges bivel és hivői. Azt is tudom, hor; m 
kezdett akcziókat folyamatokat  máréi-holnapra 
csereberélni vagy beszüntetni nem lehel és 
nem szsbsd. De azt la tadom, bogy a jósán 
ész, a komoly 18 mindig mérlegeli az eredmé-
nyeket és sjabb kísérletezésektől el nem zár-
kózik. 

Mérlegeljek tehát mi is az eredményeket. 
Uj fftldmivelésOgyi  miniszterünknek végtelenül 
bálás leiadata lenne az, ha alaposan konstalál-
tatná a földmives  iskolák által eddig elért 
eredményeket. Adia ki szigora rendeletbe az 
9-szes igazgatóknak, bogy ennyi vagy annyi 
időn belül (félév  elég) járjanak tüzetesen utána, 
hogy intézeteiknek összes eddig végzett és lel 
kutatható tanalói — milyen állásban vannak 
jelenleg, milyen állásokban voltak a múltban és 
miképen töltötték be azt a munkakőit, melyr 
őket az élet odaállította. Persze mindéit ok-
mányokkal támogatott jelentés alakjában keli 
bekivánni. mert ellenkező esetben alig volna 
elrgendS bizonyító ereje. 

Aztán hívjon össze egy értekezletet, a 
melyre a fenti  adatokkal felszereli  igazgató-
kon kivfll  hivion meg minél lObb olyan princi-
pálist és gazdatisztet, a kiknek a keze alatt 
ilyen fink  szolgállak és szolgálnak a hivia meg 
azokat is, a kik azoknak elhelyezésével szintén 
hivatalbél foglalkoznak. 

Ez az értekezlet mindenesetre igen ko-
moly táiékoztatdt fog  adni a miniszternek és a 
kérdés iránt érdeklődő minduyájoukn'k arról, 
bogy vájjon mily baszonnal járnak az egyesekre 
és a közre — a mi földmives  iskoláink. 

Ha azután ez a lA|ék»zédáa — a miut 
bogy en tartok is tőle — nem volna épen ked 
vező, próbáljunk mist is. Tegyünk más irányú 
kísérletet is. Van egy eszmém is bozzá. Ártani 
nem árt senkinek, ba előadom. Íme: 

Próbáljak meg a nevelést és tanítást is-
kola nélkül, tanárok nélkül és oklevél nélkül. 

Tanítson maga a gyakorlat, a jó példa 
és a tanulás eredménye legyen: egy egyszerű 
szolgálati bizonyilvány, a milyent egy iskolsi 
bizonyítvány árából vehetünk tán 3löt, tizet, 
vagy kitadja bányát I 

Vannak országszerte mintagazdáink I Olya-
nok is, a kiket a környezet közvéleménye tart 
olyannak: a nagy és középbirtokosok kőiéből 
és olyanok is, a kike; erre a tisztességre fel-
sőbb helyről kiválogattak és felszereltek.  Az 
olyanoknak is, az ilyeneknek is — igen nagy 
hasznát látja a kőz. 

A tanalni vágyó kisgazdák flait  is két 
osztályba oszthatjuk. Olyanokra, a kik a ma-
gák gazdáivá válnak és olyanokra, a kik szol-
gálni lesznek kénytelenek. 

Jelöljük ki időszakonként azokat a nagy 
és középgazdaságokat, a melyekben tanulni, 
gvakorlati ismereteket szerezni lehet, a melyek 
tebát elismert jó vezetés alatt állanak és küld 
jflnk  mindenikbe ennyi vagy annnyi tanulni-
vágyó ifiut,  mint éves munkást. 

A birtok vezetőjéoek tegyük kötelessé-
gévé, hogy e munkásait az éven át előforduló 
minden munkára megfelelő  beosztással alkal-
mazza. 

Admnk — ösztöndíj belyelt — e fiuknak 
ruhára és egyéb költségekre évi 910 koronát. 
Szállást és kosztot adhat a birtokos és szívesen 
is ad — azt hiszem — bármelyik az általuk 
végzett munka ellenében. 

Év végén mindenik kap egy olyan szol 
gálali bizonyítványt, a melyiket kiérdemelt. 

Azokat, a kik szulgálatba menés czéljából 
akarnak tanalni, az elr-ö évbttn egy középbir-
tokra, a második évben egy nagy birtokra kel 
lene küldeni, bogy mindkét irányban kiképez 
lessenek. 

Azok ellenben, a kik — mint kisbirtoko-
sok — a maguk gazdái fognak  lenni, mindkét 
évet egy-egy paraszt mintagazdaságban tölthet-
nék el, természetesen lehetőleg két egymáslél 
különböző irányú és viszonya helyen. 

A szükséges elméleti ismereteket, egy pár 
nekik ajándékozott és nekik való jó könyvecs-
kéből, olvasgatás utján is elsajátíthatnák! Nem 
olyan sok az! 

Igy egy-egy nem okleveles, de két éven 
át használhatóan, gyakorlatiasan és ügyesen ki-
képzett kész gazdasági altiszt, vagy kisbirto-
kos aj gazda — nem kerülne lObbe, mint 500 
koronába. Sőt ha két év ulán a legjobban be 
váltaknak még külön 500—óOO korona segélyt 
is adnának, amivel Ónálló existencziát alapítsa 
nak, vagy telepesekké lehessenek, még ngy is 
minden eddigi egy végzett hallgató ur helyébe 
őt, vagy tiz ilyen hasznos polgárt teremthet-
nének. 

Ez pedig aligha volna rósz cserei 
Ezt a nevelési és tanulási módszert pedig 

— egy-két utazó szakemberrel — az egész 
országbsn könnyűszerei ellenőriztetni lehetne. 

Az itt elmondottak felől  gondolkozzanak 
azok, akik erre illetékesek, de ezt cselekedve 
— emelkedjenek felül  a sablonokon és lebeg-
jen szeműk előtt azalatt — a való élet, a maga 
igazságaival éa igényeivel. 

Tessék megpróbálni 1 B-s . 

Az „Allaal ThzMMMk Tsrdal Karé" sak *e« 
áüapedásal a flzattsreadezés  ifyébea. 

1. A Tordal Kör as .Állami Tisztviselők 
Országos Egyesülete' által, a vidéki körök fel-
szólítása mellet haladéktalauul ösase hívandó Or-
szágos Kongreszssns határozatával kíván tiltakozni 
as ellen, hogy as állami tisztviselők helysetének 
a flaelés  felemléaével  osélba vett javítása — as 

uj kormány programja sserint — bizonytalan 
Időre elodástsasék. 

2. Továbbá tlltakosnl kiván különösen as 
ellen, hogy a napirendről levétessék az a tör-
vényjavaslat, melyhez as állami tisztviselői kar 
megnyerte a jogot aszal, bogy 1901 ben a tör-
vényhozás az állami tiaatviselök helysetének ja 
vitáBál, mint sürgős elintésésre váré orsiágos 
érdeket programmjába felvette  és a trónbeszédbe 
foglalt  királyi szóval tett ígérettel blstositotta s 
a melyet as elősó kormány aemosak elóterjess 
telt, hanem a képvlselőhái pénzügyi bizottsága 
állal le is tárgysltalott. 

