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CSIKI LAPOK POLITIKAI. KÖZGAZDASAG1 ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 
Sxerktísíztoxé^ l<i."»clólilvntnl: 

Savoboda Testvérei könyvkereskedése, IIOVH a lap 
seeliemi részét iltctó minden közlemény, valamint 

hirdetések s elől zetési dijak is kttldendük. 

M e n J e l e n i U r\ l r t p 
*M"1 -n d e n S z e r d á b a . . 
Kéziratok nein adatnuk viss/u. 

KKLKI.6* A. KKJÍZTÜ : 
DH. F E J É R A N T A L , 

N y i l i u ' - r i e / I U i v o k 
soronként 40 fii.-ért  közöltetnek. 

EgyeB lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
K '̂c'sz évre 8 kor. (KiU(öldre) 12 kor. Félévre 4 kor. 

Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak u legolcsóbban számíttatnak. 

Előfizetési  felhívás! 
A tizenötödik évfolyamnak  mai lapun&kal utolsó számát kapják tisztelt olvasóink. Ez a szám tehát záró száma tizenöt hossza esztendő munkásságának, 

melylyel a „Csiki Lipok" e vármegyének az abban lakó székelységnek és a lutzíuiu az érdekeit szolgálta. 
Nem kérkedUnk a végzett munkával, nem vindikálunk magunknak j '^gi* érdemeket, annvit azonban, azt liiszszük, szerénytelenség nélkül elmondhatunk, 

hogy összes törekvésünk oda irányult, minden czikküDkkel, minden sorunkkal arra igyekeztünk, liogy e vármegyének közügyeit a leiiető legjobb akaratunk és tudá-
sunk szerint, önzetlenül szolgáljuk, nem kérve e/.ért egyebet, mint vármegyénk közönségének és Csikvármegye más vidékén élő szülötteinek szíves támogatását. 

Készséggel elismerjük, hogy ez nem is maradt el, a közönség szíves támogatása és pártfogása  szolgált ösztönül a tizenöt éves iáradságos munkában, ez 
serkentett, ez buzdított kitartásra és ez tette lehetővé, liogy a „Csiki Lapok* kicsiny kezdetből kiindulva, idők folytán  ugy terjedelmében, mint tartalmában folyton 
gyarapodott és gazdagodott, ugy. hogy ma már a vidéki lapok között számottevő helyet foglal  el. 

Aki a „Csíki Lapok" tizenöt éves múltját figyelemmel  kis'rte és annak működését pártszempontoktól menten, igazságosan és tárgyilagosan birálja meg, 
konstatálhatja, hogy a „Csiki Lapok' nem nagy képllsködött, nem (izütt országos politikát, azonban egyes kérdések elbírálásánál és megvitatásánál attól az időtől 
kezdve, amikor politikai lappá lett, következetesen és rendületlenül kitartott a szabadelvű irányzat mellett, folyton  a szabadelvű eszmék szolgálatában állott s szerény 
erőivel és eszközeivel ezek diadalra jutását igyekezett elősegíteni és előmozdítani. 

Az igazságos hiráló konstatálhatja, hogy a „Csíki Lapok', nem állott egyes klikkek szolgálatában, hanem minden társadalmi tényezőnek igazságát kész-
séggel elismerte s mindazon törekvéseket, bárhonnan is származtnk azok, melyek vármegyénk ügyeinek magasabb színvonalra emelésére, közállapotaink javítására 
irányultak, minden időben a legnagyobb buzgósággal igyekezett érvényre juttatni. 

Konstatálhatja, hogy a „Csiki Lapok" nem Űzött személyi kultuszt, lia azonban egyszer-egyszer egyes jelesebb férfiaknak,  e vármegye szülötteinek érde-
meit felsorolta,  ezt is a közérdek és csupán estik a közérdek szcniponljából cselekedte s e mellett sohasem késett, bárkinek is olyan lénye lelett, melyet a közérdek 
szempontjából helyesnek, hasznosnak és üdvösnek látott, az elismerés koszorújával adózni. 

A tizenöt  esztendős  mult  — nézetünk  szerint  feleslegessé  teszi,  hogy ismét  programat  adjunk.  elégnek  tartjuk  egyszerűen  kijelenteni, 
hogy az eddigi  irány mellett  továbbra is kitartunk,  szolgáljuk  készséggel  és  buzgalommal  jövőben  is Csikvármcgyénrk  és  a rsiki  székelységnek  érde-
keit,  igyekezni  fogunk  e vármegye és  az abban lakó  nép  panaszainak és  sérelmeinek  hűséges  tolmácsolója  lenni  és  az igazságot  ugy fel-  mint  lefelé 
mindig  őszintén  kimondjuk  és  tehetségünk  szerint  meg is védelmezzük. 

Szívesen helyet adunk minden olyan czikknek és közleménynek, melyek a közérdeket vannak hivatva előmozdítani, mint eddig, ugy továbbra is óva-
kodni fogunk,  liogy személyes ügyeket pártoljunk és egyéni gyűlöletből avagy magán érdekekből származó személyes torzsalkodásoknak helyet adjunk. 

