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Politikai helyzet. 
Már hetek óta aggodalmasan szem-

léljük a folyton  nehezedő politikai viszo-
nyokat a napról-napra apad a reményllnk 
h békés kibontakozás iránt 8 a jótékony 
napsugár kisülésében még vegetáló hal-
vány bizalmunkat is tönkre silányitotta 
az az óriási gabnlyodás, melyet a politi-
kai élet küzdő terén liarczoló pártok kö 
zütt a azabadelvUpárt elnökének lapunk 
más helyén ismertetett indítványának be-
terjesztést s annak nz indítványnak az 
előterjesztése követő napon a többség ál-
tal egyszeri! sznva/ás folytán  történt el-
fogadása  okozott. 

A szabadelvflpárl,  melyből a napon-
kénti keltős Ülések tartását nem helyeslő 
volt nemzeti pánink Apponyi Alberttel 
együtt mintegy negyvenen kiléptek, mint 
egy ember teljesen linrczkészen és a kés-
nyélig menő kilzdelemre is elkészülve, áll 
vezére, Tisza  István kormányelnök mel-
lett, aki kijelentette, hogy továbbra ha-
bozásnak és ingadozásnak helye nincs, ő 
tovább fogja  (olytatni az ostromot s ameny-
nyiben nem fog  sikerülni a rendelkezé-
sére áll törvényes eszközökkel az ellenzék 
ellenállását megtörni, akkor felfogja  osz-
latni az országgyűlést. 

Tisza gról, miniszterelnök ezen ki-
jelentései folytán,  továbbá amiatt, liogy 
a kettős ülések elhatározását az összes 
ellenzéki pártok és a szabadelvüpártból 
kilépett volt nemzeti pártiak a házsza-
bályok érzékeny és imminens sérelmének 
tekintik, szintén elhatározták, hogy a 
harezba minden erejüket beleviszik, a je-
lenlegi kormányt megbuktatják s a békére 
csak akkor lesznek hajlandók, ha Tisza 
István a kormányéi nöki székből távozik. 

Eddig volt, a mi volt áe ugy látszik, 
hogy a parlamenti harcz teljes vehemen-
cziájával csak ezután fog  kitörni, ezt a 
rettentő hábornt azonban nem lehet sokáig 
kibírni. Nem fogják  ezt kibírni sei>i a koi-
máiiypártiak, sem az ellenzékiek, épen ugy, 

mint a beteg szervezet a lázas állapotot. 
Ez is vagy felgyógyul,  vagy belehal. 

Ilyen Iázna állapotot fognak  képezri 
a napi kilencz órás gyűlések az ország-
gyűlés minden pártjára nézve s ezeket 
aliglia lehet akár csak hosszabb időre is 
rendessé tenni. Ez nz állapot ilyen formán 
csak átmeneti stádiumot képezhet, melynek 
vége vagy békekötés, vagy az országgyű-
lés feloszlatása. 

— Miniszterek madá tumai . A mult 
hét folyamán  hároin minisztert választottak njra 
országgyűlési képvÍBelóvé. November hó 20 án 
Ta-llián  Héla földinivelésíigyi  miniszter Török 
kanizsán egyhangúlag. November hó 21 én Hie-
ronymi Károly kereskedelemügyi miniszter Szal-
máron 068 szavazattal 634 filmében,  végül no 
vember hó 2»-én Tisza  István grí.f,  miniszter-
elnök Ugrált 444 szótöbbséggel újra oraz. kép-
viselőkké választattuk. 

= Delegácziók összehívása, ó Fel-
sége a király tiolucliovszki grc.f  közös kiilügyini 
niszteibez, valamint Tisza  gróf  magyar és Kör-
ber osztrák miniszterelnökükhöz intézett legfel-
sőbb kézirataival a delegácziókat deczember hó 
lő-re, Bécsbe hivta iiaeze. 

— A képviselőház u j alelnöke, A 
titkos tanácsosi mállósággal kitüutetett Dániel 
üábor lemondása folytán  a képviselőház második 
alelnöki állását szavazás utján az e hó *2ö-iki 
ülésben töltölték be, ntely alkalomból a beadott 
157 szavazatból 147 szavazat báró Feilitzsch 
Arthurra, Kolozsvár II ik kerületének országgyű-
lési képviselőjére esett, kinek megválasztását 
nemoeak a szabsilelvüpárt körében, de az ellen 
réki pártoknál ia általában srimpáthiával fogad-
ták. Az uj elnök képviselői működése alait a 
Házban, miut jó szónok, mint tauult világoa fejű 
poli'ikua tünt fel  a a Tiaza István kormányának 
megalakításakor mint leendő fóldmivelésügyl  mi-
niszteri államtitkárt is emlegették. Az uj aleluök 
már a képviselőház november 27-iki ülésébeu 
végzett elnöki tisztet s daczára az obstrukozióa 
förgeteguek  elBó működésével is igazolta azokat 
a várakozásokat, melyeket uj álláaában hozzá 
fűztek,  mennyiheu a házszabályok alapos isme-
retéről, a az eluüki jogok éa köteleseégek pár-
tatlan. de erélyes és czéltudatos alkalmazásáról 
tett bizonyságot. Az uj aleluuköt ugy Kolozsvár 
város tanáeaa, inint a II ik kerület szabadelvű-
pártja feliratilag  üdvözölte. 

— Az u j székely miniszteri biztos. 
Sándor  János fóíspáunak  belügyi álliintitkárrá 

történt kinevezése a megürült székely kor-
mánybiztosi leendők végzésével Tallián  Béla 
róldmiveléai miniszter Balog  Vilmos földmivelési 
Xiuiazteri tanácsost, mint eme miuiasterium IX ik 
osztályának főnökét  bízta meg, aki kezdettől 
fogva  központi előadója a székely ügyekuek B ki 
miut erdélyi ember alapos ismerője a síékely-
földi  viszonyokuak. Segitóül Koós Mihály miuiss-
teri segéd titkár rendeltelelt ki. 

= A képviselőház ülései. A mult 
héten a napirenden levő njoncsjavaslat csak igen 
kin részét foglalta  le as üléseknek, as idő java-
részét napirend elólti felszólalások  és bázazabály 
viták vették igénybe. Podmaniczky  indítványa 
az irául. hogy naponként két üléa tartassák, 
óriási vihart kelteti a as ezen ügyben történt 
felszólalások  három üléat vettek igénybe. — ,4z 
ujonczjavaslathoz  hozzá szólottak ai ellenzék 
részéről Pap Zoltán, ki majdnem négy óra hoss-
száig beszélt, kijelentette, hogy a katonai javaa 
latok ellen a harezot t/iindaddig folytatni  fogják, 
inig győznek. Követeli a két évi szolgálati időt. 
a 'iotterhalio kiküszöbölését s hogy a katonák 
eskiit legyenek a magyar alkotmányra. A kor-
inán v párt réBzéról hozzászólott a javaslathoz 
Nyiri  Sándor honvédelmi miniszter. Elismerte, 
hogy az ellenzék áldatlan küzdelmének kútfor-
rása u hazafiság,  de ez a hazafias  fanatiamns,  a 
hazaltaáguak ei a mámora épeu a hazát éa al 
kotmáuyt dünti veszedelembe. Rámutatott arra, 
hogy a közvélemény már alaposan megváltosott, 
a nem aokára az egész ország as elleuiék ellen 
fordul  az obstrukezió miatt. A hadsereg eddig 
ÍB Bokát veszített a kiképzés dolgában a vájjon 
ki vállalja el a felelősséget,  ha moBt háború 
ütne ki és 56 eser magyar katona kiképzés bián 
nem harozolhatua ? Kijelentelte, hogy ha év vé-
géig nem kapnak ujonezokat, a hézagot póttar-
talékosokkal töltik be. Végül kérte, hogy 
ujnnczjavaslatot fogadják  el. Ellenzéki rénről 
még réaztvetlek a tárgyalásban Buzátb  Ferenoz, 
ki azt állítja, bogy Tisza látván katonBi prog-
ramja Bókkal szegényebb, mint a Saéll Kálmáné, 
iukább TÍBzának kell buknia, mint a nemseti 
ügynek, ezért a javaslatot nem siavassa meg. 
Pozsgay  Miklós Bsintén a javaBlat ellen beszél 
s iuditváuyoiza, hogy külön altÍBZt-képió iskolák 
állittaBBanak föl.  Uukits  Simon a katonai ügyekre 
vouatkozó magyar törvényeket ismerteti as arany 
bullától kezdve napjainkig s azt bizonyltja, hogy 
Magyarországnak mindig joga volt a nemseti 
hadsereghez. Kijelenti hogy as ellenzék a küz-
delemmel nem hagy föl  addig, mig a magyar 
nyelv a hadseregben nem érvényeaül. A kép-
viselőház november 2A.iki ülésében jelentette be 
Perczel házelnök Podmaniczky  Frigyes indit 

ványál, melyben ast javasolja, hogy a ház a 
délelőtti ülésen kivül délután öt órától kilenciig 
ÍB tartson üléseket. Egyben kijelentette elnök, 
hogy a házszabályok 203 ik azakassa értelmében 
as indítvány felett  a más nspi ülés végén vita 
nélkül egyBierU siavazásaal fog  dönteni. Nagy 
kavarodás támadt erre a hásban, as ellessék fel-
sudult a olyan jelaóket vsgdalt as elnök fejéhez, 
mi legalább eddigelé asokaUanok voltak * hás-
ban. Kseknek a követkelése as lett, hogy as 
elnök egy sereg képviselőt rendre utasított a mi-
után Ráíh  Endre a rendreutaaitást nem fogadta 
el, az ó ügyét as elnök a mentelmi bizottsághoz 
utasí totta. Felszólal Ugrón  Qábor a kimutatja, 
hogy ai indítványra nem alkalmaiható a 203. ass-
k a s i aion intáskedéae, uielyet ai elnök elren-
delt a kívánja, hogy as indítvány kinyomassák, 
szét0BHa3aék éa napirendre tüseasék. Tisza  Ist-
ván gróf  azt hízooyitja, hogy aa elnök helyesen 
járt el, mort a 203 ik szakasz ráillik as indít-
ványra a a kettős ülések annál inkább is aiiik-
ségeaek, mert aa ellenlék obatrukciiója követ-
keztében az orazág már a végromláa szélére ju-
tott. Ai e l leo iék ilyen viselkedését a többség 
már tovább nem tűrheti s meg fog  ragadni min-
den törvényes eszközt , melynek segítségévek a 
rendes parlamenti munkálkodást biztosítani lehet. 
Mert a magyar nemzetnek históriai feladai,  his-
tóriai problémái vannak , melyeket ha nem akar, 
vagy uem tud megoldani, ugy fölötte  napirendre 
térnek a világ eseményei s keaerü siemrehá-
nyáa leaz azoknak ositályréaie, kik ma a béké-
nek és a zavartalan fejlődésnek  áldott kor-
Bzakát ilyen meddő, ilyen káros, as alkot-
mányt romboló küzdelmekre hasmálják föl. 
Kossuth  Ferencz sierint a ml nincs benne a 
házszabályban, ast nem aiabad bele magyarázol, 
a házszabályokban nincs benne, hogy lebetaégea 
lenne egy napon két ülést tartani. Emlékostoti 
a házat Magyarorsiág sajátaierfi  helysetére, Kör-
ber miuisstereluök kirohanásaira a mikor ast lát-
juk, hogy ilyen irányzat uralkodik Ansstrlában, 
legféliékenyebben  vigyáznunk kell a mi jogainkra 
a aiokat a peroznyl kényelemért saját kelünk-
kel nem Biabad csorbítanunk. — Rakovszky 
István nagy aggodalommal fogadta  Tisss Istváa 
kinevelését, de nem hitte, hogy a balsors Ilyen 
gyorsan köieleg. Tiasa törvénytelen eaaköiökkel 
a k a r j a leverni a jogos ellenállást. A küzdelem 
már oda fejlődött,  hogy ai elnök kezébe van 
letéve az alkotmány biztosítéka. Aa elnök a háa 
határozata értelmében köteles keselui a háiaia-
bályokat. Tiszteli Podmaniciky báró óas fejét, 
de a mult nem jogOBitja fel  arra, hogy asent-
ségtelen kelekkel nyúljon as alkotmány biitosi-
tékaihoi. Apponyi Albert, mint volt elnök kö-
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ugyanekkor távoztuk KBsBáról a fényes  egyenru-
liáju Ferencz Jiizsef  gimnazisták. Elébb a Széel 
nyi ligeten haladtunk keresztül, majd a Her 
nad kia ága, a város falai  alatt êlfolyó  Malom-
árok fogadott  carndea csobogással. Ailialadváu Ma 
loinárkot áliveló Szt. István hidon, csakhamar egy 
élénk, mozgalinaa varos politikai, kereskedelmi 
és ipari életi nek zaja hullámzott feléuk.  Az ósi 
áuruez város kövezetén járva, egymásután ju-
lotiak eszünkbe a kuruoz világnak képei, melyet 
az ereklye-kiállítás falragaszai  mintegy eleven 
alinben tüntettek elénk. Jólesett durva gráuitkö 
vén járouuk azokoak az utczáknak, melyekben 
hajdan a vágtató kuruez lovaa paripájának pat 
koi szikraitak a a melyekuek bekéa polgárait 
egykor a hazaszerte sengó tárogató harsogása 
riasztotta fel  nyugalmából; ürömmel néitük a 
hosszú kapubejáróval szeg-zugos folyosókkal  el 
látott, ndon színezetű hásakat, melyek hajdanáu 
fejedelmi  vendégeknek, mint Bocakaynak, Bethlen 
nek, Thökölynek éa Bákóczynak adtak szállást. 
Ilyeu benyomások kösölt érkeztünk egy szép kis 
ligetben fevö  szállásunkból, a vizmeateri iskola 
hoz. Miután leraktuk, pakkjainkat az átellenben 
lévő katonai ussodaban oieafürödtünk.  Érdekes 
láitány volt itt, miként tanítják a katonákat úsz-
ni a mint veiéoyelte a legkisebb hadapród többi 
toraait. Csak a .reobtsum. meg a .linkaum. 
éles hangjai nem hangzottak valami kellemes fü-
lünkbe. A nap hátralévő részét pihenésre fordí-
tottuk. Máa nap 17 én reggel aa Erssébet-ssékea-
egyházban hallgattunk alt. miaét, melyet Csaló 
tauár ur végien. Mise után a dóm imposáns 
épületét néitük meg belül és kivül, A dóm a 
XIV. asásadból való s dicaó királyunknak, Nagy 
Lajosnak anyja Eriaébet építtette s tőle la vessi 
nevét. A főbejáratul  azemben van as a remek I 