Ilyen erkölcsi alapon állö Orsiágos érdekfi 
kérdést bizonytalan tervek megvalósításának Ígé-
retével — éppen a« állami tisztviselő karral 
siemben koczkára tenni súlyos méltatlanság. 

3. As országos kongresszus feladata  legyen 
emlékiratba foglalt  kérelemmel küldöttaéget ne-
nessteni a kormány elnökhöz és a törvényhozás-
hoz : as összes állami alkalmasottak nevében 
kérői, hogy a kormány elnök sérelmes program 
pontja oda váltosiassék, mikép az állami tiszt 
viaelők flietés  rendezésének kérdése, a közigaz-
gatási tisitviselök és felekeseti  tsnitók fizetésé-
nek kérdésétől függetlenül  intéztessék és ezsel 
ne komplikáltassék. 

4. Kérje továbbá az állami tisztviselöikar, 
hogy a képviselőházban a törvényhozás előtt 
fekvő  már kész törvényjavaslat, as azzal kapuao 
latos munkálatok alapján minden változtatás nél-
kül a sürgős tárgyalásra váró ügyek során napi 
rendre tüzeBSék és a rendes tárgyalás alspján 
törvény erőre emeltessék. 

6. A törvényhozás hatásköréből kéressék a?, 
hogy tekintet nélkül az 18U7. évi XX ik t. cz. 
25. g ának rendelkezésére, a kormánynak adas-
sék uj fölhatalmazás  arra néive, hogy az 1902-
ik évre megszavazott három miliő korona össieg 
1902. november 1 Bőjétől, rendeltetése ciéljára 
felhasználható  lehessen, oly módon, hogy az 
1903 ik évi állami költségvetésben a fizetés  fel-
emelésére felvett  17 miliónyi koronával kapcso-
latosan, a fizetés  rendezésről Bzóló tötvényjavas 
latban foglalt  tervezet scálája szerint utaltassék 
k i : és ei által tekintet nélkiil a törvény életbe 
léptetéséoek idejére, a mint us inár a pénzügyi 
bizottság ismeretes jelentésébe ÍB benne foglal-
tatott, azaz 1902. november l-sőig visszauieué 
jog hatálylyal bírjon* 

6. Azon nem remélt esetben, ha a tisztvi-
selői kar kérése as uj kormánynál és a törvény-
hozásnál nem találna megérdemelt méltánylaBra 
— az Országos Egyesület — a tisztviselők sé 
relmének orvoslását keresse és kérje a király 
ó felségénél! 

7. A kongresszus határozatából ujitaaaék 
fel  az 1901. évi emlékiratban foglalt,  a tisztvi 
SBII'.Í karnak ama kívánalma, hngy a kormáuy 
foglalja  programjába a szolgálati pragmatikáról 
megígért törvényjavaslat mielőbbi előterjesztőiét. 

8. Kimondja a közgyűlés azt is, hogy addig 
mig as országos kongressius megtartatuék, a 
következő kérelemmel fordul  a Torda Aranyos 
vármegyei országgyűlési kerületek képviselőihez : 

Nagyságos Képviselő Ur I 
Mély megdöbbenéssel és lesújtó aggoda-

lommal vettüuk tudomást arról, hogy az uj kor 
mány eluök ur programja sierint az állami tiszt-
viselők flietés  rendeséséról szóló törvényjavaslat 
le fog  vétetni a napi rendről és az bizonytalan 
idő múlva más tervezés alá fog  vétetni. 

A Legnagyobb ssoroagaitatáauak e vál 
ságos idejébeu folyamodunk  Nagyságodhoz mint 
igazságos és veszedelemmel fenygetett  ügyünk 
B érdekeink pártfogójához  kérve, liogy miudeu 
befolyásával  odahalni szíveskedjék, hogy az 
a törvényjavaslat, mely már a képviselőház 
pénzügyi bizottságának tárgyalásán is át ment, 
miuél előbb minden változtatás nélkül napi 
rendre tűzessék és törvényerőre emeltessék, 
hogy az állami tisztviselői kar rég óhajtóit jo-
gos és méltányoB igényei kielégíttessenek. 

Képviselőtestületi közgyűlés. 
Folyó hó 91-áu városnak képviselőtestü-

lete gyűlést tartott, melyen több fontos  tárgy 
került szőnyegre. A gyűlés lefolyásáról  a kö-
vetkezőben tudósítanak : 

Az elnOklő dr. Ujfalusi  Jenő polgármester 
gyűlést megnyitván, Balási Lajos városunk 

14 éven át volt derék jegyzője bejelentette le-
mondását ezen állásáról tekintettel azon kőz-
tndomása tényre, bogy ő Kászonallizbe jegyző-
nek megválasztatott s egyben agy a képviselő-
testülettel, mint a tisztikartól melegbanga 
bucsut vévén, továbbra is kegyes jóindulatokba 
ajánlotta magát. — A képviselőtestület Csedő 
István képviselőtestületi tag indítványára Bálás. 
Lajosnak 14 évi eredményes, buzgó és nagy-
szorgalmú munkásságáért jegyzőkönyvi köszö-
netet és elismerést szavazott B lemondását saj-
nálattal tudomásul vette s egyben a véglegesen 
megürült jegyzői állásra — a választásig — 
elnöklő polgármester indítványára V á r a d y 
Dénes oki. jegyző, tanácsi Írnokot helyettesítette. 

Az 1904. évre újonnan kidolgozott költ-
ségvetést, jólebet abból 4933 koronát törölt a 
képviselőtestület, nem fogadta  el, s utasította 
a tanácsot, hogy oly költségvetést dolgozzon ki, 
melyben a kiadások, a bevételeket tal nem ha-
ladják, azaal a megokolással, bogy községi pót-
adól semmi körülmények között nem fog  meg-
szavazni. 

Előterjesztetett a városi árvaszéki szabály-
rendelet oly iránya módosítása, bogy jelöltessék 
meg abban azon pénzintézet, a hová az árva-

szék vsgyoos el legyen helyezhető. A képviselő-
testület névszerinti szavazás után a helybek 
takarékpénztárt jelölte meg az árvapéniek el-
helyezésére. _ «... 

özv. Althes Jakabné 425 kor. 87 fillér 
hátrálék elengedése iránt kérelmezvén, ezen 
kérése a város anyagi helyzetére való tekintet-
tel elutasiltatott. 

Biró Albert vágóhídi őr fizetése,  kérelme 
folytán  90 koronára felemeltetett. 

Az Olt folyón  építendő hidak tárgyában 
a katonai kincstárral eddig folytatott  tárgyalá-
sok eredménye felől  polgármester s képviselő-
testületet kellően tájékozván, a további intéz-
kedések a kincstár véghatározatáig felfüggesz-
tettől határoz tattak. 

Az 1903. évre érvényes 6 és 2°/a-os isko-
lai póladó lajstromokat a képviselőtestület el-
fogadta. 

A gimnázium részére vásárolt telek vissza-
adása tárgyában, az eddig lett eredménytelen 
kísérletek után a képviselőtestület az iratokat 
a t. fl.-y  'sínek adatta át azon utasítással, hogy 
azokat tanulmányozza és a teendő intézkedé-
sekre nézve véleményét jelentse be már a leg-
közelebbi közgyűlésen. 

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye-
sület támogatására 20 korona kiutaltatott. 