„Csiki  Lapok"-at  minden  irányban igyekezni  fogunk  fejleszteni,  törekvésünk  leend,  hogy lapunk  e vármegye közönségének,  szülötteinek 
és  minden  művelt  embernek kedvencz  olvasmánya legyen. 

Midőn mélyen tisztelt előfizetőinknek  a múltban tanúsított kitart.) pártfogásáért  hálás köszönetet mondunk, a legmélyebb tisztelettel kérjük hogy a „Csiki 
Lapok"-at miut Csikvármegye és a csiki székelység érdekeit szolgáló orgánumot jövőre nézve is szíves támogatásukba részesíteni szíveskedjenek, meit minél nagyobb, 
minél kiterjeduttebb leend a közönség pártiogása és támogatása n „Csiki Lapok" is annál intenzivebben, annál nagyobb buzgósággal fog  megfelelni  feladatának. 

A ,,Csiki Lapok1' nagy politikát nem Uz, ebben megakadályozza a rendelkezésére álló igen szűkösen kimért idő és tér, de azért a szabadelvüség eszméi 
mellett mégis rendületlenül kitart, hiven és buzgósággal támogat minden olyan Ügyet és kérdést, melyek a Magyarország uj korszakát megteremtő tiszta és igaz 
liberálizmus magasan lobogó zászlóját ujabb diadalokra vezetik. 

A „Csiki Lapok" jővő évfolyamában  a mennyiben a rendelkezésre álló tér megengedi minden számában tájékoztatni fog  ugy a bel- mint a külföldi 
nevezetesebb eseményekről, hogy azon előfizetőinek,  kik csak lapunkat olvassák, igényeit is kielégíthesse. 

Ezt-k mellett azonban a „Csiki Lapok" eztilánra is első sorban Csikvármegye cs a csiki székely nép minden i g a z ü g y é n e k fog  szolgálatában állani 
s ezeknek előbb vitelén a legnagyobb buzgósággal és a legnagyobb Bzereteltel munkálkodni. 

Hogy ezt az eddiginél nagyobb mértékben tehesse, arra nézve tisztelettel kérjük előfizetőinknek,  olvasóinknak és dolgozó társainknak szellemi és anyagi támogatását. 
Előfizetési  áraink lapunk nagyobb alnkja daczára is maradtak a régiek, azaz : 

Egész évre 8 korona (4 frt).  I Negyedévre . 2 korona (1 frt). 
Félévre . . . . 4 korona (a Irt). | Külföldre  . . 12 korona (6 frt). 

Ugynnezen alkalommal tiaztelettel felkérjük  azokat, kik az előfizetési  dijakkal liátrálékban vannak, hogy a hátralékos összegeket kiadóhivatalunkhoz 
(Szvoboda Testvérek könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. ^ CSIKI LAPOK" 

szfrkesztösegn  és kiadóhivatala. 

A „CSIKI LAPOK" TAROMJA. 
K t f i e t t a y M t . 

Klet kép. 
Irt a : KltlTSA RÓZA 

1. 
Gyönyörű tiszta téli este vsa. A felhőtlen 

égbolton a csillagok milliárdjai ragyognak ; gyé-
mántként csillog a keioényte fagyott  hó. Az ab-
lakokon át kicsilámló kárác ouyfa  gyertyái meg-
világítják a község utciáit. 

Minden háznál ünnepet ülnek ; zaj, vidám-
ság van mindenütt, csak ott, ama földszintes  kis 
házban van osend. Ott láttatni buaau. egyedül, 
gondolataiba mélyedve e*,y középkorú uőt. 

Haja ősibe vegyül' ; nemes vonású arczán 
as egykori szépség nyjmai láthatók. 

Ott ül aksndallj mellett kimerülten, fejét 
kezére hajtva. 

Egyedül áll a világban s kézimunkája által 
tartja fenn  magát. As utóbM napokban erejét túl-
feszítve  dolgozott, hogy elvégezhesse a ksrá-
csonyi ünnepekre felvállalt  m.inkákat, 

Mig jé anyja élt, édes .'olt neki a létért 
való kilidelem és nem éreste a; élet sivárságát. 
Jól esd érzéssel töltötte el lelkét annak tudata, 
hogy mellette vau az a drága lény, a ki öröm-
ben, bubán osztozik vele. Most ciéltalan, üres 
sz élete. 

Ifjúkorában  milyen másként színezte volt 
ki a jövőjét és milyea más élete lehetett volna. 
Boldog családi körben tölhethetné e szent estét I 

Nehéz sóhaj szakad föl  kebléből. 
Ki hitte volna azt, hogy as eio^or ünnepelt 

Margit egyedül fog  baladui az életútján, nem 
élvezhetve a családi élet örömeit. 

Mélyen érző szivének első, igaz ssent ér 
sésével megszeretett egy ifjút,  ki viszont sse-
rette ót. 