erkélyforma  emelvény, melyen egy alkalommal 
a királyi pár, Róbert Károly éB Erzsébet ült. 
Akár a templom belsejében lévő csúcsíves, szár-
nyas oltárokat, a szónoki einelvóuyt, a gyönyörű 
régi szontaégtartói, a festményekben  pompázó ab-
lakokat éa oldalfalakat,  a díszes mennyezetet, 
akar külsejét nézzük, mely hazánkban a gólli 
ialéa legelső roinekét tünteti fel  s hatalmas épü> 
lettestével és magas tornyaival büsikén tekint a 
vele magasságban vetélkedni Bkaró polgárházukra: 
valamennyin a müvéssi kés és kiváló miigond fi. 
nőin érzéke ömlik el. A dóin bejárata elótt van 
nz Orbán* torony, melyet állitnla-i azért épituttek 
hogy a székesegyház torit) a gyönge volt a hatal-
mas, hét kis-ebból összoöntött harang megtiirtá-
sára. Ugy ai Orbán torony uiiut a székesegyház 
másik oldalán lévő Szt. Mihály kápolna, mely a 
XIII. század tisztes maradványa, ódon, foszlott  té-
peti, do tiszteletet gerjesztő külsejükkel egyaránt 
mutatják, hogy századok viharai zúgtak el Mottük. 

Innen a kiállitáa megtekiiitéaére mentünk. 
A kiállítás épülete elótt a római vexillumokra 
emlékeztető hatalmas láazlók a mellettünk áll" 
kuruozvilági vár és ostromágyukkul ugy néztejf 
ki, mintha daliás kuruez légió állott volua elöltünk. 

As egéaz hál külaeje, as elótte való tér, 
valamiot bejárata Rákóczy piros kék-azinü záai 
lóival, a Rakocay-család cziinerévol, kardokkal, 
azablyákkal s más hBdi azerBiatnokkal feldíszítve, 
miud a dicaó multat varázatolták elónk. 

A kiállítási p:ilota belseje tömve volt a ku-
ruoivilág szehbnél szebb emlékeivel. Mindjárt a 
földszinten  lévő Darnay-terem ragadta meg figyel 
műnket gazdag éreui,-gyürü,-záazló, kard,-bnzo 
gáuy.-iabla.-keugyel.-sarkantyu.-tör éa egyéb fegy-
vergyűjteményével. Különösen említésre méltó 
Zrínyi Miklós a költő éB badvesér gyöngyházul 
kirakott lóportartója, II. Rákóozy Ferenci meggy-
aiioü sel) 801 sássiója a bold. Biüi kénével, melyet 
Rákóciy utolsó vesstett csatájában. Koronásénál 
liassnállak; a hós Jurisioa Miklós diszkontára, 
melyet ó Ibrahim basától kapott, barcsi osákány 
1622-ből. melyre a magyar oiimer rézaaegekkel van 

kiverve. Egyik oldalán .Mindent a haláért," má-
sikon „halál az ellennek" a halál fő  van bevésve. 

A lépcBóhás falait  a különféle  Biép selyem 
zászlók díszítik. As emeleten ai első teremben 
a XVII. éa XVIII. századbeli élet és háztartás 
eszközei: bútorok, edények, képek, egy teljes be-
rendezésű kuruez konyha éa  egyéb apró készle-
tek vonták magukra figyelmünket.  Különöa ér-
deklődéssel néztük a kuruoz konyhát, melyuek 
tűzhelye mellől épen csak a piroB pozsgáa, sür-
gölődő gazdasaiouy hiányzott; volt ott egyéb 
minden : vert domborművű vöröaréz borhütó kád ; 
tányér, Bniarló, fa-  és ónkaualak ; aiijjal össie-
fiizött  ételhordó, vas peoaenyeforgató  villa, vas-
lemezből készült tálezák éa süteményes tálak. E 
leremben van a uagy fejedelem  bölcsője Is. Dom 
bormüvekkel ékített roiadaverte réialkotmány, 
de becses, inert benne ringatózott a magyar 
azabadság leeudö védő Apostola. Al egész terem-
nek derült hangulatot adnak ai ivó. dohányzó 
és borozgató kuruoiokat ábrázoló képek. Mintha 
irondanak egymásnak a jó kuruez vitéiek : „Tölts 
kupámba bort, az lölkemnek b o r t a egyet siíp-
pautva rá pipájukból, mintha fölkiáltanának  : 

.Ugy igyál bort, hogyha haUod az trombitákat, 
Vért Ihn-ssál s német testből rakj garmadákat I" 

A második és harmadik teremben a külön-
féle  fegyverek,  csataképek, urcsképek, aásslók, 
hadieszközök, apró művészeti tárgyak bilincsel-
ték le ssemeinket. Itt vannak a Carsffa  idejében 
hasinált ijesztő két pengéjű héhérpalloaok, külön-
böző ksrdok, pisztolyok, fringiák,  kiacaesládák, 
köitük a Zrínyi Ilona ékszerládája, előrecsapó 
kovás aierkeielü karabélyok és egy lóaserasám, 
mely bomlokdisaból és ssügyellőből áll; vöröi-
börre applikált arany és eiüst fonalú  szövetjén 
aranyoiott eiüst boglárokban türklssek, amarsg 
dok, gránátok és más ékkövek vannak. 

A negyedik terem as eredeti becses okle 
velekben, nyomtatványok és zászlókban, könyvek 
éa képekben gazdag. Ebben vannak a knruoi 
idők legnagyobb alakjainak, mint Rákóciynak a 

ai ó generáliaaiaak, Bercsényinek, Bottyánnak, 
Bezerédinek, Ocskaynak s a kuruciklrálynak, 
Thökölynek és as ó feleaégének  aajátkeaü leve-
lei, hadi iratai és tudósításai. Itt vannak erede-
tiben a síéosényi és ónodi orssággyülés hatá-
rozatai és a szatmári békepontok. ES Iratoknak 
nagy résiét a Rákócsy-korsiak nagyérdemű, fá-
radhatlan búvára, Tbaly Kálmán dr. állította kl. 
Ebben a teremben van még Rákóozynak abécsés 
könyveeakéje ia. EIBŐ lapján Bárkány János, 
Rákóciy tanítójának ajánló Borai vannak, melyek 
as „Ur félelme  a bőIrooBég kezdete" szép jel-
moudattal kezdődnek. A könyveeake többi lap-
jain a kis Rákóciy irásprobálgatáaai éa névaláírása 
láthatók. A következő termekben aiintén kardok 
aztán egy háii éa világi rendeltetésű ötvösművek, 
ékaierek, pénsek, emlékérmek, miseruhák, búto-
rok, festmények  foglalnak  kiváló helyet. Itt van 
Rákócaynsk diaikardja ia, magyarosan görbülő 
damasipengével, — aranyoiott markolattal a a 
markolat pántjain ékkövekkel kirakva. Peagéjéa 
eme 1836 bői aaármasó felirat  olvasható : Utolsó 
Rákóozy Beriaényinek, Utolsó Berzsényi Forgáeh-
nak. A kardot Rákóczy 1720 ban főhadveséré-
nek, Beroaényinek ajándékoita, Bercsényi pedig 
Forgáchnak s Igy került astán Oróf  Forgáoh 
Láailó keiébe. E termekben van Thököly Imre 
buzogánya melynek aranyoiott, gereades marko-
latába .Gróf  Thököly Imre* aév van beverve; 
a kuruoi-király „sl Deua pro nobls, qui oontra 
nos?" felirattal  ellátott kétélű kantja, söld bár-
sonynyal borított hüvelyén, erdélyi sománesesal 
és filigránnal  dissitett kapcsoló pántokkal; és még 
aiámoa asablya éa fringia,  melyek réaaben szin-
tén feliratokkal  vannak ellátva, Ilyen feliratok: 
Siebb meghalni, mint gyalázatosan élni 1" „Pro 

libertate I" vagy „Maris Mater Del Patrona 
Hungáriáé Snb tuum Praeaidiutn confugio*  ; a e 
felirattal  ellátott kard másik oldalán kettős ké-
résit is e ssavak: „In Hoo Slgno Vlnoea". As areské-
pek közül kiválóan érdekesek Rákóciy két fiának» 
Jóssefnek.  Györgynek gyermekkori képmásai, Ber-
osényinónek, gróf  Caáky Krisztinának aroiképe. 

l é i Í v r r w l l é l r l t v » s a . 
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lolitaeőaflnnk  in i • hásasabályokhos hossássélanl 
• kijelenti. hegy • párbasamos I I M i e vonal 
kosé indítvány. a bássssbályok aOS Ik psekassá 
aak helyes alkalmaaásávsl 4a magyaráaásávsl 
Sesse nem egyeztethető. 6 addig, mia aa aloöki 
aaéket elfoglalta.  mindannyiasor égési halára-
soltaa kijelentette, — hogy aa Ilyen Indítványt 
a hásiiabályekkal megegyestetnetőnrk nem ur 
ja Kéri a többséget. hogy a kérdést méltóz-
tassék még egyaser rekontiderálni ia eaen ve 
aaedelmea nton tovább nem haladni, melyre en 
nek ai Indítványnak a beadáaával lépett. A nov, 
27-én tartott Glée még nagyobb viharok kötött 
folyt  le. Baia érkeiett Polónyi,  a vén  obstrak-
Cliónista  a aa egész gyűlésen meglátszott. hogy 
már aa ő keie működik. Zaj. gyanúsítások, aér-
tegetéeek. a legkvaliflkálbatatlanabb  kifejezések 
•gtn  raja repült a kormányelnök és pártja felé, 
osilingelt az elnöki eaengetyü a egyre másra 
súgott a rendreataaitáa a képviselő felé.  Megkri-
tiiálta as ellenzék a jegysököayvet, de v.égre la 
napirendre került a vita. Visoníai  Soma, Bara-
bás Béla. Lengyel  Zoltán védelmezték a hás-
uabályt e Lengyeltől as elnök, báré Feilitsoh 
megvonta a ssét. Zártalés következe Iterre a annak 
folyamán  as alelnök megengedte Lengyelnek hogy 
a nyílt ülésen előadhassa mentségéi. Délntáo 
négy érakor ajbél megnyílt a nyílt ülés s Len-
gyel nem adta elő mentségeit. Ezntáa folytatták 
a vitát. Polónyi  Qéia bessélt a paktumról, a 
bátstabályokról a ast mondta, hogy minden fegy-
vert megengedhetőnek tart akkor, ha a kettős 
ülések határosaiba mennek. Majd Tisza  gréf 
miniszterelnök beszélt a paktumról a asntán a 
többség elfogadta  Podmaniczky  báró indítvá-
nyát mira as ülés véget ért. — A 28-diki ülé-
sen már a teknikai obstrnkciié fegyverével  har-
csolt az ellensék. A jegyiékönyv hitelesítésére 
besdott 6 indítványt, s mind as ötre ssavsstak, 
de asavasás elölt mindig öt peres ssünetet kér-
tek, ssavezás után pedig megszámláltatták a tta-
vasatokat s estei sikerüli 1 éráig kihusni aa 
illést Ezután Polónyi  Géia benyújtotta Perczel 
elnök ellen a biialmatlansági indítványt, mig sí 
ülést este fél  nyoloii* Polónyi  Géz a, Hock 
János, Babö Mihály és Héderváry,  a Polényi 
öasietüsése foglalta  le s igy a délntáni ülésre 
nem kerülvén a sor, elnök a gyűlést bezárta. 

C 8 K I 

Tanítói gyűlés. 
A kászonalcsikí r. k. tanítói járáskör f. 