Szentes városnak a bus- és borital logyasz 
tasi adóknak a rendezett tanác-u városok köz-
igazgatást és kulturális czél|aira leendő át-
engedése tárgyábaii a kormányhoz intézett fel-
irata, hason szellemű felirat  felterjesztésével 
pá'toltatni baiározlatott s ennek megszerkesz-
tésével a városi tanács bízatott meg 

Alispán ur által a képviselőtestülettel való 
közlés végett megküldött s a Szentlélek utczá-
nak az Vizelő nevű réten leendő folytatólagos 
vezetése tárgyában 315. jkvi szám alatt hozott 
törvényhatósági határozat tudomásul vétetett, 
de a képviselőtestület ez ügyben jelen' alkalom-
mal érdemleges határozatot nem hozott. 

Az állami elemi iskola épületének alapos 
renoválása tárgyában á kir. tanfelügyelőség  ál 
tal küldött sürgős átiratra az a válasz adatolt, 
hogy a képviselő testület és a város csak az 
átadási szerződésben elvállalt kötelezettségeket 
hallandó teljesíteni, de egyéb alapos javításo-
kat végeztetni nem hajlaudó. 

Ezután U)bb személyes érdekű ügy tár-
gyaltatvan a/. Ölés véget ért. 

A képviselőtestületi gyűlés tárgysorozatá-
ból különösen két pont kelti fői  nagyobb mér-
tékben érdeklődésűnket; egyik Bslási Lajosnak 
a város érdem«s jegyzőjének lemondása, a má-
sik a jövő évi költségvetés sorsa. 

Az elsőt illetőleg, mi is nemcsak ho/.zá-
járalnnk a képviselőtestület által ezen ügyben 
hozott határozathoz, hanem magnak is elisme-
réssel adóznak a derék jegyzőnek 14 év alatt 
kifejteti  munkásságáért, mely különösen sz 
ipari és katonai ügyek terén hagyott vissza 
mélyebb nyomokat, mely ügyeknek szakavatott 
referense  voll. Ezen kivül, mint a városi építő 
bizottság előadója is, szintén eredményesen 
működött. Kívántuk, bogy U| állomáshelyén ed-
dig szerzett érdemeit tovább is Öregbíthesse. 

A másodikra vonatkozólag nem tudjuk, 
hogy vájjon sikerül-e a városi tanácsnak a most 
tartott közgyűlés által meglehetősen leszállított 
költségvetési ugy átalakilaui, bogy a város ki-
adásait pótadó nélkül is fedezni  lehessen, de 
ha nem sikerülne is, s ha talán néhány száza-
lék pótadó kiróvása elkerülhetetlen szükséges 
lenne is, feltesszük  a képviselőtestületi tagok-
ról, hogy a város jól felfogott  érdekében, ennyi 
áldozatot már megfognak  hozni s a költség-
vetés további visszautasításával nem fogják 
veszélyeztetni Csíkszeredának városi jellegét. 

Az inam i M uttpft&r  i M f y i i . 
A csíkszeredai iparos ifjúság  Önképzőköre f. 

hó 22-én a Kossuth 9zalló nagytermében rendezte a 
téli szezonban első fillérestélyet.  A nagy terembe 8 
óra felé  már gyülekezni kezdettek a résztvevők s a 
Ráduly Béni zenekarának tüzes nótái mellett lassan-
ként benépesült szép számú férfi  és női közönséggel. 

A fillérestélyt  Ltikatos  Mihály felsőnépiskolái 
tauár az Önképzőkör tiszteletbeli elnöke ny i to t ta 
meg lendületes beszéddel. A beszéd elején hangsú-
lyozta .az ipar fellendítésének  és minden i rányban 
való fejlesztésének  szükségességét, mert a még most 
is túlsúlyban mezőgazdasaggal foglalkozó  ál lamunk 
csak akSor lép igazán a vagyonosodé* útjára, ha 
egyfelől  a rendelkezésünkre alló bőséges nyers anya-
got i t thon dolgozzak fel  és ha azon sok száz milliót 
melyeket fél-  és kész árukért idegeneknek fizetünk,  le-
galább nagy részben bcutar t juk az országban, más-
felől  pedig meghódít juk a magunk részére a szom-
szédos keleti tar tományokban önként kinálkozó pia-
ezokat. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha 
egy minden tekiutetben virágzó és versenyképes 
iparral rendelkezünk. Hogy ez meg legyen, ahoz első 
sorban szükséges, hogy szakképzett, lelkes, munka-
bíró, müveit iparos osztályunk^legyen, melynek meg-
teremtésében részt kell venni kicsinynek és nagy-
nak egya rán t A csíkszeredai iparos ifjúsági  Önképző 
kör, mely a vallásosság, király hűség, törvénytiszte-
let, hazaszeretet ápolása mellett egészséges köz-
szellem megteremtését , ismeretek gyűj tésé t és az 
öuképzést irta zászlójára, a rendelkezesre álló kicsiny 
eszközökkel szintén a fentebb  vázolt nagy czél el-
érésére törekszik s kiakarja részét venni a ragy 
munkából. Felkéri a közönséget, hogy az ifjúságot 
ezen jóravaló törekvésében támogassa, lelkesítse é s 
buzdítsa 8 ezsel az estélyt megnyit ja . 

A tapssal és éljenzéssel fogadott  megnyi tó 
után egy hegedű és fuvola-duett  következett, melyet 
ügyesen és szabatosan Ujfahi  László és Bertalan 
J á n o s játszottak. 

Karda  La jos kedélyesen olvasta fel  Gara Ákos-
nak „Az án filléreim"  czimQ humoreszkjét . 

Vári  László talpraesetten és nagy készül tségre 
valló jár tassággal szavalta el Ábrányi „Király oU 
nâaaa" szimü szép költeményét. 
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adták elf  JTdajn Juliska áa Tan«.,  Sándor axUéazok-
nek la elónyéro váló elevenséggel. 
. , A " í ? 0 ' m'nden esyea pontja nagy tetazés-
be» részesült a a szereplői fáradozását*  közönaés 
éljonekkel es tapsokkal honorálta. 

A műsor lejárta után a Báduj Béni zenekará-
nak ropogós nótái mellett táncara pedOltek a foly-
ton fokozódó  jó kedvvel járták a hajnali órákig. 

A bó mértékben fogyasztott  ételek éa Italok 
a Koaaáth saálló konyhájának és pluczéjénck dicsé-
retere váltak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Dr. Fejér Antal országgyűlési kép-

viselő, laplük felelős  szerkesztője képviselői kö-
telességeinek teljesítésére f.  hő 28 én • fél  hét 
őrsi vonattal Badapestre ntazott. 

— Esküvő. Egrest fii  Pekri József,  Bras-
sóban állomásozó ro. kir. csendnrlöhadnagy folyó 
hó 18 án tartotta esküvőiét Caikwploczán szű-
kebb családi körben, odavaló néhai Lázár Do-
mokos és neje léczfalvi  Gyárfás  Berta kedves 
és müveit leányával Lázár Mariska kisasz-
szonynyal. Boldogság kisérje frigyüket. 

— Eljegyzés. Potovssky József  csiksient-
györgyi kereskedő a napokban tartotta eljegyzé-
sét Nagy Annával, ösv. dr. Nagy Ferenczné 
kedves leányával. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter a 
megyei számvevőség megszüntetésével a csík-
szeredai kir. adóhivatal mellett működő szám-
vevőségi kirendeltséghez beosztott Balló Gábor 
volt megyei alszáinvevől a Ingosi m. kir. pénz-
ügyigazgizgalésághoz számellenörré nevezte ki. 