Oh as as álbarátnő, az a kaciér Nina mint 
feldúlta  az ó boldogságát I Örömtelenné, elvárrá 
tette as életét I 

Nlnának sértette hiúságát, hogy Margitot 

nevezték a községben „legszebb lesny„-nsk. Meg-
mutatta azt, hogy ba ó uem oly eszményi szépség 
is, mint Margit, de ellenállhatlau. Hálójába keli 
tette a Margit által annyira szeretett ifjút  : Gerót, 
aztán midón hiúsága kielégítést nyert, ott hagyta, 
nem törődött többé Qeróvel, mivel állása uem 
elégíthette ki az ó igéuyeit és férjhez  ment a 
Rzomszéd városba, egy Idós, gazdag nagybirtokos-
hoz, a csillogni vágyó kaczér teremtés. 

Geró bünbánólag tért vissza Margithoz, de 
a csalódott büszke lélek hidegen utasította el a 
csapodár, hütleu ifjút. 

Margitnak az volt elsó és utolsó szerelme. 
Azért maradt leánynak, mert szerelem nélkül 
nem akarta egy férfihez  kötni msgát. 

A megbüubödött ifjú  örökre eltávozott a 
községből, nem akarva gunytárgya leuni az em-
bereknek. 

Szegény Geró ! Tehetett e arról, hogy a 
csábos Nina olyan ellenállhatatlan bübájt gyako-
rolt reá... 

Oh, miért nem hallgatott Biivének sugsl 
mára Miért engedte, hogy büszkesége uralkod-
jék érzelmei fölött.  Ha megbocsátott volna Gerő-
nek, most, e szent estén, nem lenne ilyen szo 
moru egyedüliségben I . . 

Vájjon mi lett Qeróvel ? Él-e még ? Hol 
dog osaládi körben tölti e B z e u t estét ? Vagy 
neki is rideg, czéllalan as élete I .. Gondol e 
néha reá ? Sejti-e, hogy milyen elhagyatva áll 
a világban, küzdve a létfenntartásért  I — 

A kandalló tüze kialvó félben  van. 
Margit letörli az arczán aláfolyó  könnyeket, 

végig simítja homlokát, melyen barázdákat voul 
az idó és bánat. Bágyadtan emelkedik fel  helyé-
ről a néhány hasábot vet a kandallóba ; asután 
elkölti szerény esteifjét. 

üjra elmerül gondolataiba. Lelke újra 
visszaszáll a múltba s átélt rövid boldogságának, 
hosszú szenvedéseinek képei veszik körül bána-
tos szivét. Szegény, szegény leány I 

II. 
özvegy Síilvesster Lajosué elegáns lakása 

fényesen  kl van világítva. 

A nagy te remben felállított  karácsonyfa  gyer-
tyáit meggyú j to t t a az inas, azután urnúje utasí-
totta. liogy mikor adjon ji-lt a csenget tyűvel és 
távozást iutett ueki. 

Sziveszter Lujosné gyönyörködve legel te t te 
szemeit s sokfele  szinii, Bzáimnlnn gyertyafényé-
től ragyogó karácsonyfán,  melynek ágai dúsan 
m e g r u k v i valának aranyozott gyümölcsökkel , 
cznkorbabákksl és csillogó csecsebecsékkel , mig 
ta lapzatánál az a j ándék tá rgyak voltak e lhe lyezve . 

Édes érzéssel gondol arra , hogy mily nagyon 
fognak  örülni gyermekei és unokái az é r tékes 
a jándékoknak . 

Még egyszer szemlét tar t a linoni ízléssel 
s gazdagon kiállított ksráesényfa  fölött  ; azután 
visszatér övéihez. 

Szi lveszterné e szent es téa m a g a köré 
gyiij té szeretet te i t . Mind együt t vanusk . Két 
l eánya férjeikkel  és öt unoka. Két tanuló tla is 
hazajöt t az ünnepekre . 

Amint belépett a szobába, unokái körülfog-
ták és kérdésekkel halmozták el 

— Nagymama jün-o már az angyal ? Hoz-e 
sok jé tékot ? Baszéló babát is ugy-e V Nekem 
szép nasy lovat ! A babának koc9Íju lesz-e ? Hát 
kardot és csákót ? 

Szi lveszterné rendre csókolta a csacsogó 
kedves g t e r inekeke t , de mielőtt kérdéseikre felel-
hetet t voína, megszólalt , a gye rmekekre bűbájos 
zenekéül ha té csenget tyű hangja . 

Miudannyian u nagyterembe mentek. 
A gye rmekek hangos tetszésnyilvánítások-

kal za jongták körül a poinpás karácsonyfát  s 
örömtói rugyogó szemekkel vették birokukba a 
J ézuska küldeményét . De uemcsak a gyermekek , 
hauem a nagyok is igen örültek a szebbnél-szebb 
é r tékes a j ándékoknak , melyekkel a bőkezű mama 
lát ta el óket. 

Siilvesiterné boldogságtól sugárzó arczczal 
gyönyörködött a kodves jelenetben, melyet aján-
dékaival idézett eló szeretteinél, kik kézcsókok 
köiött hálálkodtak a jó mamának. 