évi november hó 24-én tartotta meg rendes 
őszi gyűlését Kászonuifalnban.  melyen a tago-
kon k'vfil  részt vett C s á s z á r Nándor kir. 
tanfelügyelőség^  tollnok. a község elöljárósága 
és még számos tanflgybarát.  A gyűlést isten-
tisztelet előzte meg, mely nUn elnök a tagokat 
bizottságokra osztvs, a helybeli tanítók gyakor-
lati tanításait hallgattuk meg. — Tanítottak: 
Csobotb István, Benke Lajos és Ambrus Szil-
veszter. A tanítások bevégzése után s tsgok és 
vendégek egyik tsnterembe gyűltek össze és el-
nök Tódor István s kővetkező bestéddel nyi-
totta meg s gyűlést: 

Mélyen tisztelt gyűlés! 
A 17-ik százsd bnmsnisztikns irányát kö-

vető birhedt, különben nagynevű pedagógusá-
nak Bonsseaonak erkölcsi életében, mivel 9 az 
űdvőzitő vallást, az állam szerkezetét és társa-
dalmi rendet felbomlással  fenyegető,  valóelviség-
nek (realizmus) bive és tevékeny előmozdítója 
volt, mi ker. népnevelők nem találunk utánzásra 
méltó vonásokat llindazon által papirra tett 
nevelési elvei kőzött akadunk olyanokra, a 
melyek igazán megérdemelnék, hogy márvány-
lapokra vésve tantermeink falán  helyet foglal-
janak. — 

Ugyanis: .Emiljének", jobban mondva.-
.Emil vagy a nevelésről" cz. művének mindjárt 
első lapján a többek között ezek olvashatók: 
.gyakorlatban áll a nevelés, nem parancsola-
tokban". Egy különös figyelmet  érdemlő pae-
dagngiai „aranyelv- ez, a mit nem lehet eléggé 
szívökre kötni a népnevelök közül főként  azok-
nak. akik iskolájukat merő ismeretközlésre 
fordítják.  A gyermeket csak alakilag képezik 
fejét  a reális tudományokkal agyonkinozzák, 
mig s nemesebb részét s szivet és lelket üre-
sen, műveletlent), parlagon hagyják; szüntelen 
oktatnak, tanítanak, folytonosan  a ludás és 
külső ügyességre tőrnek s igy fele  munkát vé-
geznek. Tényleg tehát tanítók s csskis névleg 
nevelők a mennyiben összes nevelői eljárásuk, 
fogásuk  kizárólag abban áll, hogy minduntalan 
tiltják a rosszat, parancsolják a jót és hangoz-
tatják naponta: .Gyermekek ! A rosszat ne, 
csak a jót cselekedjétek ; rosszak ne, caak jók, 
erényesek legyetek I 

Pedig az erény — mondja más helyen 
Roussesn — nem tudomány, melyet nagy hü 
hóval tanulni, parancsolni kell és lehet; ehhez 
mindenek előtt skarat szükséges. 

Ezen tételekből kiindulva hibáztatja a mai 
irányzatot, mely mindenek felett  az é sz kép-
z é s é r e fekteti  a fősnlyt,  mig az akarsterő 
nek a fejlesztését  a s szívnek képzését esak 
másodrendű dolognak tekinti, vagy teljesen 
el  is hanysgoljs. 

Az iskoláztatásban a két fontos  tényezőt: 
a nevelést és oktatást egyaránt figyelembe  kell 
részesíteni, mert csak így érhető el a kitűzött 
szent czél. 

Beszédét igy fejezi  be: 
Nevelés tehát mindenek előtt s nemcsak 

oktatás! Es ezt, mélyen tisztelt gyűlési, nem azért 
kívánjak, korántsem azért hangoztatjuk, bogy 
az ismerő tehetség művelése korlátok közé 
szorittassék, vagy épen elhanyagoltassék; nem, 

már essk óhajtásunk érdekében sem lehet ezt 
jézan éssszel akarunk, mert mindnyájan ugy 
•udjuk es egyet ériünk abban, hngy a megls 
mérés föltétele  a szeretetnek, s a megismert 
igazság hideg ereje a kebel melegében életrj 
keltve csakis együttesen képesek az emberi 
akaratra hóditőlag hatni. Hanem azért emeljük 
fel  szavunkat és azt tartjuk kívánatosnak, hogy 
az ismerő tehetség vagyis az ész kiművelésével, 
melyre korunk, mint az anyagi jólét egyedüli 
biztositójára törekedni látszik — az ifjúság 
hiterkölcsös nevelése legalább is lépést tartson ; 
kellő ősszhaiuzáaha hozaaséfc. 

Az elnöki megnyitót lelkesen megéljenez-
ték s elhatározták, bogy teljes szövegében 
jegyzőkönyvre vétessék. 

A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolva-
sása és hitelesítése után Demes Ignáez csík-
mindszenti tanitó szavalta el a .Deák emléke-
zete* cz. költeményt azután pedig K á s z o n i 
János esikszentimrei tanitó olvasott fői  a kö-
vetkező tételről: „Mik az okai ifjúságink  fe* 
gyelmezetlenségéuek". A tárgysorozat e két 
pontja a figyelmet  teljesen lekötvén, gyűlés ne 
vezett tagtársak működését tapssal jutalmazta. 

A gyakorlati tanítások zártkörű bírálata 
következvén, rövid vita után mindhárom tanító 
gyakorlati tanítását gyűlés nevében elnök sike 
rflltnek  nyilvánította. A tervbe vett oraz. kalb. 
kántori nyugdíjalap tervezetének tárgyalása is 
kilérén tűzve. Hossza Ferenez ésp. plébános 
várakozásra inti a gyűlést és kéri, hogy az ügy 
legalább a következő gyűlésig napirendről vé-
tessék le. Azzal indokolja előterjesztését, bogy 
az erd. egyházmegyében már ezen czélra 150 
ezer koronányi alap lévén, könnyebb lesz ezen 
alapot növelve czélt érni, mint egy e czélra 
semmi tökével nem rendelkező egyesületnek 
uj alapot teremteni. — Gyűlés az indítványhoz 
hozzájárult és az eddig végtelennek látszó vá-
rakozást megtoldva, az igérel beváltása remé-
nyében következő gyűlésig az ügyet leveszi 
napirendről. 

Elnök jelenti, hogy egyesületünknek tsg-
jai sorában a következő változások történtek: 
Udvari József  pártolő tag elhalálozott. Baka 
Antal és Balázsi Sándor rendes tagok műkö-
dési helyén az iskola államoaittatván szintén ki-
léptek egyesületünk kötelékéből. Uj rendes ta-
goknak bejelenti B a r t h a Ferencz kászon-
njfalvi  plébánost és Á b r a h á m János csik-
csatószegi tanilót. 

Pártoló tagok lettek : Gaál István ügyvéd 
Csikszenlmárton. András Lajos birlokos Kászon-
altiz, Szsníszló Kálmán jző Kászonuifalu.  Baka 
Antal és Balázst Sándor áll. tanítók Kászon-
jakabfalvából. 

Előterjesztetik László Elek brassói tanitó-
nsk megkeresése, hogy sz általa összeállítóit 
ha/ai mértékek csoportozatát. mely ügyesen 
szekrénybe van szerelve, az iskola fenlarlóknál 
megvételre ajánlják az egyesület tagjai. Gyűlés 
tagjai örömmel odaképzelik minden tanterembe 
a czélszerfl  taneszközt. Szomorúan konstatálják 
azonban, hogy nemcssk ezen 20 koronás dolgot, 
de még iskolai padokat és fekete  táblát sem 
lehel beszereztetni a legtöbb iskolában. 

Elnök bejelenti Demes Ignáez csikmind-
szenti tanítónak a honvédségnél ért bántalma-
zása ügyében hozzá intézett panaszát. 

A gyűlés az ügyet magáévá tévén abban 
állapodott meg. hogy az Sgy kivizsgálása és a 
szenvedett sérelemért való elégtétel szolgáltatás 
ezéljából az illetékes hatósághoz fordul.*) 

Az indítványok során Tamás Imre indít-
ványozta, bogy a három 40 évet szolgált tagtárs 
űuneplésére összehívandó rendkívüli gyűlést 
kössük össze tánczmulatsággal a az esetleges 
jövedelmét a már meglévő alapunkhoz csatolva 
az egészet a Kolozsváron felállított  .Tanítók 
Háza" javára juttassuk. 

Több tárgy nem lévén elnök megköszönte 
a jeleniévők szives érdelőd'sét és gyűlést bere-
kesztette. 

Füstős Sándor, 
járáskori jegyző. 

• „Hidegség" iskolaügye. 
fAjáolva  szíves figyelmébe  a „Székely kongresszus* 

tagjainak és az Illetékes tanügyi faktoroknak.) 

A .Csíkszereda" november l én megjelent 
számában, s napi birek között olvasható, bogy 
Benke János gyimeskőzéploki lelkész, mint lel-
kes tanügy-barát, a Gyimeskőzéplokhoz tartozó 
•Hidegség* külön álló tízesben felállítani  szán-
dékolt elemi iskola ügyében az „EMKE" elnök-
ségéhez fordnlt  építési segély iránti kéréssel, 
de mi tndjuk. bogy nem nyert biztató választ. 

Mintán ez ügy, ha csak ily csekély mér-
tékben is, a nyilvánosság elé vitetett: legyen 
szabad nekem is, több érdekelt társaim s a 
magam nevében, szintén a nyilvánosság elé 
tárni ez iskola ügyében eddig történteket! 

Gyimesközéplok római katholikus község 
csekély hozzájárnláss mellett, gróf  Maj lát Gusz-
táv Károly erdélyi pflspők  egy uj iskolát épít-
tetett, két tanteremmel és egy tanitói lakással. 
1901-ig a második tanterem üresen állott, mert 
caak egy kántortanitónk volt, a ki Idejének 

*) Miután biztos tudomásunk van róla, hogy 
az agy a beadott panasz folytán  vizsgálat tárgyává-
tétetett, annak e helyen való további tárgyalását nem 
tar t ják sem alkalmasnak sem vedig czélravezetőnek. 
Váiják be nyngodtan a vizsgalatot, annál Is Inkább, 
mert azt nz igazság követelményeinek megfelelőleg 
fogják  kérésztől vinni, s ha csakugyan sérelem tör-
tént, less megfelelő  ^elégtétel is. S z e r k . 

csak felerészét  szentelhette a tanításra. T®bbi 
idejét elvonták a templomi szolgálatok. 190í re, 
a gyimeskőzéploki községi elöljáróság, az Itteni 
római katbolikns iskolaszék közreműködésével, 
kieszközölte a magas tsnflgyi  kormánynál egy 
második tanóitói fizetéshez  szükséges állami 
segélyt. A második tanítói állás be is töltetett 
s ennek áldásos működése már ily /Otid idő 
alatt Is ispasztalható. Tan tehát most két tan-
teremben két tanítónk, a kik összesen 100 
tankötelest részeltetnek oktatásban. Több is-
kolánk, több tanítónk nincs. - Ellenben van 
400-nál több 6—IS éves rendes tanköteles 
gyermekünk. E tömegből 340 tanköteles nem 
nyer oktatást, nem jár iskolába, mert nincs 
hová. E tömegből 198, fel  nem menthető tan-
köteles, a Hidegség tízesben lakik. A Hidegség 
tizes k ö z é p p o n t j a a gyimeskőzéploki köz-
ponti iskolától 9 kilometer távolabbi része 18 
kilometer távolságban fekszik.  Igy a 196 tan-
köteles, a zord idő legfontosabb  szakában, ősz-
től tavasz nyiltáig, még akkor sem járhat a 
központi iskolába, ba elegendő férőhely  és tan-
erő lenne. 

A Hidegség tízesben lakó szülők, évek 
óta felháborodva  és elkeseredve nézik, hogy a 
velük közös iskolában, a központhoz közelebb 
lakó tankotelesek rendes oktatást nyernek, mig 
az ők tanköteles gyermekeik ezt nem élvezhetik. 

Az emiitelt hidegségi lakosok tehát még 
1901 ben részletesen indokolt kérést adtak he 
Gyimesközéplok község képviselőtestületéhez, 
melyben arra kérték a községet, hogy a Hideg-
ség tízesben, ennek alkalmas középpontján, 
egy uj iskola építését határozza el és bár egy 
tanitói állás rendszeresítése iránt intézkedjék. 

A képviselőtestület a kérést magáévá 
lette. Egyhangú határozat alapján a község 
pénztárából iskolatelket vásárolt. — Az iskola 
épület tervét és költségvetését szakértő építő-
mesterrel egy tanteremre s egy tanitói lakásra 
elkészíttette, a község költségén. 

A szükséges épületfát,  homokot közerővel 
összehordatta. A fedélcserepet  a község pénz-
tárából megvásárolta. 

Ezek megtörténte nlán jóváhagyatott a 
képviselőtestület szon határozata is, hogy a 
központi iskola ntán 5°/o és a .Hidegség* tí-
zesben létesítendő uj iskola után szintén 5°/0-o« 
iskolai pótadó, az egyenes állami adó ntán 
beszedhető. E pótadókat a község adófizető 
polgáraitól és lakósaitól be is szedik, már egy 
év óta. 

Mikor mindezekkel rendbe jöttünk, kez-
dettünk tárgyalni a római katholikus iskola 
székkel a felett,  bogy már most, mintán sz 
építésre pénzűnk nincsen, kérjünk valahonnan 
pénzbeli segélyt, hogy sz építkezést eszközöl-
hessük. 

Az elöljáróság azt látta jónak, hngy egye-
nesen a közoktatásügyi kormányhoz fordul  s 
feltárva  az igazán siralmas helyzetet, egy tisz-
tán álisnii elemi népiskola feláilitását  kérel-
mezze, kérve arra is a magas kormányt, hogy 
a lakosság tiszta római katholikus vallására 
való tekintettel, az nj állami tanitó kinevezésé-
nél a római katholikus vallást figyelembe  vegye, 
mert ez leend hivatva a hitoktatás teljesíté-
sére is. 

Az iskolaszék ez álláspontot nem fogadta 
el, hanem határozottan ragaszkodott aboz, 
hogy az uj Iskola is feltétlenül  római katholikus 
feleketeti  jellegű legyen, a tanilót a hitközség 
iskolaszéke válassza és a felügyeleti  jogot gya-
korolhassa. 