— Uj anyakönyvvezető. A m. kir. 
belügyminiszter a caikszentimrei kerületben Csaté 
József  halálával megüresedett anyakőnyvvezetöi 
állásra tel|es hatáskörrel Knncsag Sándor nyu-
galmazott taniiót nevezte ki. 

— Korosolya-estély. A korcsolya egye 
aiilet vigalmi bizottsága u jövó hnnap 7 én na 
gyobb szabású estélyi reudes s moat fáradosik 
as élvezetes tnliaor összeállításán. Előre is fel-
hívjuk kösönaégüuk ügyeiméi a fényesnek  igér 
kezó eatélyre. 

— Erzsébet ünnepély. Csikszépvizen, 
a községi népiskulában I. hí 19-én igen szé-
pen sikerült Erzséliet ünnepély tarts tolt a kö-
vetkező programmal: 1. Szentmise hallgatá*. 2. 
latén áldd meg a magyart, ének a tanalók ál-
tal. 3. „Könyörgés", Hóra Istvántól, szavalta. 
Fejér Gerő V-ik oszt. tannló. 4. Emlékbezséd, 
tartotta Oiazér Pelő igazgaló.B. „A 8-ik tör", 
szavalta öaz Anna IV. oszt. tannlo. 6 „Erzsé 
bet királyné", szavalta Z i kar iá* Lenke V. oszt. 
taunló. 7. „EmlékezésErzsébet királynéra", sza-
valta Szász Nándor V. o. tannló. 8 „Erzsébet", 
ének a tanulók által. 9. .Erzsébet napján* sza-
valta Sorbán Térő TI. v. tanuló, lü. ,A gö-
döllői erdő*, szavalta Miklós Véró T. o. tanuló. 
11. „Szózat" Fereuczy Bél i IV. o. tanuló által 
13. Ének. Hazádnak rendületlenül, a tanulók 
által. 13. Bezáró beszéd, tartotta B.ntka I«t 
ván tanító. De nem hagyhatom említés nélkül 
ezen ünnepély tartása alkalmából azon örven-
detes eseményt sem, hogy özv. Dziátkievics 
Jánosné úrasszony, kinek jótékonysága, szeul-
czélokra szánt bőkezű adományai már több 
helyen ismeretesek, a csikszépvizi községi isko-
lánknak is, az ének vezetésére egy „Hármo-
nium* beszerzéséi ajánlotta tel. Az énektaní-
tásnál e csakuem eíkerülhetlen hangszer fel-
ajánlása és megszerzése oly tény, mely nem 
szorul dicséretre, hiszen a nemes tett, önmagá-
ban dicséri meg a nemeslelkü adakozót. Fo-
gadja iskoláuk nevében ezen fenköltlelkü  uruő, 
leghálásabb köszönetünket. Iskolaszéki  tag. 

— Tanitóképezdei ünnepély. A csik-
somlyói tanítóképezde tanári kara és tanuló 
ifjúsága  miként minden évforduló  alkalmával, 
ugy most is vasárnap ünnepet ült szent Cze-
czilia, mint az intézet védőszentjének emléke 
zetére. Ez a mostani ünnepély is méltán sora-
koztatható azok közé, melyek ezen intézetnél 
időnkint kiváló sikerrel tartatni szoktsk, bizo-
nyítékául azon czéltndatos és komoly űgybuzgó-
ságnak, mit a tantestület kilejteni igyekezik, 
hogy a hazának minél képzettebb nevelőket 
bocsáthasson rendelkezésre. A délelőtti isteni-
tiszteleten tanárok és tanulók együttesen vet-
tek rászt s mise alatt a zenét az ifjúság  zene-
kara szolgáltatta Dományánez tanár vezetése 
alatt. A szép összhanggal előadott zenei rész-
leteket élvezettel hallgatta a nagyszámú áhíta-
tos kőzOnség. Az ünnepély sorát, mely délután 
3 órakor a gyakorló-iskolában adatott elé, nem-
csak helyből, hanem a vidékről ÍB igen sokan 
bailgatták meg. A nyitányt Verdinek .Nabu-
kodonozor* ezimfl  dalmüvéből vett részlet ké-
pezte, mit a zenekar teljes preczizitással vég-
zett, majd a férfikar  énekelt gyönyörű dalt 
Szent Czecziliáról s azt az ünnepi beszéd kö-
vette Blénesi Károly IV-ed éves tanítójelölt 
által igen szépen előadva, mely Szent Czeczilla 
«letét és vértanú halálát foglalta  magában. 
Esek után az ifjúság  zenekara „Népdal Gyö i-
gyök" czim alatt Dománflytól  szépen sikerült 
népdal részleteket prodskált s ezzel, valamint 
a Hnber-téle „Fohász" ének részlettel a sze-
replő ifjúság  nagy tetszést aratott Az előadás 
egyik kiváló részletét Zaögön Zoltán képezdei 
tanár által Szent Czecziliáról irt éa művészileg 
előadott szavalat képezte, ami megérdemelt taps-
sal jutalmaztatott. A szép ünnepélyt az intézet 
zeoekara egy jól sikerült isdalóval zárta be. 

— Engedmény. A m. kir. pénzügymi-

niszter a bélyeg éa Illetékek iránti törvények 
é* szabályok hivatalos összeállítása 58. J-ának 
a) pontja alapján a csikszentmártoni .Székely 
Népbank" részvénytársaságnak megengedte, hogy 
az arról szóló, egyidejűleg kiadott rendelet ki-
adásától kezdődfileg  a részvény átruházások 
után járó bélyegilletéket a vonatkozó napló 
kivonatok beterjesztése mellett minden bó l ét 
követő 14 nap alatt az illetékes kir. adópénz-
tárba készpénzben fizethesse  be. 

— A korosolya-egyesület n j ra ala-
kulása. A helybeli korcsolya egyesület folyó 
évi november hó 17-én a Kossuth szállodában 
tartott közgyűlésében választolta meg nj tiszti-
karát és vigalmi bizottságát. Az ülést Ujfalusi 
Jenő vezette. Az ülés elején köszönetet sza-
vazlak Perjéssy  Mihály volt elnöknek, azután 
beszámoltak a mult évről, vé<ül megválasztot-
ták a tisztikart éa vigalmi bizottságot. Elnökké 
választatott: Almássy  Zsigmond, igazgatóvá: 
Wellmaon  Géza, péuztárnokká: Veress  Ár-
pád. A vigalmi bizottság: Wellmaan  Samu 
elnöklete alatt a következő tagokból alaknlt 
meg: Csutak  Béla, Kunits  József,  Oéczy 
István, Kőszegi  László. Oara Ákos és Sobmél 
Gyula. 

— Név változtatás. A belügyminiszter 
gyergyótölgyesi Lövi Simon és gyermekei veze-
ték nevének .László" ra kért válloztalását en 
gedélyezte. 

— Tánozvizsga. 8 I ni k o v i c s József 
táucsmester a keze alatt tanuló növendékek 
ügyesaégél és készaégét a táncimiivépzetból folyó 
hó 28-án a Kossuth szálló nagytermében tar-
tandó lánozviasgán fogja  bemutatni. A tánezvizaga 
iránt városaiono nagy érdeklődés észlelhető. 