Valóban Szilvesster Lajosné sorsával nagyon 
meglehet elégedve. As ó élete mindig simáu folyt. 
Férje igen jó ember volt; minden kívánságát 

teljesítette. S habár szrelem nélkül ment az 
idós férfihez,  de a gazdag nagybirtokos mellett 
kielégíthette azon vágyát, hogy csilloghasson. 

Fiatalabb éveiben a kis városkában ó volt 
az ünnepélyek és estélyeknek fénypontja.  A vi-
lágkiállításokat látogatta és minden évben hol 
egyik, hol másik fürdőn  nyaralt, feltüuést  keltve 
gszdsg öltözékeivel. 

Férje ezelótt pár évvel lislt meg, hátra-
hagyva nagy vagyonát, melyből a gyermekeit 
illető részen kivül is, gazdag örökség maradt reá. 

Szilveszter Lajosué, az egykor csábos Nina, 
most 5U év körül van, de még mindég szeret fel-
tüuést kelleni. Nem ugyan külsó megjelenesével, 
de neve által. Hiúságának hízeleg, ha jótékony-
czélu előadások után a „felülfizetők"  kösölt olvas-
hatja nevét a lapokban, mint legtöbbet adakósóét. 
Vagy pedig Tlialia vándor papjai — kiknek temp-
lomát bnzgóu látogatja, zengnek dicsériádákát a 
vendég szerető úrnőről, kinek asztalánál gyakran 
részesülnek fiuotn  ételekben és kitűnő italokban. 

Vajjou a jólétbeu, pompában ussó Szilveas-
ternének jut-e uéha eszébe Margit? Lelke nem 
telik e el olykor önváddal azért, hogy hiúsága által 
egykori barátuőjéuek tőnkre tette élete boldogsá-
gát ! ? Gondol-e most arra, hogy mig ó e ssent 
estét boldog családi körben tölti, addig a ssegény 
leáuy egyedül van szegényes szobácskájában, fájó 
emlékei fölött,  bus gondolatokban mélyedve. 

. 

. « 
Szeretnék a szegény Margitnak kőltői Igas-

ság szolgáltatást uyujtsui szenvedéseiért I De 4, 
az 50 évea leány, kinek szerető ssülei a földben 
pihennek, kinek küzdenie kell a létfenntartásért  a 
kihez nem közelit szeretettel senki, Bem rokon, 
sem barát, e földön  már uem fog  örömben része-
sülői, nem fog  kárpótlást találni elvesztett boldog-
ságáért I De a Jézus, as Isten fia,  ki Istállőbaa 
született és szenvedésteljes földi  életével példát 
adott a béketűrésre, uem a rövid élet múló örömei-
vel, boldogságával kárpótolja azokat, kik békével 
viselik a szenvedéseket, hanem a túlvilágon, as 
örök basában, az ó fénykörében  készített ssátflukra 
helyei, hol Igaz öröm, égi szent béke és Örökkön 
tartó boldogság van I 
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Karácsony. 
A keresztény világ ÖMIM templomai 

mellé épített tornyokban megszólalnak 
harangok a é rezesen zugó, csengő-bongó 
szHVuk az egéaz told kerekségén hirdeti 
azon napnak évfordulóját,  melyen a világ 
Megváltója, a szeretet örök forrása, 
szegényeknek gyámola, az özvegyek éa 
árvák pártfogója,  a boldogtalanok vigasza 
és a kétségbeesettek utolsó menedéke : az 
Ur Jézns Krisztus szUletett. 

És az éreznyelvü harangok szét-
áradó hangjára lelki szemeink előtt 
ojolag feltUnik  a fényes  csillag csodás 
világossága, mely az első Karácsonykor 
elbűvölő sugaraival a távol kelet böcseit, 
a mezők szegény pásztorait, a királyokat 
és koldusokat a betlehemi jászolhoz gyűj-
tötte, hogy elfeledve  tényt és pompát, 
szegénységet és nyomoruságot, földi  javaik-
kal klllsőleg, szivük legszentebb érzel-
meivel pedig belsőleg hódoljanak az em-
beriség megváltására elküldött isteni gyer-
mek előtt, egyesülve az örök szeretetben, 
mely akkor először áradott szét az egész 
emberiségre a szegényes jászolból. 

És mintha ujolag megcsendülne a 
mennyei seregek nagy sokaságának éneke • 

„Dicsőség  a magasságos meny-
nyekben Istennek!  és  a földön  bé-
kesség  és  az emberekhez jóakarat." 

A mennyei seregek magasztos éne-
két millió, meg millió ember veszi ajakára 
most, mikor a keresztény világ egyik 
legmsgasztosabb, a keresztény családok 
egyik legszentebb Ünnepét, a Megváltó 
születésének évfordulóját,  Karácsonyt 
UnnepeljUk. 