Hosszas huzavona után a község és iskola 
szék közös kérvénye, az utóbbi álláspontnak 
megfelelően  készült el és küldetett az EMKE 
elnökségéhez. Ennek czéljaival pedig már előre 
tisztában leheltünk; tudbadtuk azt, hogy fele-
kezeti iskola épitéséhez nem szokott segélyeket 
nyújtani. Kérvényünk, ugyan nem intéztetett el 
érdemlegesen, de már értesülve vagyunk arról, 
hogy csak jövő év tavaszán kerül eliutézés alá 
Tehát bekövetkezett, a mi előre látható volt. 
hogy nem remélhetünk ez uton semmit. A két 
év óta összehordott fából  építhetünk islálót, a 
kő és homok nem romlik meg, de ott hever' 
het még évekig, az ott közlekedő csiki atyánk-
fiai  otthon elmondhatják gúnyolódva, hogy lát-
ták a bidegségi iskola helyét; a (edékserepet 
fél  árengedéssel visszaadhatják Antal Domokos-
nak s Így aztán hiven le van irva a hidegségi 
iskola ügye, mely iránt, rajtunk szegény határ 
széli csángó székelyeken kivül, a mai napig 
senki sem érdeklődött; kivéve a kir. tan 
felügyelő,  a ki Bzives volt olyan forma  utasítást 
adni, a melyet a község szivesen követne, ba 
az iskolaszék is beleegyeznék ebbe, bogy t. i. 
tisztán állami iskola felállítására  kérje a magas 
kormány segítségét. 

Tudomásunk van arról, hogy a Székelység 
segítésére, megmentésére minden téren meg-
indultak a mozgalmak. Apellálunk a szépen ki-
czirkalmazott hírlapi közlésekre és esedezve 
kérjük az ebez értő és hivatott .Székely mentő" 
Urakat, bogv rólunk se feledkezzenek  el; jóra 
való törekvéseinkben támogsassnak. 

Székely testvérek I A kik ezt elolvassátok, 
jöjjetek segítségünkre I Mielőbb eszközöljétek 
ki. bogy gyermekeink megfelelő  iskolai oktatást 
nyerjenek éa ne nőjjenek fel  ez után is, mint 
eddig, tudatlanul, a Székelység szégyenére. 

Gyimesközéplok, 1903. november hé. 
Hidegségi 

49. BZám. 

S z é k e l y k t ó U i t ó s . * ) 

Egr 1004. év óaadnr « P enáksendő általános ssékelykiállltás tarvmeto. 
A székely skezió «rit ja: a SsíkelytMd-

nek, s székely népnek megerősítése. Tehát első 
sorban arra kell törekednie, bogy szl a fBIdet 
és szl s népet, amelyen segíteni akar: meg 
ismerje. Felismerje hiányait, bajait és felfedezze 
előnyeit, szépségeit is, mert bizonyára esak ala-
pos megismerés ulán találhatjuk fel  igazán a 
segitő módokat és eszközöket; csak igy vehet-
jük észre a meglevő és Un elrejtett, vsgy he 
verő javakat, amelyeknek érvínyrejuttatása: az 
első és legbiztosabb házinrvosság. 

Feladatunk azonban nemcsak az. bogy mi 
megismerjük azt, amink van, hanem még sok-
kal inkább az, hogy meg is ismertessük érté-
kesítendő javainkat, megismertessük épen azok-
kal, akiktől azokért cserébe hasznokat remé-
lünk és vátenk. 

A Székelyföld  és népe, ugy egészen, és 
ugy, ahogy azt előtárni lehetne és kellene, még 
soha bemutatva nem volt. A legmagysrabb ma-
gyarság, az ő jellegzetes mivoltában, az ő sa-
játos külső életnyilvánulásaiban, a székely kis-
ipar, háziipar, erdő- és mezőgazdaság, a dus 
természeti kincsek — mind-mind távoli ismerő-
seink, akikhez az njkor modern közlekedési 
eszközeivel jórészt el sem juthatunk. 

Itt is, olt is megmutattunk már belőle 
egy-egy darabot szóban, Írásban és rajzban, 
néha valóságban is, de ezeket a mutatásokat 
csak kevesen nézték és hallották s még keve-
sebben okultak azokból. 

Még csak ott i áriunk, hogy például Buda-
pesten bizonyos érdeklődést kelt az, ba vala-
kit igy molalnak be: ime, egy székely ember! 
km azért a legtöbb fővárosi  benszülöllnek alig 
jobb fogalma  hazánk e kincses-bájos végvidéké-
ről és annak derék népéről, mint például Grön-
landról és az eszkimókról. 

Persze, van is némi hasonlóság. Itt miuálank 
is kevés a lóka és sok az eszkimó. 

Arra. hogy valamit megismertessünk, meg-
kedveltessünk és forgalomba,  divatba hozzunk 
— még mindig legjobb és legalkalmasabb méd 
és hely: egy ötletesen és ügyesen rendezett 
kiállítás. A Székelyföldnek,  a székely népnek 
pedig — ki vonná kétségbe — nagyon kell az 
bogy divatba hozzuk, forgalomba  vonjuk. Kell 
as, hogy a természeti szépségeket kereső és 
élvező nagyvilág figyelme  odatereltessék és kell 
az, hogy érvényesülésre löró nagyipar és tőke 
ott kedvelt té'ie találjon. 

SzedjiH össze e földnek  és e népnek min-
den értékesíthető tulajdonát és eredeti, bü kép-
be csoportosítva azokat — találjnk meg a mód 
ját annak is, liogy e telj-s fotográfiában  minél 
tObben gyönyörködhessenek olyanok, akiknek 
a megnyerése, oda vonzása a legfőbb  czélnok. 

Rendezzünk egy általános székelykiállitást 
és azt megnézni vigyük oda bszánk többi ré-
szének és a külföldnek  azokat az elemeit, a-
melyekre számítani akarunk akkor, mikor van 
szó, hogy a szórakozás apró pénzét és a vál-
lalkozás nagy papirosait — a magyar Scbweitz-
ban hasznossá és minél gyakoribbá tegyük. 

Természetesen: ez egy igen szép feladat, 
élvezetes munka, de nagy és nehéz vállalkozás 
leend, melyhez kitűnő tervek, gyors invenczió, 
jó vezetés és buzgó munkások kellenek. És még 
valami: áldozatok. Ez utóbbiból annál kevesebb 
kellend. minél jobban sikerül szerveznünk az 
előbbi faktorokat.  Jó munka: fele  költség. 

Azlán, minél többen állunk hozzá, annál 
kevesebb esik egyre-egyre a költségből is. Lás-
suk, mely tényezők azok, akikre e nagy kez-
deményezésnél számitanunk lehetne és kellene. 

Mindenesetre első sorban részt kel lene, 
hngy vegyenek az erre illetékes szakminiszte-
rek : a kereskedelmi és főldmivesttgyi.  Egyik 
a székelyiparkamara utján, a másik a székelv 
kormánybizottság olavezénylésével és minkettő 
valamelyes, a czélnak megfelelő  méretű anyagi 
segély lyel. 

A vármegyék, főképpen:  Maros-Torda-, 
Csík-, Háromszék-, Udvarhely- és Torda-Ara-
nyos, munkát és anyagi áldozatot hozhatna min-
denik annyit, amennyit épen megbír, hiszen 
magamagának, saját népeért tenné. 

A székely városok, testületek, pénzintéze-
tek, nagyobb iparvállalatok és lűrdők szintén 
saját érdekükben való ténykedést végeznének 
minden legkisebb segítő részvétellel. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egylet, 
aa Erdélyi Gazdasági Egylet, a székelyvárme-
gyei gazdasági egyletek, az Erdélyi Magyar 
gazdasági egyletek, az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egylet, az Erdélyi Kárpát-Egylet, a 
Székely Egyesület, a Székely Társaságok és s 
székely képviselők. 

Az itt felsorolt  testületek többé kevésbé 
anyagilag is hozzájárulhatnának a sikerhez. 

A rendezésben résztvevő tényezők közötti 
munkafelosztásról  a továbbiakban fogok  javas-
latot tenni. 

Ezt megelőzőleg letárgyalok egy pár, en-
nél sorban előbb jövő kérdést 

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület igazgató vá-
lasztmányában T o k a j i László az egyesttlet áglUs 
titkára az október I7-dikl vál. Ölésben Indítványt te t t 
egy általános „Székely Kiállítás" rendezésére. Az 
indítványt a választmány közhelyesláasel fogadta  s 
megbízta titkárt a tervezet kidolgozásával. A lapunk-
nak megküldött tervesetet bő kivonatban közűljok s 
egyben felhívjuk  olvasótok figyelmét  a székelység 
érdekébeo történő ez ujabb akszióra, melynek czélja 
a 8zékelyfóld  éa székelység általánosabb megismerte-
tésére volna. 



Deciember 2. C S I K I L A P O K 40. szám. 
— É* ha Józsi elakarna venni feleségül 

a nem adnink oda, jó lennel 
— JA felelte  a lein; olyan nyugalommal, 

olyan elszántsággal, «fit  olyan daczczal, a mi-
lyenről szülői soha még csak nem ia ilmodtak 

— Hit ákkor igy tegyünk ? 
— Igy — felelte  Ágnes haragosan. 
— Es nem fog  fijni? 
— Nem. 
— CsOppet sem ? 
— CsOppet sem. 
A szülők megijedtek, mi van e leányká-

val. Az a szép, rózsapiros arcza is halaváay 
lett. Kicserélték sz egész leányt. 

— De hiszen hát mondjad, édes letteyom. 
mondá a megijedt anya, hál nem szereted Jézsit ? 

— Szeretem — felelt  ép oly határozottan, 
mint az előbb. 

— De, hogy nagyon szereted-e ? lakgati a 
az apja, ki már kezdett örömmel sejteni valamit. 

— Olyan nagyon, a milyen nagyon csak 
lehet, — s jobb keze hátát szeme elé tsrtotts. 

(Künn az a bunczut Józsi hallgatózott s 
büszkén kezdte bajusza helyét pödreni. Nem 
adta volna sokért, ha az a pihessőr most hir-
telen vastaggá és barnává változott volna. 
Gondolta, be jó volna, ha a hajából pótolhatná 
a szükségletet). 

— Édes leányom, én nem értelek tége-
det, mondta az apa. — Szereted és mégse bá-
nod, ha nem adunk hozzá, 

— Éppen azért uem bánom, mert szere-
tem. Ha hozzá nem adnak, akkor a szeretettel 
nem érek semmit, uiert én akkor nem élek. 

— ügy ?l 
— ügy?! 
Nyílt ki egyszerre a szeme és a szája a 

két szülőnek. • 
Ágnes pedig még hozzátette : 
— Akkor én leszakasztom azt a rózsái, 

a mit Űrnapjára a Józsi mellére szántam, le-
frkszem  avval a szál virággal a méhesbe s 
addig fekszem,  a mig megnem balok — s 
zokogott. 

— Gyermek, gyermek ! — mondta a két 
szülő egyazon szájjal, egyazon szívvel. 

— Józsi ur, tessék bejönni! — kiáltotts 
Anna asszony az izgatott fiúnak. 

Józsi or belépett a bekötött száját tapo 
gatva kezével. 

— Hát úrfi,  mondta Cserey István, le-
endő kartáreának, itt az ügy ngy áll, hogy mi-
ntán megmerte csókolni . • . 

— Édes, drágs jő édes apám, az istenre 
Kérem, — ijedt fel  Ágnes és apjához szaladva 
kéröleg emelte föl  két kezét. 

De az apa elnyomva mosolyát, kötekedő 
daczczal B az úrfi  ijedtségén komédiázó komoly-
sággal folytatta  : 

— Hintán megmerte csókolni. . leányomat. 
— Istenem — gondolta Józsi ur — mi 

lesz abból, ha Cserey bácsi msgázni kezd, hisz 
a tegeződés csak harag esetén szokott magé 
zásra változni. 

— Tehátlan kimondalik általam Ítéletként 
(a két gyermek remegett), hogy miudaddig, 
valameddig Józsi ur a tanképesitő oklevél sze 
rint is ur nem lesz, vagyis remélhetőleg egy 
évig, a nagy szünidőben hetenkint egyszer jö-
het ide. És pedig akkor mindig szívesen látott 
vendége lesz asztalomnak. — Diktnm, laktam, 
punktum. Az úrfi  elmehet. Várhatott volna a 
csókkal egy évig s akkor mindennap a nyakún 
kon lehetett volna. Alázatos szolgája. 

(Folyt, köv.) 
Laptula jdonos .-

O Y O B O Y J A K A B Ő B Ő K Ő S E . 

5—6 kupa bivaltej 
megbízható helyről 

eladó. Hol? Megtudhatni a kiadó hivatalba. 
Naponként 

Faeladási hirdetmény. 
A csiksztléleki közbirtokosság, Sulcza 

völgyre hajló, Borda északjában lévő er-
dejében mintegy 150 kat. holdnyi terü-
letről 16096-79 nt. 3. gOmbölyll luczfenyő 
haszonfn,  zárt írásbeli ajánlattal egy be-
kötőit szóbeli versenytárgyalás utján folyó 
évi deczember hó 19-én délelőtti 
9 Órakor Csikszentlélek (Fitód) község 
házánál el fog  adatni. 

Becsértéke 41827 kor 56 fillér. 
A leteendő bánatpénz ezen Oszeg 10°'«. 
A zárt Írásbeli ajánlatok bánatpénz-

zel felszerelve  folyó  évi deczember hó 
17-én délelőtti 12 óráig a közbirtokosság 
elnökéhez Csikszentlélekre nyújtandók be. 

Abban az esetben, ha az árverés 
eredményre nent vezetne a 41827 kor. 
56 fillér  becsértéken alól is el log adatni, 
a legkedvezőbb ajánlat tevőnek. 

Elkésett, valamint utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Az árverezési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a csíkszeredai m. kir. já-
rási erdőgondttokságnál és Csikszentléle-
ken a közbirtokossági elnöknél. 