.— A tűzoltó egyesület szervezke-
dése. a részvétlenség miatt végelgyengülésben 
már rég óta kimnli önkéntes tűzoltó egyesül-t 
feltámasztásán  fáradozik  egy pár lelkes jiolgáz, 
kiknek kezdeményezésére folyó  hó 22 én dél 
ntan a városház nagy termében gyűlést tartót 
lak, melyben ugy a polgári, mint az inteligeo.< 
osztályból szép »zámmsl veitek részt, mi azl 
bizonyítja hogy a felvetett  kérdés iránt hizlaló 
érdeklődés mutatkozik polgártársaink körében. 
A gyűlés melyet Szabó Miklós, mint korelnök 
vezetelt, a tűzoltó egyesület újból való meg-
alakítását kimondván egy bizottság kiküldését 
határozta el, melynek feladatává  tette, liogy az 
egyesület régi szerelvényeit szedje össze s a 
pénzbeli vagyonról is tegyen jelentést a követ-
kezű gyűlésen. Továbbá utasította e bizottságot, 
hogy ae egyesület régi alapszabályait vizsgálja 
át s ha azokon módosítani kell, eziránt is te-
gyen javaslatot. A bizottság tagjai lettek : Szabó 
Miklós elnök, Albert Ödön, Darvas Béla, I)r. 
Ujfalusi  Jenő, Kovács János, Gál József,  Szo-
pos József  és Kövér György. E gyűlésen a jegy-
zőkönyvet Dávid Ignácz áll. el. isk lanitó vezette 
Örömmel üdvözöljük a vagyonbiztonság érdeké-
ben ezt az ujabban megindilo't mozgalmat s 
csak azt kívánjuk, boyy a gyűlésen észlelt lel-
kesültség ne legyen szalmatüz, moly hirtelen 
elhamvad, hanem legyen hosszú időkig tartó 
világító láng, melynek fényénél  legyen rés-n 
mindig az egymáson való segítés, a lelebaráti 
szeretet szent érzelme, bogy vész esetéu egész 
erőnkkel siessünk polgártársaink veszélyben 
forgó  vagyonának megmentésére. Ugy legyen ! 

— TÜZ. A Potocsky Pál kereskedése mel-
lett lévő korcsma helyiségben f.  hó 24-én reg-
gel a falhoz  épített kályhában égó tűztől tüzet 
fogtak  a falba  beépített gerendák A tüzet a Itáz-
beiiek és az összefutott  szomszédok hamarosan 
eloltották a igy elejét vették a nagyobb vesze-
delemnek. A fából  épített házakban a tüzelök 
elhelyezőiénél nem ártaua, ba uagyobb óvaloa 
Sággal járnának el. 

— A belügyminisztériumi sikkasz-
tás. Kádár Kálmán belügyminiszteri segéd hi-
vatali igazgatót, aki a rábízott hivatalos pén-
zekből turf-szenvedélyei  kielégítésére közel 
106000 koronát sikkasztott s kinek a rendőr-
ség. altal lelt letartóztatása, töredelmes beis-
merése daczára továbbra is fenntartatott,  a 
meginditolt bűnügyi tárgyalásokon dr. Győifly 
Gyula ügyvéd, országgyűlési képviselő fogia 
képviselni Kádár megbízása lolytán. 

— Vadállat emberben. Ha kilépünk 
lakásukról, mindenütt ordítják fülünkbe  a kai-
mra nagy haladását, az emberek altruiszLikus 
szellemét s mégis sorra jönnek azon esetek, 
melyek előtt az életjog szégyenkedve, elpirulva 
húzódik vissza. Csikszentimrén f.  hó 16. történt 
ksznsról szól a nóta. S a l a m o n József  16 
ives ifjú  az emiitett napon este 7 őrskor a 
kapujukban játszott a szomszéd kis lányokkal. 
Játéknk azon fogadásból  állott, bogy egy közeli 
pontot, ki ér el leghamarább. A nevezett ifjú 
egy sikátor-Bzerü uton szaladt s mikor a lánykák 
a rendes uton eléje kerültek — az nt-
szélén találták nagy vértocsábau, agyba-tűbe 
verve. Mindjárt hírül vitték szüleiknek, kik nagy 
jajveszéklés között hazaszállították. A gyermek 
még mindig eszméletlenül iekszik. A csendőrök 
nyomoznak, de még semmi elfogadható  ered 
ményt nem matatlak fel:  Szegény biztonság I 
hát már üdvözölhetjük-e egyszer a te megvaló-
sításodat? 

— Baromfi  kiosztás. A aaékely kor-
mánybiztos megbisáaa folytán  s gazdasági egye-
sület titkári hivatala kiosztott 27 törss tyúkot és 
kakast, 10 törss libát éa 60 törzs ruosát teljesen 
Ingyen, asonban az átvevők tartósnak a követ-
késő feltételek  betartására: 1. Az átvevő tarto-
zik a tőrsiet tenyésztésben tartani addig, mig as 
tanyóaiképea. 3. As átvevő állal klköltéare nem 

hasinál! tojásokat éa a felnevelt  Ivadékokből 
asokat, melyeket saját tenyésztésiben megtartani 
nem kíván, tartozik cserébe másoknak kiadni. 
9. Ai átvett baromfiakat  egy évig aenkinek át-
adni vagy eladni nem asabad. 

— Állomás vendéglő bérbeadása. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága a nagy-
váradi állomásán berendezett, vendégifi  üzlet 
bérbeadását 1904. évtől öt évre. 1903. évi no-
vember hó 30>án déli 12 óráig benyújtandó 
ajánlatok alapján bizlositja. Bővebb tájékozó-
dást a marosvásárhelyi ksr. - és iparkamara tit-
kári hivatalában lehet szerezni. 

— Csípő faszeggyár.  Marosvásárhe-
lyen ezelőtt pár évvel állami támogatással egy 
czipő faszeggyár  létesüli, de megfelelő  szakem-
ber nélkül nem volt termelő képes s alapitói 
a kezdet nehézségeivel nem birván meg küzdeni, 
lemondtak róla. Ezt a gyárat, illetve adományo-
zott felszereléseit  később Sólyom Gyula vállal-
kozó s/.ellemii ifja  honfi  társunk kérte és kapta 
el s Barólb háromszékmegyei község határában, 
varat és anyag közelben njra felállította,  még 
pedig mint a kerületi kir. ipartelűgyelfi  és a 
kereskedelemügyi m. kir. minisztérium kikül 
döttje G a u I Károly műegyetemi tanár igazol-
t á k — a legmodernebb berendezéssel. A gyár 
üzemét f.  évi augusztus havában kezdette meg, 
készít mindenféle  faszegei,  mire a csizmaké-
sziiő és czipésziparosokuak szükségük van, még 
pedig elsőrendű minőségben az e czélra tapasz 
talat szerint legjobb fából.  Erről a marosvá-
sárhelyi kereskedelmi és iparkamara Bzakértök 
véleménye alapján szerzett meggyőződést. Óhaj-
tandó volna, hogy a kitűnő gyártmányt első 
aorlian a székelytöldi, de a többi hazai czipé-
s/.ek és csizmakészitók, továbtá bfirkereskedők 
hozzák forgalomba  s tegyék lehetővé ezáltal a 
magyar termelés fokozását.  Kölcsönös támoga-
tásban rejlik a ' az eddig biában keresett köz-
gazdasági erő, melyből áldás fakad  a termelő-