A mint ismét a betlehemi jászolra 
gondolunk, a honnan a legnagyobb jó 
áradt szét az emberiségre, azivUnk meg 
telik meleg szerelettel, lelkünk viszont 
szeretet ntán sóvárog s éppen ez teszi 
a szent Karácsonyt oly magasztossá, benn 
a családban éppen ugy, mint kUnn a tár-
sadalomban. 

A családban a szülők és gyermekek, 
a közelebbi és távolabbi rokonok között 
a már is meglévő szeretet a szent Unm p 
közeledésére meglepő mértékben fokozódik, 
keresik az utat és módot, melyen egy-
másnak örömet és gyönyörűséget szerez-
hessenek. 

De a szivekben áradozó szeretet nem 
elégszik meg csak ezzel, hanem a csalá-
don kivU I a nagy társadalomban is keres 
magának módot és anyagút, kikre annak 
legalább feleslegét  kiönthesse. 

Felkeresi a szegényeket és elhagya-
tottakat, letörli ezek könnyeit, megvigasz-
talja az özvegyeket és árvákat, enyhiti a 
nyomorúságot s mindezt teszi a szerelet-
nagy Mesterének a mi édes Üdvözítőnk-
nek nevében. Ezért várjuk, ezért óhajt-
juk olyan eovárgóan és olyan örömteljes 
sejtelmek között a szent Karácsony el-
jövetelét. 

Áldott légy tehát oh nagy nap, 
melyen szUletett az emberiség Megváltója. 

Áldott légy szent ksrácsony és hozz 
áldást msgaddal nemcsak a családra, nem-
csak egyesekre, hanem e nemzetre és az 
országra is. Ihlesdd meg a Kárpátok ál-

tal övedzett terület különböző nemzeti-
ségű és különböző vallású lakóit, hogy 
mint egy nagy családnak tagjai egyesüljenek 
a szeretetben s közös erővel és egy aka-
rattal munkálkodjanak e hazának jólétén 
melytől függ  az egyesek jóléte is, és az 
országnak boldogulásán, melytől függ 
egyesek boldogulása is. 

Töltsd el oh szent Karácsony meg-
elégedéssel és örömmel a sziveket és lel-
keket, bogy leborulva mi is örömmel zen-
gedeshessük: 

m Dicsőség  a magasságos mennyek-
ben Istennek'  ! 

Légy áldott és légy Üdvözölve oh 
Karácsony szent ünnepe ! Szítsd és éleszd 
lelkünkben a hitet, a mely a küzdelmes 
életpályán megsegít és a nyomoráságok 
közepette megerősít. Juttasd eszünkbe, 
hogy mily hálával tartozunk a mi Urunk-
nak és Istenünknek, a ki eltekintve a mi 
rengeteg bűneinktől, megváltásunkra elkUl-
dötte az O egyetlen szent fiát  az Ur Jézus 
Kriszíust. Áldj meg éa szentelj meg min-
ket, hogy legyünk érdemesek az Ur kegyére 

és az ő szent nevét dicsérjük minden, 
kor és mindenha I 

Uh vajha a betlehemi jászol felett 
tündöklő csillag ragyogó fényével  elárasz 
taná az egész emberiséget, bevilágítana a 
lelkekbe és szivekbe, hogy szUnjék meg 
a népek és nemzelek, a társadalmi osztá-
lyok és HZ egyes emberek kö/ött a vi-
szálykodás és visszavonás, tlinjék el a 
gyűlölet és irigység s azok helyét foglalja 
el a szeretet, a tiszta, igaz és őszinte sze-
retet, olyan értelemben, a mint azt Ő, a 
mi édes Üdvözítőnk, a világ Megváltója 
hirdette: Szeresd felebarátodat,  mint ten-

agadat és szeresd még ellenségedet is. 
Igy  béke  lesz  a földön  és  az em 

berekhez jóakarat. 
Ha meg van szivünkben az élő hit, 

ha él és milködik bennünk a Krisztusi 
szeretet, akkor Karácsony szent ünnepe, 
pihenő nap leend az élet fáradalmai  k»w Cwadás után a király beszélgetésbe ereszkedett 
zepette s meghozza számunkra mindazon "fM-gszólilásával  kiterítette Széli  Kálmánt, 
kegyelmeket, melyek a nagy évfordulóhoz 
fűződnek. 

Boldog Ünnepeket! 
= A magyar delegáozló megala-

k u l á s a . A magyar delegáczió folyó  hó 14-én 
tariotta meg alakuló gviilését a főrendiházban. 

névsor felolvasása  után elnökké Szapáry 
Gyula grófot,  aleluökké pedig Széli  Kaliuánl 
választották meg s végül az egyes bizottságokat 
alakították meg Ugrón  Qábor azt kívánta, hogy 

közös miniszterek képviselők utján a magyar 
delegáczió zárt ülésein magyarul nyilatkozzanak, 
továbbá, hogy ne a magyar, hanein az osztrák 
delegáczió tartson előbb gyűlést, hogy aztán a 
magyar delegáczió ülésein miudjárt reflektálni 
lehessen azokra a beszédekre, a melyek az 
osztrák delegáozinban esetleg elhangzanak. Tisza 
István azt felelte  Ugrounak, hogy kívánságait 
majd a delegáczióban terjesze elő. Apponyi a 
tagságról lemondott, de azt nem fogadlak  el • 
kívánságához képest a hadügyi bizottságba osz 
tolták be. 