Csikszentlélek, 1903. nov. 28-án. 
B a l o g I n a r e , 

1 - 2 kti/.b. el nük. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszenttnmási községi iskola, 

„KeskenybUkk" nevll erdejéből mintegy 
42-78 kat hold területről 7390 • méter 
gömbölyű fenyő  és bükkfa  zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött szóbeli verseny-
tárgyalás utján folyó  évi deczember 
hó 14-én d. e. iO órakor Csikszent-
tamás községházánál el fog  adatni. 

Becsértéke 16091 korona. 
A leteendő bánatpénz ezen összeg 

10"/. vagyis 1609 korona, azaz Ezerhat-
százkilencz korona. 

Zárt Írásbeli ajánlatok a szabály-
szerű bánatpénzzel ellátva az árverést 
megelőzőleg az árverési bizottság elnöké-
nek kezéhez nyújtandók be. 

Elkésett, valamint ntóajánlatok ueoi 
fogadtatnak  el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a csikszenttamási iskola-
szék elnökénél. Az erdő állapotára vo-
natkozó részletes adatok pedig a ceik-
azépvizi m. kir. erdőgondnokságnál tud-
hatók meg. Ceikszenttamás, 1903. nov. 7. 

Ágoston József  Tompos Mátyás 
iskolaszék! jegyző. lelkész, iskoluszékl elnök 

Bara János 
gondnok. 1 2 

verés jogerőre emelkedésétől számitott 30 nap 
alntt az ingatlan becsárának 10'/,,-át tevő kész 
pénzzel kicserélni, minek elmnlasztása a 10-ik 
pont jogkövetkezményét vonja maga után A 
bánatpénz a lefizetésnek  kötelezettsége siói 
azonban a Magyar Földhitelintézet felmentetik. 

4. Tételi bizonyítvány a vevőnek csak a 
jogerőre emelkedett árverés foganatosításától 
számitott 16 nap elteltével fog  kiadatni. 

5. A vevő köteles a vételárt a következő 
módon kiegyenlíteni: n) Az árverés jogerőre 
emelkedéséből számított 30 nap alatt, a birói 
árfelosztáat  (sorrendi tárgyalást) be n>-m várva 
köteles a vételár '/a-át, az árverés jogerőre 
emelkedésétől számított 60 nsp alatt tartozik a 
vételár második '/,-át, ugyanazon időtől számí-
tott 90 nsp alatt a vételár utolsó '/a-át a csík 
s-eredai kir. adóhivatalhoz befizetni. 

A kir. járásbiróság, mini llkvi hatósága. 
Csihszentmárton, 1903. szeptember 2b. 

Dr. Szabó, 
kir. albiró. 

(z. 1967—903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának íolyó év 

november 25 én 7126—903 ai. számú 
rendeletére felhívom  mindazokat, kik a 
lemondás íolytán megüresedett és a folyó 
év deczember 22-én választás utján be-
töltendő Csíkszereda r. t. városi főjegyzői 
állást elnyerni óhajtják, hogy eziránti 
pályázati kérvényüket folyó  évi de-
czember hó 20-án d. e. 12 óráig 
hozzám annál is inkább adják be, mert 
a később bemutatott pályázatokat figye-
lembe nem veszem. 

A városi főjegyzői  állás egyúttal a 
városi tanácsi és városi árvaszéki jegyzői 
teendőkkel is össze van kötve. 

A városi főjegyzőnek  évi javadalma • 
zása 1400 korona fizetés  és 300 korona 
lakbér illetmény. 

Pályázók eziránti kérvényllk mellé 
kötelesek csatolni ugy elméleti, mint 
gyakorlati képzettségüket, valamint er-
kölcsi megbízhatóságukat igazoló okmá-
nyaikat. Csíkszereda, 1903. november 28. 

Dr. Ujfalusi  Jenő, 
polgármester . 

Sz. 9348/903. tlkvi. 
Árverési hirdetmény és fellételek  kivonata. 

Péter Györgynek, Péter Barabás s neje 
Keresztes Uagdolua elleni végrebsjlási ügyében 
a kérelem következtében a végrehajtási árverés 
348 korona 25 lillér tőke éa járulékai erejéig 
a csikszeredai kir. törvényszék a csikszenlmár-
loni kir. járásbíróság területén lévő a Csik-
szentgyörgy község halárában fekvő 

I. A bánkfalvi  2180. sz. tjkvben 2482 1. 
hrsz. ingatlanra 2 kor. 

II. A bank tal vi 385. sz. tikvben 1198, 
1199. hrsz. ingatlanra 338 kor. 

II. A bánkfalvi  1586 sz. tjkvb-n 460, 
461, 466. hrsz. ingetlanra 64 kur. 1919/2. hr. 
sz. ingatlanra 16 kor. 5525, 552«. hrsz. ingat-
lanra 4-2 kor. 6089—6091. brsz. ingatlanra 32 
kor. 6467. hrsz. ingatlanra 13 kor. 10230. hr. 
sz. ingatlanra 56 kor. 10836/4, 10839. 10843 
brsz. ingatlanokra 85 kor. 

IV. A bánkfalvi  1167. sr. tjkvben 11829. 
13057. hrsz. alatti ingatlanokból a 29, 30, 108, 
109. alatti Péter Barabás s neje Keresztes 
Magdolna jutalékára 16 kor. 

V. A bánkfalvi  1788. sz. tjkvben 660/1, 
6890. 966. 1960,7098,7190,7557, 7917,10860 
10861, 1570, 4888/1. hrsz. egész ingatlanokra, 
az 1887. évi XXVI. t.-sz. 47. §-a értelmében 
1547 korona. 

VI. A bánk falvi  1340. sz. tjkvben 1200, 
1202, 1977, 4292, 5083. brsz. ingatlanokra 
szintén az 1897. évi XYXI. t.-cz. 47. §-a ér-
telmében 368 korona ezennel megállapított ki 
kiállási árban a bekebelezett életfogytiglani 
bosszn étvezetések sérelme nélkül elrendeltetik. 

I. Az árverésre határnapul 1904- február 
hé 18-lk napjának d. e. 9 érája Csikszentgyörgy 
község házához tűzetik ki. 

Az árverési feltételek  tekintettel a m. 
Földhitelintézet által javaslatban hozott terve-
zetre az 1887. évi XXVI. t.-cz. II, 47. és 48 
g-ai alspján következőleg állapittatnak meg. 

9. Az ingatlanok a fenti  kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 

3. Az árverezni kívánók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lOVo-át készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban letenni. A bánatpén-
zül letett értékpapírokat tartozik a vevő az ár 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré leszi, bogy 
Krőss Sándor csikszentmiklósi lakós végrehaj-
talónak Erőss Péter gyergyólölgyesi Iskós vég-
rehajtást szenvedő elleni 3H0 kor. tőkekövele 
lés és jár. iránti végreba)tási ügyében a csik-
szeredai kir. törvényszék, (a gyergyószentmik-
lósi kir. járásbiróság) területén lévő, Tölgyes 
községben fekvő,  a felső  tölgyesi I. r. 889. s<. 
tjkvben foglalt  131. hrsz. alatti jelenleg Simon 
Márton és Go'dstein József  neveikei álló egész 
ingatlanra 800 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1904. évi Január hé 29-én 
délelőtti 9 órakor Tőlgy»8 község házánál meg-
tartandó n yilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is elsdalni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsáránsk 10°.',-át készpénzbeli, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-áhan jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
KX. t. cz. 170. g a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséi öl kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgállatoi. 

Kelt Gyszentmiklós, 1903. évi október hó 
21 ia napján. 

A kir. jbirósag, mint telekkönyvi halóság. 
Pál l Venezel, 

kir. jbiró. 

751—903. végr. Bzám. 

Árverési hirdetméry. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré leszi, bogy a pestvidéki kir. járás-
bíróságnak 1903. évi Sp. II. 547—3. sz. vég-
zése folytán  dr. Berger Mór ügyvéd által kép-
viselt Eberbsdt Antal budapesti czég végre-
hajtató részére Klein Zsigmond és neje esik 
szeredai végrehajtást szenvedő ellen 228 kor 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehailás folytán  alperestől lefoglalt  és 605 kor. 
90 flll.  becsült ingóságokra a csikszeredai kir. 
járásbíróság 1903. évi V. 796—2. számú vég 
sével a további eljárás elrendeltetvén, annsk az 
alap- és felülfoglallalók  követelése erejéig is, a 
mennyiben azok kielégítési jogot nyeitek volna, 
végreba|tást szenvedő lakásán leendő megtartása 
határidőül 1903. évi deczember hó 7-ik 
napjának d. u. 3 ó r á j a kitűzetik, a mikor 
a bíróilag li-foglalt  ingók és p>-dig házibutorok a 
legiöbbst ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, ktk az elárvere-
zendő ingóaágok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közölletelelt volua és ez a végrehajtási jegy-
zőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, meri különben csak 
a vételár fölöslegére  foguak  utallalui. 

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

Keresatea Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

kor. 8377. hrsz. ingatlanra 20 kor. 703. hrsz. 
ingatlanra 60 kor. 6308, 5399. hrsz. ingatlanra 
27 kor. 6922. hrsz. ingatlanra 23 kor. 7133. 
hrsz. Ingatlanra 15 kor. 7710, 7719. hrsz. In-
gatlanra 6 kor. 7787. hrsz. ingatlanra 9 kor. 
7963/1. hrsz. ingatlanra 2 kor. a báokfslvi 
2333. sz. tikvben 5661. hrsz. ingatlanra 49 
korona. 10776, 10779. hrsz. ingatlanra SS kor, 
a liánkfalvi  1247. sz. tjkvben 7680. hrsz. in-
gatlaera 38 korona, a bánk falvi  867. számn 
tjkvben 8648. 8726, 7823, 8940. brsz ingat-
lanoktól s 1378, 98. alatti Tamás József  ju-
talékára 24 kor. a bánkfalvi  1067. sz. tjkvben 
10441—10594. brsz. ingatlanokból a B. 158, 
209. alatti Tamás József  jutalékára 24 kor. a 
bánkfalvi  1870. sz. tjkvben A f  blfl—819. 
hrszám ingatlanra 40 korona, 809—811. hrsz. 
ingatlanra 1640 korona, 5479. hrsz, Ingatlanra 
71 korona, 6775. hrsz. ingatlanra 32 korona, 
5541. hrsz. ingatlanra 25 korona, 5574. hrsz. 
ingatlanra 24 korona, 5736. hrsz. ingatlanra 
93 korona. 6474. hrsz. alatti ingatlanra 40 
korona, 6761. brsz, alatti ingatlanra 83 kor., 
10199, 10200. hrsz. ingatlanra 23 korona, 
21480, 11481, 11486. 11487 brsz. ingatia 137 
korona, a bánkfalvi  1969. sz. Ijbvbsn 799. hrsz. 
ingatlan-a 24 kor., a bánkfalvi  191. sz. tjkvben 
A f  447. hraz. alatti ingatlanra 20 korona, 
740/a. brsz. alatti ingatlanra 61 kor.. 1381. 
hrsz. alatti ingatlanra 6 korona, 1588. hrsz. 
alatti ingatlanra 38 korona, 1600—1603. hrsz. 
alatli ingatlanra 330 korona, 2466. hrsz. alatti 
ingatlanra 1 korona, 2587. hrsz. alatli ingat-
lanra 6 korona, 4060, 4061. brsz. alatti ingat-
lanra 38 korona, 44G2. brsz. alatti ingatlanra 
20 korona, 4463. hrsz. alatti ingatlanra 20 
korona, 4506. hrsz. alatti ingatlanra 12 kor., 
5874—5876. brszám alatti ingatlanra 31 kor., 
6493. hrsz. alatti ingatlanra 41 kor., 6834—6836. 
brsz. alatti ingatlanra 89 korona, 6839. hrsz. 
alatti ingatlanra 20 korona, 6846. hrsz. alatti 
ingatlanra 3 korona. 7384—7385. brsz. alatti 
ingatlanra 12 korona, 8296. brsz. alaili ingat-
lanra 11 korona, 5493. brsz. alatti ingatlanra 
62 korona, 4716, 4717. hrsz. ingatlanra 17 kor., 
4729. hrsz. alatli ingatlanra 26 korona, a bánk-
falvi  1430. sztjkvben A f  722U. hrsz. alatti 
ingatlanra 11 korona, 7207. hrsz. ingatlanra 
12 korona, 7206. hrsz. alatti ingatlanra 12 
korona, 7211. hrsz. alatti ingatlanra II kor., 
7220. hrsz. alatti ingatlanra 7 korona, 7218, 
7219. hrsz. alatti ingatlanra 15 korona, 7213. 
hrsz. slalti ingatlanra 14 koroua, 7229. hrsz. 
alatti ingatlanra 5 korona, 7216 brsz. alatti 
ingatlanra 5 korona, 7232, 7233. hrsz. alatti 
ingatlanra 20 korona, 7208. hraz. alatti ingat-
lanra 11 korona, 7231. hrsz. alatti ingatlanra 
7 korona, 7235. hrsz. alstti ingatlanra 4 kor., 
7215. brsz. alatti ingatlanra 8 korona, 72J7. 
brsz. alalti ingatlanra 11 korona, 7217. hrsz. 
alatti ingatlanra 9 korona, 7221. hrsz. alatti 
ingatlanra 9 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban a beküldött életfogytiglani 
haszonélvezeti jogok sérelme nélkül elrendel-
tetik. — 

Az árverésre határnapul 1904. márcihlu 
hó lg. napjának d. e. 9 órája Csiksaentgyörgy 
községházához tűzetik ki azzal, hogy ba sz 
árverés az nap bevégezhető nem lesz, a követ-
kező uapon d. e. 9 órakor folytattalni  fog. 