inek, is a fogyasztóknak  is. A székely faszeg-
gyár közgazdasági |elentösége uemcsak abban 
vall, bogy a Székelyiöldön nagy mennyiségben 
lévő kiválóan alkalmas faanyagot  felhasználja 
és székely ninnkásoknak nyuit kereset lorrást, 
hanem abban is, hogy pótolni fugja  a külföldi 
főleg  az amerikai szeget s ha a fogyasztó  kö-
zönség is ugy akarja — ki is szorítja. Renge-
teg összeggel adózunk évenként a küllőidnek 
talpszegért. Ez az adó fokozódó  vérvesztés 
mindaddig, amig hazafias  elhatározással ssját 
lói felfogott  érdekünkben ntját nem álliuk. Ép-
pen azért remélni merjük, hogy a niostaui ne-
héz közgazdasági viszouyok kőzött, mint egy 
tesl-lélek áll fel  a magyarság ipari érdekeink 
támogatására s ilyen költséges, egyben nélkü-
lözhetlen alkotásokat, miuő a legkényesebb vá-
rakozásnak is megfelelő  bsróthi czipöszeggyár 
a helyi fogyasztás  egész mértékével támogat. 
Sólyom Gyula a gyár tulajdonosa, mindenkinek 
szívesen küld miulákat és szulgál további fel-
világosítással. 

— Vasúti anyagok. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara az érdekellek tu 
domására hozza, hogy a m. kir. államvasutak 
kolozsvári űzlelvezetősége 1 !l04 — 190tí. évi kö-
és tégla, czirokseprü, kötéláru és uisgszükség-
letét 1'J03. évi november hó 28-án déli 12 óráig 
benyomandó ajánlatok alapján biztosítja' Bővebb 
tájékozódás a hivatalos órák alatt a kamara 
hivatalában nyerhető. 

— A Székely-Egyesület közgyűlése. 
A Székely-Egyesület ez évi rendes közgyűlését 
az alábbi tárgysorozattal f,  évi decz. 19-én. 
délután 4 órakor tartja meg, Budapesten (IV.. 
Uivilág-utcza 2. szám, 11. eui, 1. ajtó), mely 
gyűlésre az egyesület alapító és rendes tagiait 
tisztelettel megbivjs Budapest, 1903. nov. 14 
A központi választmány határozatából: Bedő 
Albert elnök. A gyűlés sorrendje : 1 Jelentés az 
egyesület ez évi működéséről. 2. Jelentés az 
1902. évi pénztári szánisdásról; a pénztár je-
lenlegi állapotáról; az 1!)04. költségvetés meg-
állapítása. 3. Netaláni indítványok. 

— Olajszükséglet. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara az érdekeltek tu-
domására hozza, liogy a m. kir. államvasutak 
igazgatósága 1904 — 1906. évi olajszükségletét 
1903. évi deczember bó 4-én déli 13 óráig be 
nyn tandó ajánlatok alapján biztosítja. Bővebb 
tájékozódás a hivatalos órák alatt a kamara 
hivatalában nyerhető. 

— A magyar birodalom története. 
Aesády lguácz történeti munkájának eddig meg-
jelent és nagy leltünést keltett füzetei  most 
már díszes kötetté egyesítve is kaphatók. E»ek. 
mini az egészen új csapáson haladó muukának 
els5 kötele, Mátyás király haláláig beszélik el 
a magyarság történetét. De igazán a magyar-
ságét és nem egyes osztályokét. Nincs a nem-
zetnek olyan eleme, melyet Aesády figyelmen 
kivűl hagyott volna, ágy, liogy az előtt a ki 
ebből a munkából ismeri meg hazája múltját, 
egészen fi|  távlatok uyiluak meg és megsza-
badul attól az előítélettől, mintha Magyar-
ország históriája csak a királyok és hadakozó 
osztályok története volna. Nincs magyar histó 
riai munka, mely ilyen élesen kidomborítaná, 
bogy ezt a nemzetet a benne kialakult néposz-
táljok összessége tarotta fenn,  hogy a főid-
mi velő jobbágynak, az Ipar és kereskedelem 
úttörőinek épen olyan részük van hazájuk 
dicsfiségében,  mint a csatatéren harezolóknak, 
mint- a hadseregek vezetőinek. Aesády nem-
csak a magyarság külső küzdelmeinek rajzolója, 
hanem belső vívódásainak szószólója Is, és hí-
ven feltünteti  azokat a változásokat, melyeken a 

magyar néplélek az évszázadok folyamás  keresz-
tül ment. Nemcsak mint katonát és politikust 
mutatja be a magyart, hanem megrajzolja nagy-
szerű polgárosító tevékenységének minden 
megnyilvánulását, kiterjeszkedik az irodalom, 
ţ művészet, a közműveltség minden alakalására 
És megmutatván, hogy milyen súlyos küzdelme-
ket vívott meg a magyarság fennmaradásáért, 
beszámol azzal is, hogy mint használta fel  a 
kivívott eredményeket, mint illesztett minden 
megszerzett követ államiságának mind maga-
sabbra emelkedő épületébe. Megrţjzoja ajmagyar 
nemzetet a hareztéren, meg otthona meghitt 
körében, magánéletének legjellegzetesebb voná-
siahan. Igazán bámulatos, hogy milyea ügyes-
séggel tudta Aesády ezt a rengeteg anyagot 
világos, átlátszó képpé tömöríteni, hogy mun-
kájának nagy tudományos értékessége mellett, 
mint tudja a laikus olvasót is lebilincselni. Le-
bilincseli ragyogó nyelvével, stílusának emel-
kedettségével és vonzó előadásával Tekintetbe 
véve, bogy az előttünk fekvő  rendkívül díszes, fél-
bőrkötésű hatalmas első kötetet (792 oldal) 9 
színes térkép, 8 színes, 33 más melléklet és 
298 szövegkép díszíti, ára, melyet a kiadó Atbe-
naeum 18 koronában szabott meg, valóban olcsó-
nak mondható, 

— A Julinál fórradalomból  egy színes kép 
T&fyug  eló, s a polgárkirályságnak, a legprózulbbnak, 
szintéo meg volt a maga eposza: Lajos Fülöp király 
utja a Pulais Royaltól a városházig. . A követek kí-
séretében, mellette a beteg LaffitteT,  kit zsölyén vit-
tek, lóháton indult íncg a veszedelmes útra a leendő 
király". Mindjárt, megérkezése után Írt volt Laíayet-
tenck, ki a városházán communet Bzervezett az 
/7'.l3-inak módjára. A tábornok nem felelt.  Későbbi 
két levelére sem kapott választ. Koppant tömeg lep-
te el uz egész ntat. Egész a Grévo teréig — hol haj-
dan a guillotine állott a lierczeget nagy örömmel 
ás hódolati nl fogadta  a tömeg. Dc a Gréve terén álló 
csoportok egész más képet mutattak; vlselkedéaQk 
komor, süt fenyegető  volt. De lassankint a kíséret 
lelkesedése átragadt reájuk éa mire a herczeg leszál-
lót lováról, mindenfelől  eljenezték a helytartót. Ek -
kor a berezeg a tanácsterembe ment, karonfogta 
LafavoUe  tábornokot, kivezette az erkélyre, o t t meg-
csókolta és vége volt a köztársaságnak. A júliusi 
forradalomról  szól a Nagy Képes Világtörténet moat 
megjelent '201. füzete.  A 12 kötetea nagy munka 
szerkesztője Marczull Henrik, egyetemi tanár, U 
egyuttul a kötet írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált 
kötet ára díszes íélhőrkötésben 16 korona, füzeten-
ként is kapható 60 fillérjével.  Megjelen miudon héten 
egy luzet. Kaplmtó a kiadóknál (Révai Testvérek 
Pl II., r i l i i i -ut 18. sz.) s minden hazai könyvkeres-
kedés utján, havi részletfizetésre  ls. 