— A magyar delegáozló első ülése. 
A magyar delegáczió f.  hó lo-én kezdte meg 
tanácskozását Bécsben a Bakkgasaei magyar palo-
tában. Az ülést Széli  Kálmán alelnök nyitotta 
ineg i|ien szép beszéddel, a mely a király dicsői 
tésében csúcsosodott ki. A beszédnek ezt a részét 
állva hallgatták végig. Azutáu megemlékezett 
Klotild kir. herczegnő haláláról s indítványára u 
részvétnek jegyzőkönyvben adlak kifejezést  s 
erről József  kir. Iierczeget értesíteni határozták. 
Ugyancsak megemlékezett elnök Kállay  Béir 
haláláról is, kiben Magyarország egyik elsőrendű 
Hát gyászolja. Szapáry  Gyula grófnak  egy iiavi 
szabadságot adtak, Ernaszt  Kelemen főrendiházi 
tag helyolt Firczák  Gyula póttagot hívták be s 
felolvasták  az irományokat. Ezután Barién  István 
közös pénzügyminiszter te r jes i te t te elő sz 1004 
évi közös költségvetést, mely után a jövő hé első 
két hónapjában felderülő  kiadások engedélyező 
sét kéri. As előterjesstéat Ugrón  Qábor felszóla 
lása után as albizottságokhoz utasították. — Erre 
megalakultak az albizottságok. Költségvetés al-
bizottságában e lnök : Wodiáner  Gyula, eladó 
Szerb  György. Naplóbirálé albizottságban elnök : 
Kussevich  Sz veto jár , eiőadó : Werner  Gyula. 
— A külügyi albizottságban elnök : Héderváry 
Károly gróf,  előadó Falk  Miksa. A pénzügyi al 
bizottságban e lnök : Harkányi  Fr igyes báró, 
jegyző : Szerb  György. — A hadügyi albizottság 
oluöko: Széli  Kálmáu, jegyzője : Műnnich  Au-
rél. A tengerészeti albizottság e lnöke ; Pallavi• 
cini  üde, e lőadója : Teleki  Sándor gróf.  Az 
egyesült négyeB albizottság elnöke ; Széli  Kálmán 
j e g y z ő j e : Műnnich  Auiél. Ülés végén Szemere 
Miklós kérdést intéz a külügyminiszterhez tt gü-
rög katonai koovenczio megkötésére vonatkozólag, 

mire Burián  Istváu azt válaszolja, hogy az 
orról szárnyaló hírek alaptalanok. Ezzel az ülés 
véget ért. 

= A delegáozló négyes albizott-
ságának ülese. Folyó hó 16 án délután ká-
rom órakor a négyes albizottság Széli  Kálmán 
elnöklete alatt Illést tartott, melyen a közös 
kormánynak adandó indemnitás került tárgya-
lás alá. Ugrón,  Okolicsányi  és Wilczek  Fri-
gyes gréf  szólottak a Iáig)hoz és különösen a 
hadügyi költségvetést kifogásolták,  melyet maga 
Pitreicb  hadügyminiszter védelmezett. A hi 
zottság — az indemnitást — maplnem két órai 
tárgyalás otáu elfogadta  — » Miklós  Ödön 
indítványára Másította a hadügyminisztert arra, 
bogy az 1904. évi költségvetés tárgyalásakor 
terjeszszen elő kimutatást arról, — hány tiszt 
beszél magyarul a hadseregben. 

- A delegá oiló külügyi albizott-
ságának ülése. Folyó hé 16 án délután 6 Ara-
kor a magyar delegáczió külügyi albizottsága 
tartott Ölést, melyen Golubowszky  külügymi-
niszter terjesztette elő expozéját. A keleti kér-
désről szélesebb keretek között ngyanazt mos-
dotta, a mit a király. Helyesléssel fogadták  az 
expozé azon részét, mely a hármas szövetségre, 
aa Oroszországgal valé megállapodásra, a többi 
hatalomhoz valé jé viszonyunkra és a béke fen-
tarláaára vonatkozott. Megütközést keltett, hogy 
s kereskedelmi szsrzCdésekrAI teljesen hallgatott 
ai expozé. Fa l i Miksa indítványozta az expozé 
magyarra valé fordítását,  kinyomtatását, szét-
osztását és a költségvetés itfcjén  tárgyalásra ki-
tűzését. Ebez az albizottság hozzá is járult 