A kir. jbiróság llkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1903. október 22-én. 

Dr. Szabó, 
kir. alblró. 

Sz. 9768/903. tkvi. 

Árverési hirdetmény ét fettételek  kivonata. 
Jakab Gyulának Tamás József  és Keresz-

tes János elleni végrebsjtási ügyében a kére-
lem következtében és a marosvásárhelyi királyi 
ítélőtáblának 3289/903. P. sz. a. végzése alap-
ján a végrehajtási árverés 91 korona 81 fillér 
löke és járulékai erejéig a csikszeredai kir. 
törvényszéknek a csikszentmártoni kir. járás-
biróság területén lévő Csikszentgyörgy község 
hatirán fekvő  a csikbánkfalvi  2332. sz. tjkvben 
A f  6341. hrsz. ingatlanra 16 korona. 5341. 
brsz. ingatlanra 22 kor. 6401. hrsz. ingatlanra 
48 kor. 7087, 7088. hrsz, ingatlanra 21 kor. 
7125. hrsz. ingatlanra 6 kor. 9861. brsz, in-
gatlanra 11 kor. 6603. brsz. ingatlanra 29 kor. 
4629—4632. brsz. ingatlanra 39 kor, 5838. 
hrsz. ingatlanra 16 kor 7660/1. hrsz. ingat-
lanra 2 kor. 8030, 8031, brsz. ingatlanra 3 

Sz. 10092/903 tkvi. 

Árverési hirdetmény ét fettételek  kivonata. 
Bálint Ignácz végi ebajtalóuak Szász I-l-

ván elleni végrehajtásit* ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 200 kor. 
löke és járulékai ereiéig a csikszeredai kir. 
törvényszék a csikszentmártoni kir. járásbiióság 
területén lévő ''sikszentgyörgy község halárán 
lekvö illetve csikbánkfalvi  106. számú telek-
jegyzőkönyvben A f  190—192. hrsz. alatti in-
gatlanra 13 korona. 792. hrsz. alatli ingatlanra 
320 kor., 1508. brsz. alatli ingatlanra 4 kor, 
1S7U. hrsz. alalti ingatlanra 18 kor., 1949—1950. 
hrsz. alalti ingatlanra 30 kor., 2063. h r s z . slatti 
ingatlanra 2 kor., 4029. hrBZ. alatti ingatlanra 
19 kor., 4077. brsz. alatti ingatlanra 11 kor., 
4377/2. hrsz. alatti ingatlanra 47 kor., 4707, 
4708. hrsz. alatti ingatlanra 20 kor., 4869, 
4870 hraz. alatti ingatlanra 67 kor., 4977, 
4978. hrsz, alalti ingatlanra 33 kor., 4998. brsz. 
alatti ingatlanra 45 kor., 6096. 6026. brsz. 
alatli ingatlanra 17 kor., 6130, 6131. brsz. a. 
ingatlanra 33 kor., 6644. hrsz. alatti ingatlanra 
47 kor., 6578. hrsz. alatti ingatlanra 16 kor.. 
6840. hrsz. alatti ingatlanra II kor., 7174, 
hrsz. alatti ingatlanra 4 kor., 7248. brsa. alatli 
ingatlanra 14 kor. 7416—7417. brsz. alatti in-
gatlanra 29 kor. 7419. hrsz. alatli ingatlanra 
3 kor. 4121. hrsz. Ingatlanra 3 kor. 7663. hr. 
sz. ingatlanra 4 kor. 9740. hrsz. ingatlanra 18 
kor. 9899. hrsz. inga'lanra 1» kor. 10927, 
10928. hrsz. slstti ingatlanokra 31 kor. 11117. 
11191. hrsz. alatti ingatlanra 168 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendeltetik. 

Az árverésre határnapul 1804. február 
25-lk napjának d. e. 9 ó r á j a Csikszent-
györgy község házához tűzetik ki. 

A kir. járásbiróság, mint tlkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1903. október 22. 

Dr. Saabó. 
kir. albiró. 



Decsember 2. C S Í K I L A P O K 
49. szám. 

Hol, mely városban legyen, a kiállítás ? 
Mert csakis valamely nagyobb város Itkrt al-
katon hely e czélra. Fürdők, központon fekvő 
kisvárosok aem alkalmasak, mert nea tndják 
az Idegen vendégeknek azt aa ellátfst  éa ké 
nyelnet nyújtani, amire azok joggal igényt tar-
tanak éa nem rendelkeznek azzal a nagyobb 
tőmegü lakosaággal, amely már magában is — 
a belépd jegyek vásárlása ntjáa — a kiállítás 
bevételi forrásainak  egy jelentékeny részét 
szolgáltatja. 

Komolyan számításba jöhetnek tehát 
Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy Székelyndvar-
bely. Azt a 10 czélt tekintve pedig, mely az 
idegen pénz idevonzáaában vaa kitűzve, aem 
tartanám helytelennek kombioicziőba venni 
mindjárt a legkézenfekvőbb  legkönnyebben meg-
kbzelilhets és legnagyobb városi: Kolozsvári 
sem. Igaz, bogy a Székelyföldiéi  lávol fekszik, 
viszont azonban sz is igaz, bogy a Székelyföld 
meg attól a világtól van jóval távolabb, amely-
nek szimpátiájára és komoly érdeklődésére épen 
elsó sorban utazunk — rendezendő kiállításunk 
kai. Sepsiszentgyörgy nem is elég nsgy város 
(az előzőleg felhozott  követelményekhez képest) ; 
nehezen is megközelíthető (Brassótól kell oda 
vissza fordulni  vasúton) ; megfelelő  helyiségek-
kel sem rendelkezik. Székelyudvarhely szintén 
elég nehezen megkőzelitbelő ; még kisebb város 
és még kevésbé vannak * czélra alkalmas helyei. 

ti két város léhát csak valamely az illető 
vármegye vagy város által hozandó magasabb 
anyagi áldozat árán volna komolyan kombiná-
czióba vehető. 

Azt hiszem: egy ily kérdésnél a lokális 
érdekek barczát merőben kizártnak kell tekin-
tenünk s igy véleményünket, a kiállítás helyét 
illetőleg, nincs okunk bővebben indokolni, vsgy 
elbnrkdlni. Maradna tebát: Marosvásárhely és (a 
mennyiben a város nem hozná meg a tőle ki 
vám minimális áldozatokat, vagy a mennyiben 
minden ellognltságtól menten : mindnyájan csu 
pán a czél elérésének könnyebbségét tudnók 
tekintetbe venni) Kolozsvár. 

Megvallom őszintén, hogy — bár a reális 
számítás szempontjából (értve ezalatt: a ki-
állítás czéljánali könnyebb elérhetését) magam 
is Kolozsvár mellett vagyok — mégis Maros 
vásárhelyt szeretném előnyben részesíteni. 

Marosvásárhelynek is, igaz, csak egyetlen-
egy olyan belye van, ahol egy ilyen nagyobb 
szabású kiállítást megépíteni lehetne. Ez a hely 
az Elba nevO nyári sétatér(körülpelül 1000—1600 
nsz.-öl felhasználható  területtel) és az ott levő 
régi nagy (400—500 nsz. méter lerületü) nyári 
színkör épülete. 

Persze ez a terület igen kevés és ebhez 
még a Maros árkon lul, kétfelől  a vasúti töl-
tésig terjedő gyakorlótér és szántóföld  is 
(együtt mintegy 2—3 kat. hold) hozzáveendő 
volna. Igy — szűken - eltérnénk azon a helyen. 

Marosvásárhely mellett szél még az a 
körülmény is, hogy ott magának a kiállítás 
kereteinek az anyaga (épületek karba hozása, 
njak emelése, kerítések, hidak, díszítések stb.) 
és a munka is olcsóbb lenne, miut például 
Kolozsvárt. 

Tehát maradnánk egyelőre Marosvásár-
helŷ  mellett. (Folyt köv.) 

mint tavaly egész esztendőben. Elől vezet 
0 (Ivarhelymegye 370 kivándorlóval, mindjárt 
utána Calkmegye következik 851 el, — harma-
dik helyen áll Háromszékmegye 816-al. A leg-
tisztább székely megyék szolgáltstják s ki-
vándorlék zOmét Marosterda megye 76 és 
Marosvásárhely város 8 kivándorlóval szerepel 
január—szeptember hónapokban. 

A nagyobb mozgás azonban esak most 
indul meg a gazdasági munkák elvégzése után 
•intán könnyebben kiteremthetik az útravaló 
pénzt. Mozdul a Njárád-menle székelysége és 
innen kezdve be a csikgyimesi határig városok 
éa falvak  lakói, szép szál legények, erőteljes 
munkabiró férfiak  szívszorongva készülnek a 
földieke  másik felére,  s hová oly nehéz eljutni 
s s honnan oly sebéz a visszatérés. Itt-ott már 
leányok és asszonyok is próbálkoznak a nagy 
útra. — 

Mi lesz ebből az esztendő végéig, mi lesz 
kettő—öt—tiz esztendő mnlva, ha kedvez a 
szerencse a s székely sz idegenben jobb otlbonrs 
talál ? Mi lesz ezzel a szegény orazágrészszel, 
ba as erős karú lérflak,  a keleti bástyáknak 
védelmére termett honpolgárok ezrenként ki-
vonulnak innen és csak az aggok és gyerme-
kek maradnak itthon? 

Leselkedik reánk az idegen, nyílt szán-
dékkal, bogy birtokábs vegye ezer éven át 
fentsrtott  hazarészünket. És mi e törekvéssel 
szemben nem erősödünk, hanem gyöngülünk. 

Elmondtam ezeket, hátba még most is 
maghallják azok, a kiket illet? 

És most szállunk hozzátok székely-társasá-
gok itt-ott mnnkás tagjai I A kik dolgoztok és 
szerelitek a népet. Követeljétek a telekkönyv 
és birtokrendezést, a hitelviszonyok radikális 
javítását. Sürgessétek a székely vasutak kiépí-
tését, bányák és gvárak nyitását, székely 
munkaközvetítő inlézet felállítását.  Hogy vágy-
jék itthon msradni a székely, Legyen végre 
itl is eleven, mozgó élet 

Lásaló Gyula. 

Székelyek Amerikában. 
Nem tudom : keltenek -e némi figyelmet 

azok az adatok, miket alább közölni fogok  ? A 
nagy politika annyira rabul ejtette a lelkeket, 
bog) a közvetlen közelben támadt veszedelme-
ket nem vesszük észre, saját fajunk  bajávsl 
alig merünk előhozakodni. 

Ide s lova negyed százada hangoztatják 
egyesek, hogv a székelynép hanyatlik s veszti 
életerejét. És e negyed század alalt alig bír-
tunk annyit kivívni, bogy komolyan elhigyjék, 
hogy van székely kivándorlás. 

Csak sz elmúlt esztendőben is kemény 
harcz folyt  e kérdés fölött  s megfeszített  küz-
delemmel lehetett legyőzni sz ellenpártot, amely 
tagadott körömszakadtáig, tagadta a kivándor-
lást s a székelynép nyomorát. 

Sok idő fecsérlődött  erre a meddő küzde-
lemre, az alatt tétován állott a közvélemény és 
a kormányhatalom. 

Ma tudjuk az igazságot és valljuk, hogy 
bajban van a székely, de vájjon lesz-e erőnk 
pótolni évtizedek mulasztásait ? 

Megdöbbenek anak hallatára, hogy a 
székelyek immár tengereken túlra, mis világ-
részekbe is elmennek a kenyérért Eddig az 
volt s nézet, hogy messzire nem megy, hogy 
még Magyarországba Bem csábítható, csupán s 
szomszéd Bomániába szeret rándulni a székely, 
honnan könnyen visszatérhet ősi fészkébe. 

Tavaly már meglepett , mindenkit, hogy 
337 székely vándorolt Amerikába. Szomorú sej 
lelem fogolt  el akkor, bogy ez a szám sokszo 
rozódni fog,  mert bs belekóstolnak a nagy 
fejlődésben  lévő és slrü pénzt forgató  amerikai 
éleibe, többen és többen elkívánkoznak oda. 

A sejtelem valóra vált. 
Ennek az esztendőnek 9 hónapja slstt 

10ló székely hsjőzott Amerikába. »78-al több 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Anyakönyvvezető kinevezés. A 

saépvizi kerületben Kein Adolf  halálával meg-
üresedett anyakönyvvezetői állásra teljes hatás-
körrel a belügyminiszter Sófalvi  József  helyet-
tes jegyzőt nevezte ki. 

— Pályását tanári álláara. Az erdélyi 
rém. kath. státus igazgató tanáoaa a csiksomlyói 
rém. kath. főgimnáziumhoz  a magyar és német 
tanszékre pályázatot hirdet folyó  évi deczembi-r 
5-iki batáridővel. A pályázatok Majlálh Uusztáv 
Károly erdélyi róm. kath. püspö hoz Gyulafehér-
várra küldendők. 

— Kántori kinevezés. Brasssi József 
gyergyószárhegyi kántortanítót Petrózsénybe kán-
torrá nevezték ki. 