-„Bákóoai airja éa egyéb költemények" 
a L-inie a „Magyar Könyvtár" egyik legújabb, 361. az 
ftlzetének.  mely Radó Antalnak néhány válogatott 
versét tartalmazza. A füzet  elsó részében ( .Énekek 
a hazáról") jobbára olyan hazafias  költemények van-
nak. melyeket már eddig is országszerto aürüen aza-
valtuk ünnepi alkarmakor: a megkapó .Rákóczi slr-
ju", amely méltán áll a füzet  élén, a lelkes .Talpra 
magyar", „A pesti Szabadság-téren" eimü izzóhanga 
október (j-iki vers. stb. stb. A második rész („Tör-
ténetek") ogyéb tárgyú kőkeményeket ad, szintén 
niajilncm cgytól-egylg olyanokat, melyek mint saa-
vulmány-darabok is fölötte  hálásak. Radó Antal mű-
vészi formájú  és gondol átokban gazdag lírája ebben a 
rendkívül olcsó kiadásban — a füzet  ára 80 fillér 
— bizonnyal számos ój barátot fog  szerezni; kölön-
uM'[] a szavuzui szertő ifjúság  fogadja  majd szívesen 
e munkát, melyet uz igaz költészet miudoo barátjá-
nak melegen ajánhatunk, 

-- Szerk. üzenet. Több beküldött czikk 
jelen számunkból térszüke mialt maradt ki. 

3£iad.ó3aJ.-vataU. ' ü z e n e t 
K. I. urnák Gyulafehérvár.  A kér-

dezett hátralék 6 korona. 
Laptulajdonos ; 

GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖ8E, 

853/1903. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1903. évi Sp. I. 532/4. számú végzése követ-
keztében dr. Csiky Józset ügyvéd által képvi-
selt Takó János dilrói lakos javára Csedő Do-
mokos és neie csiktaploczai lakosok ellen 1000 
kor s jár. erejéig 1903. évi oktőber hó I3-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és felül  foglalt  és 1210 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: bival, sertések, házi 
bútorok, ágynemük stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 1168/2. száma végzése 
folytán  1000 kor. tőkekövetelés, ennek 1903. évi 
április hó 19 napjától járó 6% kamatai és ed-
dig összesen 84 kor. 94 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csiktaploczán leendő eszköz-
lésére 1903. évi deczesiher hó 3-ik oapjiask 
d. e. 9 Arája 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  mellett a legtöbbet ígérőnek, szűk-
ség esetén, becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és relűlfoglaltták  a azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 130. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. éri november hó 
18-ik napján. 

Ábrahám Kártolt, 
Ur. bírósági végrehajtó. 
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Á r v e r é u l h l r d d a é a y . 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1661. évi 

LX. t.-ez. 10H. §•» értelmében ezennel kAzbirré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
190». évi Sp. II. 539/1S. számn végzése követ-
keztében dr. ffejky  József  Bgyvéd által képvi-
selt Dájbnkát Gerő gyimeskőzéploki lakos javára 
Zárug M. Zakariás csikmadéfalvi  lakon ellen 
160 korona a jár. erejéig 1903. évi angnszlns 
bó 28-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 836 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: házi bútorok és sertések 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1903. évi V. 1016/2. számn végzési-
folytán  160 kor. tőkekövetelés, ennek 1902 évi 
szeptember hó 2 ik napjától járó 5°/o kamatai 
és eddig összesen 112 kor. 94 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek ereiéig végrehajtási 
Bzenvrdő lakásán Csikmadélalván a községhá-
zánál leendő eszközlésére 1003. évi deozem-
ber hó 11-ik napjának délelőtti 0 órá ja 
határidőfii  kitfizetik  és ahhoz a venni szándékozók 
olv megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintei t 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 180. §-a 
ért. készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén, becsáron alnl is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felBIfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. tcz. 120. §. ért. ezekre is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán. 1903. évi novem. hó 18. 
Ábrahám Márton, 

hír. bir, végrehajtó. 

5—0 kupa bivaltej 
megbízható helyről Naponként 

eladó. Hol ? Megtudhatni a kiadó hivatalba. 

- S Z Ő L Ő L U G A S T 
ültessünk minden hál mellé és kertjeinkben, 

föld-  éa homoktalajon. 
Erre azonban nem inindrn s/ülűlaj alkalmas, 

(bár mind kúszó természeti!) meri nagyobbrészt: 
lm tnegnó Is, terniési. nem hoz. ezért sokan nem 
értek el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas 
fojoknt  illtettek, uzok bőven ellátják házukul az 
egész szólóé rés idején a legkitűnőbb inuskalály 
és mán édes szőlőkkel. 

A szőlő hazánkban uiindcnOit megterem s nin-
csen oly ház, melynek fala  mellet) u legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető  nein volna, ezenkívül 
más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a 
legremekebb disze, anélkül, bogy legkevesebb he-
lyet is elfoglalna  az egyébre használható részek-
ből. Ez a legháludatosabb gyümölcs, meri mimlen 
évbeu terciu. A fajok  ismertetésére vonatkozó, szí-
nes fény  nyomatú katalógus bárkinek ingy. ésbérm. 
küldetik tueg, uki czimél lev.-lapon tudutja. Cs im: 

ÉnnelléB Első SalBOltiáaMelep, Kagykágya, n. p. Siélrelyliid-

Felette fontos  - m 
I minden mezőgazdára, márkatulajdonosra, juh, sertéstenyésztőre és minden kisgazdára nézve. 

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

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

ben részesített 

Regensburgi „É T v Á G Y" takarmányfüszer 
Egyedül 

valódi csak 
a 

„Preisjtier" 
véüjrpygyel. 

vegyi t te l ik . 
A költsége ennek igen csekély és dúsan visszatérői. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

czégnél: 

M E I S E L A J O S 
meiógaadasági készítmények gyára Ssásssebes. 

, Egyedül | 
I valódi csuk 

..Preisslier" 

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

17-20 fenti  czéghez fordulni. 

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

kül saját maglik készíthetik meg a heállitható Í 0 - * nfii  d r r é l i NZHIIA-
k é n z D I é k " M a segélyével anélkül; hogy szabásmintát kellene használni. 
A készlllék minden testalkathoz szabályozható. — Egy készlllék ára után-
vétel mellett 3 korona. Minden mlivelt államban törvényesen védve és 
szabadalmazva. — Ügynökök kerestetnek. -»> 

«ITNCHELB AITER ASTAL, Sopron. 