= A magyar delegáozió a király 
előtt. A magyar oszágos bizottság tagjait t. 
kő 16 án déli 12 órakor fogadta  ő felsége 
Bnrg szertartási márvány termében, melynek 
közepére trón volt felállítva  a e körül sorakoz-
tak a delegátasok félkörben,  mig a közös mi 
niszterek és a magyar miniszterelnök ésndvari 
méltóságok a tróntél jobbra és balra helyez-
kedtek el. Széli  Kálmáu a delegáczió alelnöke 
tartotta as IldvOzlő beszédet, melyben a dele 
gálusok hódolatát fejezi  ki s biztosítja a királyt 
a tántorithatlan hűségről és ragaszkodásról. 
Megemlékezett a nyáron történt fejedelmi  látó 
galásokról és hivatkozott a király nagy tekiu-
lélyére. A király válaszában valóságos progra-
mot adott a keleti politikáiul és nagyon szi-
gorúan elitélte a belgrádi király gyilkosságot. 
E/után felemiitette  a király, hogy a hadügyi 
költségvetés a mnlt évi keretek közölt mozog, de 
a gyorstüzelő ágyukra bizonyos ősszeg szükséges. 
A haditengerészetnél felmerülő  költségtöbbletek 
személyzet szaporítására és hajók építésére for-
dítatnak. Számit a delegátusok buzgslmára, ha 
zalias belátására és szívélyesen üdvözli őket. A 

Firczák  Gyulát, Falk  Miksát, Dániel  Gábort, 
Dániel  Ernőt, Hodossy  Imrét, Boigár  Feren-
czet, Láng Lajost, Miklós  Ödönt, Jakabtty 
Imrét s még többeket. A beszélgetés mintegy 
husz perczig tartott 

— A magyar delegáozió második 
plénárls Ülése f.  hé 17-én délután 3 órakor 
ült össze Széli  Kálmán elnöklete alatt tauács-
Lozásra, melynek tárgya az egyesült négyes al 
bizottság je lentése volt az I!i0-1. év két első 
hónapjára kért iodemnitásra vonatkozó előter-
jesztésről. Miklós  Ödön indítványára a je lentés 
tárgyalását sürgősnek mondották ki s alioz azon 
nal hozzá is fogtak.  Az indemuitás megadása 
ellen Okolicsányi  László és Ugrón  Gábor szó 
laltak föl.  Utóbbi uagy szabású beszédet inon 
dott. melyben leginkább a katonai politikával 
foglalkozott  s kijelentette, hogy nincs bizalma a 
hadügyi kormdny iránt, mert még a magán 
érintkezésben is kötelezővé tették a német nyel 
vet. Ugrón  beszédére Jekelfalussy  Lajos al-
tábornagy válaszolt, konkrét esetek felsorolását 
kéri s kijelenti, liogy s hadügyminiszter az 1904. 
évi költségvetés tárgyalásánál az összes felsorolt 
vádakra válaszolui fog  Az indemnitás megadása 
mellett nyilatkoztuk Hódossy  Imre, Keg'.evich 
István, mire az országos bizottság sz inJeiouí 
táai javaslatot ugy ál talánoiságban. mint rész-
leteiben elfogadta.  Ezen ülésben megválasztották 
az egyeztető hetes albizottságot is. Még csak 
egy ülés lesz, melyen a ina elfogadott  javasla-
tokról harmadazor fognak  szavazni. 