— • korosolyásó egyesület eatélye. 
Már lapunk mull számában említettük, hogy vá-
rosunk legágilisabb egyesülete : „a korcsolyázó 
egyesület folyó  hé 7-én a „Kossuth" szálló nagy-
termében saját pénztára gyarapilására zártkörű 
estélyi  rendes. Az élvezetesnek Ígérkező estély 
műsora a következő: 1. Nyitány,  a .Traviata" 
ozimü operából, előadja: Káduj B. Árpád zeue-
kara. 2. Szavalat,  előadja: Nagy Béniné úr-
hölgy. 8. Magyar  népdalok,  zeuekiséret mel-
lett énekli: Mihály  Irma k. a. 4. Humoros 
monolog,  irta és előadja: Gara Ákos ügyvéd 
jelölt. 6. Férfi  négyes,  énebli a műkedvelő 
dalárda. íme, a tartalmas műsor, melynek össze 
állításában as egyesülst vigalmi blsottsága a leg 
nagyobb körültekintéssel járt el, már magában 
véve ia garancziát szolgáltat arra nésve, hogy s 
megjelenők egy jól sikerült estélyuek lessuek 
részesei, annál is inkább, mert a műsornak 6-ik 
számát a .Tánozot" saját magnk fogják  intéz-
hetni. A derék vigalmi bisottság rajta less, hogy 

közönség igényei egyéb tekintetekben is a leg-
teljesebb mértékben kielégitessenek. Belépő dij: 
Személyjegy 2 kor., osaládjegy B kor. Az estély 
pont 8 órakor kezdődik s tekintve as érdeklő-
dést, mely as estély íiánt nemosak itt városunk-
ban, hanem a közel vidéken is mutatkozik, na-
gyon népes leás. 

— Tánoz-vizsga. Simkovics  József 
tánezmester hst heti szorgalmas mnnkálkodásá-

i a keze alá járó növendékekkel elért ered-
ményét mull hó 28-án, a .Kossuth" szálló nsgy 
termében megtartott tánczvizsgán mutatta be. 
És ez az eredmény dicséretére válik ugy magá-
nak s mesternek, mint a táncztannló növendé-
keknek. A néző közönség, melynek legnagyobb 
részét sz érdekelt szülők és rokonok alkották, 
készséggel tesznek tanúságot a táncz-mester 
kitűnő módszere mellett, melynek alkalmazásá-
val sikerült neki növendékeit a táncz művésze-
tébe annyira bevezetni, bogy azok produkcziói 
még a legkényesebb igényeket is kielégítették. 
A vizsgának egyes számait a közönség a leg-
nagyobb elismeréssel kisérte s meg megnjnló 
tetszésének igen sokszor adott kifejezést  s ngy 
a mestert, mint a növendékeket tapsokkal és 
éljenek kel jutalmazta. Elragadtatással szemlél-
ték a „Rózsafüzér  tánozot*,  melyet párosával 
a következő növendékek adtak elő: Balázs 

Nelli, Bors Ilonka, Fejér  Erzsike, Jakab Luj-
zika, Jerzaák  Mariska, Kinda  Margit, Kolo-
nies Violka, Koltscharsob  Adél, László  Ibolyka, 
Orbán Ilona, Pap Livika, Péter  Juliska, Ro-
senfeld  Zseni, Szaesvay Mariska, Szatmári 
Erzsike, Sztupjár  Terka, Szebeni  Elizke, 
Tamás  Rózaíka és Zareczky  Anna. Második 
pont volt a .Tarentelamelyet  megfelelő 
kosztümben és szerelvényekkel Kolonios  Violka 
is Orbán Ilonka lejtettek. Ezt követte a 
Sztupjár  Terka gyönyörű prodnkcziója a .Rózsa 
balett."  A „Magyar  szólót•  Fejér  Erzsike, 
Kinda  Msrgit, László  Ibolyka, Pap Livika, 
Szaesvay Mariska és Molnár  Lajoska mutat-
ták be igen ügyesen. Ezzel azután a vizsga 
véget ért s elkezdődött az általános táncz, mely 
a hajnali órákig tarlott. Vasárnap este az az 
a mult bó 29-én a táncziskolába járó felnőtt 
ifjúság  rendezett magának tánczestélyt, melyen 
szintén sokan vettek részt és igen jól mulattak. 

— Qyásarovat. Egy hivei által szere-
tett és tiszteli lelkész, hosszas időn keresztül 
tapintatos és humánus egyházi elöljáró, a tár-
sadalomnak egy kiválólag képzett és mnnkás 
tagja halálozott el folyó  hé 95-én V e r e s s 
Antal kászonalcsiki esperes, nagykászoni plébá-
nos személyében. Az érdemes pap haláláról az 
alcsik-kászoni kerületi papság a következő je-
lentést adta ki: Az alcsik-kászoni róm. kath. 
esperesi kerület papsága a saját, valamint a 
rokonok, a nagykászoni egyházközség híveinek 
és jó barátoknak nevében szomorodott szívvel 
tudatja, bogy a jó paptárs, a buzgó lelkipász-
tor és szerető rokon : V e r e s s Antal, kiérd, 
alcsik-kászoni esperes, nagykászoni plébános f. 
hó 2&-én reggeli 4 órakor mnnkás életének 61, 
áldozópspságának 38-ik évében viselt hosszas 
szenvedés és a haldoklók szeutségeinek több 
szőri ájtalos felvétele  után végelgyengülésben 
az Urban csendesen elhunyt. A megboldogult-
nak hült tetemei tolyó hó 28-án fognak  a 
kászonimpéri kápolna kerítésébe d. e. 10 óra-
kor a fellámadas  reményében elhelyeztetni és 
ugysnskkor fog  lelkéért az engesztelő szent-
mise Áldozat az Egek Urának bemutattatni. — 
Nsgykászon, 1903. november bó 28 án. Nyugod-
jék békességben I Temetése mult hó 26-én d. e. 
10 órakor történt paplársainak, a vidék intelli-
gencziájának és a bárom község Iskósainak 
óriási részvéte mellett. 

— Elszámolás. A csiktaploozni .Mii-
kedvelő"' társulat által folyé  hó 28 án a rém. 
kalit, elemi iskola javára rendezett tánozostélyen 
befolyt  t-3 kor. 70 fillér.  Kiadás volt 63 korona. 
Tiszta jövedelem 30 kor. 70 fill,  mely az Í B k o l a 
pénztárának gyarapítására a gondnok kezére át 
is adatott. Ez estélyen felülfizettek:  Körösy 
Géza lelkész, Beteg Gyula, Kis Árpád, Ballé 
Imre, Vajda Aladár és N. N. I — 1 koronát. — 
Barta Gyula 50 fillért.  Szentes Gergely, Szultán 
Péter és Baké László 40—40 lillért. Demeter 
Islváu. Eröss Domokos, Biró Vilmos. Gondos 
Balázs és Uáliut Erzsi 20—20 fillért.  Fogadják 
a uemesszivü felülfizetők  e helyen is a műked-
velő társulat köszönetét. Csiktaploczáu, 1903. 
november 30-án. A reudezŐBég. 

— A zsögödi határ tagositása elért 
utolsó stádiumához, a bizlokba vezetéshez. — 
Ennek foganatosítására  a mult hó 30 ik és de-
czember bó 1. és következő napjai tűzettek ki 
A birtokba vezetés folyik. 

— Községi faiskola-kezelők  figyel-
mébe. Figyelmeztelek a községi faiskola  ke-
zelőket. bogy a mennyiben vadoncz vagy oltó-
galy szükségletüket a gazdasági egyesület fa-
iskolájából, esetleg az állami faiskolákból  óhajt-
ják fedezni,  ez iránti kérésüket legkésőbb de-
czember hó 8 áig a Csikmegyei gazdasági 
egyesülethez nyújtsák be. 

— Ki akar fajbaromfit  rendelni ? 
A székelyföldi  kirendeltség  által  ingyenes 
kiosztásra küldölt emdení ludak, pekingi rér.<ék 
plimulb és langsau tyúkok átvételére rész nt a 
rendes időben, részint elkésetten annyian jelent-
keztek, hogy a jelentkezők negyedrészének nem 
jutóit a kiosztásra került fajbaroinfiakból.  — 
Miután a jelentkezők közül sokan azon kíván-
ságukat fejezték  ki, hogy hasonló baromfiakat 
pénzért is hajlandók volnának átvenni, a gaz-
dasági egyesület felhívja  azokat, kik ily fellé-
tel mellett baromfiakhoz  akarnak jntni, hogy 
szándékukat akár személyesen, akár levélben 
az egyesület irodáján deczember hó 9-én dél 
12 óráig bejelenleni szíveskedjenek. A bejelen 
lésben jelezni kell, bogy minő baromfiakat  ki-
ván az illető álvenni. Egy törzsből 3 drbnál 
(két tojó, 1 hím) kevesebbet előjegyezni nem 
lebet . Azon megrendelőknek, kik a gazdasági 
egyesületnek legalább évdijas tagjai az átvett 
baromfiak  árából 30°/o el fog  engedtetni. — A 
megrendelés csak az esetben fog  eszközöltetni, 
ha legalább is 20 törzsre jelentkező lesz. Itt 
még megjegyezzük, bogy a gyergyó vidéki gaz-
dák részére a fajbaromflak  a gyergyó vidéki 
gazdasági egyesülethez küldettek kioszláB végett. 

— Előmunkálati engedély vasút 
építésre. Híeronymí Károly kereskedelemügyi 
miniszter Wildner Károly nyugalmazott tábor-

noknak és Borszéki Soma nyugalmazott minisz-
teri osztálytanácsosnak mint érdektirsaknas a 
tervezett székely vasúti hálózatból Gyergyéditró-
nál kiágazélsg Borszék érintésével Gyergyó-
bélbor községig vezető keskeny, esetleg szsb-
ványos nyomtávú villamos, vsgy gőzmozdonyu 
helyiérdekű vasútvonalra az előmunkálati enge-
délyt. egy évre megadta. 

— Kősusa lék s z ü k s é g l e t A marosvásárhelyi 
kereskedelmi ós iparkamara az érdekeltek tudomá-
sár» hozza, hogy B m. kir. államvasutak « « d i üzlet-
vezetősége 1SKM-190Ü. évi kízuzalék szükségletét 
l'KÜI. évi deczember hó 5-én déli 12 óráig benyúj-
tandó ajánlatok alapján biztositja. 

— Egyrő l -másró l . Egy fiatal  asszony, kinek 
térje uogyou szeretett későn, azaz korán reggel haza 
jönni, kigyógyította férjét  ebből a szenvedelyeból. 
Egyszer mikor megint korán jött, az asszony kiszól 
a kulcslyukon: „Te vsgy Józsi ?" Már pedig a félje 
neve Pál volt. Azótn Pál urain minden este korán 
vau otthon, félszemmel  alszik és revolvert r e j t h e t 
ágvábun, tuuire azonban szükség nincs, mert a Józsi 
sofiascin  létezett. * » • 

A n y ó s : Szép, hogy mikor meglátogattak a 
nyári fészketekben,  mozsárdurrogással fogadtok. 

V ő : N'em mozsarak azok, m a m a ! 
A n y ó s : Hát mi a szösz ? 
V ő : Viharágyuk . . akkor szoktuk elsütni, 

mikor jön a zivatar. 
* . * 

A világ legrégibb szerelmes levelét a Britisch 
muzeumban ör/.ik Londonban Ebbeu a levélben a 
levéliró cgv i-gy|itomi bájos herczegnő kezét kéri 
inog 36tK) évvel" ezelőtt. 

C S A R N O K . 

Két szál virág. 
llegéuy. — Irta : Bálás Bála. 

A mint sz anya jelenlelte, hogy a fnlánk 
kint vau. Ágnes őrömében elszólta magát nagy-
hirtelen : 

— Jaj, de csúf  vagy Józsi. 
— Nem csókolnak meg a leányok, — 

mondotta az apa. 
— Majd megcsókol a balál — feleié  Józsi 

ur komikus elkeseredéssel. El is megyek baza. 
Köszönöm Anna néni, liogy kivette a fulánkot. 
Ajánlom magamat és nyúlt Anna néni keze 
után, bogy azl csókkal lássa el. De szólt Anna 
néni emígy : 

— Hohó, ifiur,  nem ugy járják a csárdást I 
Bekölöm a szájadat hagymával, aztán vau va-
lami dolgom c:ég. A fejedet  is megakarom mosni. 

Ágnes, ki az előbb, a „csók" szónál in-
kább szeretett volna a föld  alatt, mint fölött 
lenni, most még jobban megijedt. Továbbá az 
úrfi  is sejtvén, sőt tudván, hogy miról lehet 
szó, felette  megijedt. 

Elárulva magát, ki is nyekkentette: 
— Anna néni, lelkem, pogány a szive? 

Cserey kérdő tekintettel nézett szél, bol egyikre 
hol másikra. 

Az asszony intelt neki, bogy mindjárt 
megtnd mindent. S éppen ekkor kötvén meg a 
fehér  kendőnek két csücskét a nyakán, hátul, 
a készenlét jeleképen egy kicsit nyakon is le-
gyintette a legényt, aztán magnkra hagyva a 
fiatalokat,  urával bement a belső szobába. 

— Ugy kell neked Józsi, — mondta Ág-
nes ártatlan duzzogással, a mint magnkra ma-
radtak, — most nemcsak az isten büntetett 
meg a csókért, még el is tilthatnak egymástól 
minket. 

— Akkor én meghalok — mondta Józsi. 
— Te, csúnya néger, meghalnál értem ? 

— kíváncsiskodott Ágnes örömrepebő szívvel, a 
mint messze egy sarokban hátratett kézzel állt. 
De — lette ntána gyorsan, — mond csak kicsi 
Józsikám, most már mindig ilyen csúnya leszel? 

— Dehogy. Leszek én még szép is — 
felelte  Józsi meggyőződéssel. Még pedig egy-két 
nsp alatt. 