I S i x S L l y - X j S L J O S 

Angol, francaa  és bazai raMelme, rnbaiisz 
BRASSÓ, Kolostor-utcza 

19-ik szám. 

és kelletek ámbáza! 
Ajánlja a női toilettek, cosztümök és felöltők  mérték utáni 

t elkészítését, pontos éa szolid kivitelben, a legjutányosubb árban, 
t Nagy és szép választék szőnyeg és függöny  árukban, fehér  és  szi-
V nes asztaloemiiekben,  lenvásznakban  és  Schroll-féle  chiffonokbnn. 

u Teljesen felszerelt  menyasszonyi kelengyéket, méretek sze-
A " n t megrendel és Bzakcrtőí figyelemmel  készítve szállít ízléses, tartós 
A kivitelben. 
A( Férfi  fehérnemüek,  u ni.: ingek, lábravalók, zsebkendők, lábra-
4 ••'A, harisnyák, lábtyük, továbbá elegáns uri nyakkendők  és  kez-
41 tyúk  elismert finom „ tartós kivitelben raktáron kaphatók. 

CZELL FRIGYES ÉS FIAI I 
borsagvkereskedés Hedgyesen. I 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT.! 
Eredeti I 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 1 
legjobb beszerzési forrása 

p a l a n k s k b a a é« h a r d á l i b a a . 
Erdélyrészi képviselő: 

Jakab Gyula ur 
Gyergyóasentmiklóson. 

1904. évre szóló képes naptárok 
kaphatók S Z V O B O D A T E S T V É R E K könyv-
kereskedésében, u. m . : Nagy képes családi nap-
tá r , Regélő bácsi naptár, Székely-egyleli naptár, 
Petőfi  naptár, Kossnih naptár, Tanítók naptára, 
Boldogságos szűz Mária naptára, Magyar gazda 
naptára, Örök naptár. Csíkszeredai képes nap-
t á r és előjegyzési nap tá r , t ovábbá jegyzői ha t á r -

idő napló szaknaptár. 
Vlsznnt eladóknak tetemss árengedmény. 

Sz. 13282—903. 
tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonata. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint, te-

lekkönyvi hatóság közbiné teszi, hogy Csik-
karczfalva  község végrebjtátónak ifj.  Német 
Anlal karczfalvi  lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 149 kor. Ili flll.  tőkekövetelés és járulé-
kai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvéuyszék területén lévő, Csikkarcztulva 
község határán fekvő,  a caikkarczfalvi  1611 
sz. tjkvben A + I. rend. 514. 515, 516, 617, 
519, 520. brsz. belsőségre éa kertre 800 koro-
nában az árveré«t elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlau az 1903. évi deczember 
hó 38-ik napján délelőt t 9 órakor Csik-
karczlalvii, község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanok becsárának 10°, u-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-ez. 42 §-ában jelzett ár-
folyammal  számitolt és az 1881. évi november 
Itó l-én 3333. sz. alatt kell nt. kir. igazságügy-
miniszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadék ké-
pes értékpapírokban H kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 18H1. évi LX. t. cz. 170-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. Iörvényszék mint lelfkkönyvi  hatóság 
Csíkszeredáit, 1903. évi október hó 12 én. 

Gecző Béla, 
kir tűrvénvs/.éki biró. 

877—903. végr. szám. 

Árverési hirdetméry. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, bogy ţ budapesti V. ker. kir. 
járásbíróságnak 1903. évi S. p. VII 373,3. sz. 
végzése lol\ tán dr. Czigler Arniin ügyvéd által 
kepvis-ll Dnif'her  Diuirl budapesti czég végiv-
liH|lHló részeié Msyer Lipöt r.sikvánloifHlvi 
lakos végrehaitásl «zenvedő ellen 25 kor. 70 
lill. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és ü80 
koronára becsült ingóságokrt a csíkszeredai 
kir. járásbirö>ág 1903. évi V. 955 2. sz. végzé-
sével a további el;árás elrendeltetvén, sutiak a/ 
alap- és felüllnglallaték  követelése erejéig is, a 
mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtartása 

határidőül 1003. évi deozember ho 7-ik 
napjának d. a . 4 órá ja kitttzetik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig kocsik a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szük-
ség eselén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő iugéságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban eaz-
közölteletett volna és ez a végrehajtási jegy-
zőkönyvből ki nem tflnik,  bogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kikfll-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, mart különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi november hó 
16. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehnjtó. 

702—903. végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. 
törvényszéknek 1902. évi 7968. polg. sz. vég-
zése folytán  dr. Soó Rezső ügyvéd által kép-
viselt Szabó Ferencz sz. udvarhelyi lakös vég-
rehajtató részére Kánya József  csikdelnei lakós 
végrehajtást szenvedő ellen 107 kor. követelés 
s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
lolytán alperestől leloglalt és 1140 koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 815 3. sz. végzésével a 
további ellátás elrendeltetvén, annak az alap-
és felülfoglallatók  követelése erejéig is, a meny-
nyiben azok kielégité-i jogot nyerlek volns, 
végrehajtást szenvedő lakásán csikdelnén leendő 
megtartása haláridőül 1903. évi deczember 
hó 7-ik napjának d. e. 8 órá ja kitOzetik, 
a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig széna, 
csíké, szekér slb. a legtöbbel ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságuk vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükie a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen 
léseiket az árverés ntegkezdéseig aluliil kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenleni el ne mulaszszák, mell különben csak 
a vételár fölöslegére  fognsk  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi. november 
Itó 16-án. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági véí-rehiijui. 

Fényképészeti felvételeket  elfo-
gadok niindi-iiti'le nagyságban, u m.: 

mell-, kabin-, csoport- és csa-
ladkepek felvételét,  ugy helyben 

mint vidéken. — Kívánatra lelvételekem 
házaknál is eszkiizlök jutányos ; s ' I * 
szolid árak mellett Tiszteletlel Simon I 
Mihály, fényképész  Csiktaploczán. 
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Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

K Ő F A R A G Ó T E L E P E T , 
altol bel- és kiillöldi márványokat  faragtatok  és csiszol-

tatok. síremléket,  márvány lapokból fürdőká-
dakat.  emléktáblákat  leliraltal, kávéházi  be-
rendezéseket, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket.  különféle  dísztárgyakat, min 
dennemü javításokat legrövidebb idő alatt jutányos 
álban elvállalok és a fenlemlitetl  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tartok : Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-,  Labrador-  és tarlós fagymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktáron és Márvány-
bútor telepei. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  kőfaragómester. 

URANOS 
" Ş g f t r  H0CHS1NGER TflSTYERÉK  vegyészeti gyára 

19-20 

ruha-moBsához 
a l e g j o b b k é k i t ö s z e r . 

-• Törvényesen védve. 
Mosó-intézetekben, háztartásokban a' 

legkedveltebb ruhabékitö. j 
Olosó ós fe l t i lmulhat lan!  | 

kis üveg 24 flllér,  tizszeri mosás- | 
lioz elegendő. - - 1 oagy üveg I (iO . 

kor., '/, Uvcg 1 kor. j 
• Ş * Kapható mindenütt. 

Utánaatoktól óvakodjunk I 

B U D A P E S T , 
VI., Bóasa-utosa 86. 

Nyomatott Ckseredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 103. 