— Csókolui is tndsz majd a szájaddal ? 
— Igen, csókolni is fogok  tudni. 
— Hát. . . hát kit csókolsz meg ? 
— Téged, Ágneskám . . . 
— Hogyis ne I Msjd adok én neked 1 
— Mit? csókot? 
— Dehogy is 1 
— Hát mit? 
— Megharagszom. De nézd csak Józsi.. 

mondd csak, vaj|on, ka egy leány megharagud-
nék egy olyan csúnya fiúra,  a milyen te vagy, 
hogy megcsókolta, vájjon az a harag annak a 
leánynak jól esnék-e? 

— Már hogyne esnék, kicsi Ágneskám I 
Bizony jól esnék. Tudom, neked is jól esik. 
Ugy-e? 

— . . . Ugy. S eltakarta két kezével az 
arczát, mert a mama kinyitolt. 

— Józsi úrfi  megfog  engedni, ha most 
magára marad. Ágnes, gyere be. 

Ágnes megijedve belépett. 
Józsi utána súgta: 
— Mondjad, hogy nem csókoltalak meg. 
Ágnes belépett. 
— Mondjad, fiam,  — kezdte az apja, bogy 

ha megtiltom Józsinak, hogy többet ide ne jöj-
jön, jó lesz az? 

— Jó, — felelte  Ágnes szülei meglepe-
tésére. 

!! KARACSOltfYI  VASAK!! 
Tan szerencsém a tisztelt közönséget értesíteni, hogy e hónapban M C A i l Ó T rendezek, mindennemű ajándékezikkek, u. m.: BlOUflOk,  flanellek,  barehetek, 

oretonok stb. eladására. 
L J T & T B R M B K J Í . T B K O K 

dús választékban és a legjutinyosabb árban kaphatók B V X 1 1 I A S E I I Ö , oői- és tért-divat üzletében, CSÍKSZEREDÁN. (Főtér.) 
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- S Z Ö L Ő L Ü G A S T 
ültessünk mtaden hé. mellé é. kertjeinkben, 

rold- és homoktalajon. 
,, • *'rre azonban nem minden szölnlaj alkalmas, 
, , n m ? k , , s z ° természetű) mert nagyobbrésze 
iTtJkel"6 ' í l ° r m í S t

1 ezért sokau ncra 
, l,Cír ,S"yt 0líd!K.- H o 1 '"(fásnak  alkalmas 

ínjokat Hitettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szoloerés idején a legkitűnőbb muskatály 
es inas édes szőlőkkel. 1 

A szőlő hazánkban iniudenUU megterem a nin-
csen oly baz, melynek fala  mellett a legcsekélyebb 
gon.loM.ssal felnevelheti  nem volna? ezenkívül 
inas epületeknek, kerteknek, kerítéseknek atb. a 
egremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb he-
yet is elfoglalna  az egyébre hasznaiható részek-
.'"!• t z a leghaladatoaabb gyümölcs, mert minden 
érben terein. A Injok ismertetésére vonatkozó, azi-
nes fenvnyomotu  kntalogos bárkinek ingy. ésbérm. 
aoldetik meg, aki czimót lev.-lapon tudatja. Clim: 
Érmelléti Első Snlöoitrúr-ttlep, Nurkún, i p. Síétclykid. 

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 ü s t - r é z f o n -
c s o r , z o m á n c z ) f o g t ü -
m é s , f o g h ú z á s ,  f o g t a -

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

Yeress Sándor dr. 
fogorvosi  és fogtechnikai  műtermében 

Csíkszeredán, 
Lázár D o m o k o s-f le ház 

(ssemben a „KOSSUTH" szállóval) 
emeletén. 

Rendelés d.u.'|22—5-ig 

Kövedül 
vulótii csuk 

a 
„Prtissütr' 

vi-ilji-gygvel. 

Kgyedttl 
vulódi csuk 

u 
„Preisstitr" 

Védjegygyel. 

vegyittelik. 
A költsége ennek igen csekély és dnssn visszatérni. Kap-
ható minden nevezetes kereskedésben, vsgy egyenest a 

czégnél: 

M E I S E L A J O S 
mezőgazdasági készítmények gyára Saáassebes. 

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

is jo fenti  czéghez fordulni. 

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

kül saját maguk készíthetik meg a beállítható MB*> •»«• d e r é k *w»bó-
k é i a z O l é k " M a segélyével anélkül; hogy szabásmintát kellene hnsználni. 
A készülék minden testalkathoz szabályozható. — Egy készülék ára után-
vétel mellett 3 korona. Minden müveit államban törvényesen védve és 
szabadalmazva. Ügynökök kerestetnek. 6 1 0 

« U N C H E I s B A l T E R I X T A I i , Sopron. 
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Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem ssját telkemen és felügyeletem  alatt 

KŐFARAGÓ TELEPET, 
ahol bel- és külföldi  márványokat  faragtatok  és csiszol-

tatok, síremléket,  márvány Ispokból fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  felirattal,  kávéházi  be-
rendezési-kel, hentes és mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min-
denni-mü javításokat legrövidebb idő alatt jutányos 
árban elvállalok és a fentemlitett  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

Továbbá tartok : Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-.  Labrador-  és tsrtós fagymentés  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nagy raktárot] és Márvány-
bútor  telepet. 

tisztelettel: 
Vaaut-utcsa. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve 

Nagy József,  kőfaragómester. 

Fényképészeti felvételeket 
elfogadok  mindenféle  nagyságban, u. m. : mell-, kabin-, C80-
port- és családképek felvételét,  továbbá arczképek nagyí-
tását ugy helyben mint vidéken. — Kívánatra felvételeket  házak-
nál is eszközlök jutányos ^s szolid árak mellett. — Elvállalok még 
czimer- és czégtáblák festését  is. — A mélyen tisztelt közön-

ség pártfogásába  ajánlva, maradok tisztelettel : 

SIMON MIHÁLY fényképész  és szobafestő, 
CSIKTAPLOCZÁN. 

^ nv <ft»  /|tv /nv tt» <nv ^ m /jn /nv/nk/nv/^/nk^^/nv/pv/nvnk^/nvi^^^^j 

a a r Felette fontos 
| minden mezőgazdára, marhatulajdonosra, juh, sertéstenyésztőre és minden klsgaidára nézve. 

,J/<  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  növendekmarháim  felnövését  ?" Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

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

ben részesített 

Regensburgi „É T Y Á G Y« takarmányfüszer 

^ Gyomorbajban szenvedőknek! 3 ! 
Mindazoknak, kik akár megbülés, akár a gyomor fellerhelése,  akár pedig 

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

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év 
óla ki van próbálva. — Ez nem más, mint az 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből és a legkitűnőbb jó borból készittetik, erösiti és táplálja 
az ember emésztőszervezetét, elhárítja az emésztési zavarokat es 

az egészséges vér ú j ra képzésere kiválólag hat. 
A fentnevezett  Füszeiesbornak kellő időben való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell kése-
delmeskedni, liogy a/t kellü időben használja. A krónikus gyomorbajnál fellépő 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felböfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még hu olyan hevesek lépnek is fel,  a 
bornak néhányszori élvezete ulán azonnal elenyésznek. 

^ ó k H l i m i l á e 8 n n a k kellemetlen következményei, mint a szorulás 
OÍBKUUgUldb kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vértoluiások a májban, lépbrn és a verőczér rendjei ben (aranyeres 
bántalmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan eiliárittatnak. — A 
lüszeresbor megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkal-
matlan anyagokat a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos véi képződésnek és a máj beteges 
állapotának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá s gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimerítik az embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek uj impul-
szust ad. — A lüszeresbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és 
táplálkozást, kormányozza az anyagcserét, gyorsítja a vérképzödésl, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és hálairat bizonyítja. 

A lüszeresbor palaezkokban 1 Irt 50 kiéi t és 2 írtért a következő gyógy-
szertárakban kapható: Csíkszereda. Csikszépviz, Csikszenlniiklós, Karczfalva, 
Kápnluás-Oláhlaiu. Honmród, L):ilya, llügöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdi-
baczon, Tu«uád, Bánkfalva,  üsikszentgyürgy, Sósmezö, Gyergyószentmiklós, 
Gyergyóditrő, Oyergyó-Alfalu,  (iyerţţyntolgyes, Gyergyóujl'alu, Csikszentmárton, 
Kászou, Parajd, Siklód, Komiul, Kled, Farkaslaka, Székelykeresztur. Erketl 
Kelek, Szászkei és/túr, Kauza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, Miklosvár. 
N.-Ajta, Bölön, /alán, Csernáton, Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárhely s igy tovább Magyarország és Ausztria minden nagyobb és kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csikszeredai gyógyszertából Füszeresbor eredeti minőségben bárom és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország va-
latnnenyi helyiségbe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell! 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Fűszeresbort kell kérni!!! 

CZELL FRIGYES ÉS FIAI 
bor nagykereskedés Nedgyesm. 

Fióküzletek: BRASSÓBAN s KOLOZSVÁRT. 
Eredeti 

ERDÉLYI HEGYI BOROK 
legjobb beszerzési forrása 

p a l a e z k o k b a n én  hordókban. 
Erdélyrészi képviselő: 

J a k a b Gyula ur 
Oyergyóssentmlklóson. 

- K E 
ruha-mossához 

a 1 e g j o b b kékitőszer. 
— Törvényesen védve. 

Mosó-iiiU'/.fU-kbeii,  háztartásokban a 
legkedveltebb ruhakékitö. 

O l o s ó és f e l ü l m u l h a t l a n !  1 

kis üveg 24 fillér,  tizszori mosás- > 
hoz clccundő. — 1 nagy üveg 1'tíO 

kor., Vt üveg 1 kor. | 
K a p h a t ó mindenütt . I 

Utániatoktól óvakodjunk! i 

Kizárólagos 
gyár tói : HOGHSINGER T E S T V E R E K gyára B UD APEST, 

V.I., RÓEBa-utosa 86. I 
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a karácsonyi és újévi 
ajándék-tárgyak, u m. : karácsonyfa-
én úvegdiszek, aranyszálak, kará-
csonyfa  pyertyftk,  gyermekjáté-
kok, babák, társasjáték, nőim unka 
dísztárgyak éa még máa mulattató új-

donságok kaphatók: 
S z ó k e l y h i d y S á n d o r 

női- ős férfidivat  Ozlctébcn, 
CSÍKSZEREDÁN. (Hntter-szálloval szemben.) 

Hol bármily női- éa férfidivat  czikkek 
olcsóbban szerezhetik be, mint bárhol ; 

mert elvem az, hogy : 
Kevés hasson, nagy forgalom. 

j 0 « . Jelszó: B E C S Ü L E T E S M P N g A S S A G l Ş 

" Ü " z l e t - S L t T T é t © l I 

Alulírott mint a HAUPTVOGEL-Czég UTÓDA brassói férfi-
szabó üzletének helybeli üzletvezetője tudatni kivánom a nagyérdemű 
közönséggel, hogy a fentnevezett  czégtől az üzletet átvettem s azt a mai 

kornak megfelelő  -" 

FÉRFISZABÖ-OZLETET 
saját nevem alatt tovább fogom  folytatni  a jelenlegi helyen. 

Becsületes munkásság, jó minőségű anyag és szolid árak 
mellett lesz törekvésem az igen tisztelt nagyérdemű közönség elismerését 
kegyes pártolása után kiérdemelni. 

Csíkszereda, 1903. év november hóban. Kiváló tisztelettel ; 

T a k ó K á r o l y f e M Ó , 
C e U E S z e r e d a . 
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J Ó MINŐSÉGŰ ANYAG ÉS SZOLID ÁRAK! - » « j j 

SZVOBODA TESTVEREK 
könyvnyomdája, könyv-, papír-, rajz-, írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában. 

Ajánlják a n. é. közönség szives figyelmébe  dúsan felszerelt  uj miniszteri rendelet szerinti 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére finom  papiron nyomtatva. Posta- és kézbesítő könyvek bekötve. 

J Ó L BERENDEZETT KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSÜKBEN 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajzpapir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló, 
irógép és mindenféle  szines selyempapírok. — Igen nagyválaszték levélpapírokban, melyek dí-
szes dobozokban 90 fillértől  10 koronáig; nagyválaszték névnapi kártyákból, díszes emlékkönvv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből; vegyes ifjúsági 
iratok, mulattató képes mesés könyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványokból. 

Különösen ajánlják a saját kiadásukban megjelent és nagv elterjedésnek örvendő ..ŐR-
ANGYAL" és „ÁRTATLANOK ŐRANGYALA" ezimü ima-és énekes könyveiket: — „Erények 
gyöngy-ét, ..Halotti zsolozsmák és szertartások könyvhét „.Csikmegye Földrajz' -át. 

Az iskolai évad beáltával ajánlják iskolai czikkekből dúsan felszerelt  nagy raktárukat; 
felső-,  közép- és elemi iskolai tankönyveiket; első minőségű irkáikat. Különösen figyelmükbe 
ajánlják a Tanitó uraknak a legjobb minőségű papirra nyomtatott iskolai felvételi  és mulasztási 
naplóikat, melyeket a legjutányosabban árusítanak. 

MODERN BERENDEZÉSŰ KÖNYVNYOMDÁJUKBAN, 
melv a legújabb szerkezetű gépekkel van felszerelve  és igy azon helyzetben vannak, hogy bármelyik 
vidéki könyvnyomdával a versenyt ugy olcsóság, mint csin és izlés tekintetében mindig fel  tud-
ják venni. —Nagy suiyt fektetnek  a gyors, pontos és tiszta munkák előállítására, melyet maguk 
végeznek a legnagyobb gonddal. 

Hm ii 

Nyomatott Csíksat radában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. IUU3. 