- A képviselőház ülései. A mult 
hét folyamán  a képviselőház 3 üléat tartott. Egyi-
ket f.  hó 14-én, melyben a miniszterelnök s 
raj ta kivül még tizenegy képviselő, nevezetesen 
Hódossy  Imre, Kossuth  Fereucz, Barta  Űdöu, 
Kaas  Ivor báró, Polónyi  Uéza. Lovászy Már 
ion, Ugrón  Gábor, Visontai  Soma, Apponyi 
Albert gróf,  Csávolszky  Lajos és Holló  Lajos 
jelentkeztek felszólalásra  Kőrber  dr.  osztrák 
miniszterelnök ujabb támadása elleti. Hódossy 
Imre tiltakozott Körber azon mondásai ellen hogy «z 
18117 diki kiegyezés s l sp irányzata a monárkia 
egységének fenntartása  volna. Ennek az áliitás 
nak ellenkezőjét törvényeinkből fényesen  iga 
tolta. Elmondotta, hogy a kiegyezésben államisá-
gunk és nemzeti létünk biztos s l sp ja t l á t j a ; B 
ha es nem volna lehe t séges : abban a perezben 
e lhagjuók s visszatérnénk függetlenségünknek 
törvényeinkben biztosított, soha el nőin évülő 
jogaihoz. Nyomban Tisza  István miniszterelnök 
szolalt föl,  ki elszomorilonak lart ja . hogy az össz-
birodalom egységére törekvő czeutrálisztikus haj-
lamok, melyek már annyi veszedelmet okoztak 
az uralkodóknak és a mouárkiának, még most is 
minduntalan felülik  a fejüket  ; azok azouban. 
akik az egész inonárkiában és igy Magyarorszá-
gon is dominálni akarnak, még arra sem elég 
erősek, hogy Ausztriát megóvják a szétzülléstól. 
A katonai reformokra  vouatkozólag kijelenti, 
hogy iniudazt, ainit a király nevében ígértek, végre 
is fogják  hajlaui teljeB becsületességgel és hűség 
gel, és a magyar kormány nem fogja  engedui azt, 
hogy Körber beleavatkozzék oly dolgokba, ame 
lyelí a magyar király és a magyar nemzet ügyei. 
Kossuth  Ferencz, Barta  Ödön, Polónyi  Uéza 
és Apponyi Albert a hallott nyilatkozatokkal 
meg vannak elégedve. Felszólaltak még Ugrón 
Gábor és V i s o n t a i Soma. mire a következő 
ülés idejét decz. 18 ra állapították meg. A decz. 
18-iki ülésben az obstrukeziósok jegyzőkönyvi 
vitát provokáltak s miután a jegyzőkönyv liile-
lesilésáhes uem volt elég ember, az ülést fel 
kellett függeszteni.  Atutáu Perczel  Dezső ház 
elnök elbúcsúztatta József  kir. heiczeg koráu 
elhunyt leányát Klotild kir. herczeguót s indít-
ványozta, hogy a hás Jóssef  kir. berezegnek 
részvétéi fejezze  ki, mihez a ház Zichy  Aladár 
gróf.  Szederkényi  Nándor és Tisza  István 
kormáuyeluök nyilatkozatai utáu bossá Is járul t . 
A katonai javaslatok ellen Holló  Lajos és Ma-
darász  Jóssef  bestéi tek s mikor három óra 
tájban a napi rendet megakarták állapitaui, Csá-
volszky  Lajos kifogásolta  a ház határozatké-
pességét s miután nem volt je len saás képviselő 
s í ülést fel  kellett függeszteni  s oaak este hét 
órafalé  gyűlt egybe annyi képviselő, hogy a napi-
rendet meglehetet t állapítani a as ülést befejezni. 
A desz. 19-diki ülésben napirend előtt felszólal-
tak Kossuth  Ferenoz, ki Holló Lajosnak a füg-
getlenségi párt ellen intései t támadására felelt 

udvari politikát követne. Krasznay  Ferencz 
arról bestéit , hogy » ^Magyarország* osimü lap 
már beoaületükben is t á n n d j p a Kossuth párt 
tagjai t s azt irta róluk, hogy a kormány pén tén 
választották meg őket. A katonai vitában felszé-
lalt Polonyi  Uéta, ki a Koasoth-párt magatar-
tását igazolta. A párt csak akkor hagyott föl  a 
küzdelemmai, a mikor a t teljesen cséltalannak 
bizouyult. Beszéltek még Leodl  Adolf  é t Bartha 
Miklós, utóbbi határosali javál latot adott be a t -
irán ' , hogy küldjön a ház feliratot  a királynak. 
Ülés végén személyes kérdésben felszólaltak 
Polonyi  Géza, Buzáth  Ferenc i éa Rosenberg 
Gyula. Ezután a hétfői  ülés napirendjére a men 
telmi ügyekel tüsték ki és a t ülést berekesztették. 

^Előkészület a választókerületek n j 
beosztásához. Alig néhány napja, hogy Tisza 
István konnáuyeloök a képviaelőhátban ígéretet 
tett a választási törvény módosítása, illetve a 
választói jog kiterjesztése, valamint a választó-
kerületeknek a népességi viszonyok számbavéte-
lével való uj beosztása iránti törvénytervezet 
előkészítése iránt, a már is az utóbbi részre 
nézve az első lépést megtette. Rendeletet bocsá-
tott ki ugyanis a törvényhatóságokból, hogy 
miután az országgyűlési képviselő választókerii-
letek u j beosztása czéljából szükséges intéskedé-
seket a törvényhozás boztájárulásával a közel-
jövőben megteuui szándékozott, az időközben elő-
fordult  mindazon átcsatolást melyet valamely 
községrész, illetve puszta, a vármegye valamely 
választókerületéből a vármegye egy mát választó-
kéi ületéhez tartozó községbe átkeblezletett, 80 
nap alatt hozzá bejelentendő. 

= vasárnapi munkassünetre vonat-
kozó törvény módositása. Hieronymi  Ká-
roly kereskedelmi miniszter a vasárnapi munka-
azünetre vonatkozó törvényt módositaui szándé-
kozott. At eddigi rendszer megszüntetésével min 
den vasárnap déli 12 óráig lenuéuek az üzletek 
uyi tva ; jul ius—anguaztus hónapokban pedig egész-
nap zárva. Az erre vonatkozó tárgyalások inár 
folyamatban  vannak és a miniszter utasitotts 
ezen ügy előadóját a megfelelő  törvényjavaslat 
kidolgozáaára. 

t Graef  Endre 
magy. kir. honvédszázados. 

Pótolhallan veszteség érte csikszépvizi 
idősb. Gtaef  Andrást és családját, mert gyer-
mekük, Graef  Endre  magy. kir. bonvédszáza-
dos folyó  h* 17 éu lövid szenvedés nlán Buda-
pesten meghalt. 

Temetése nagy katonai gyászpompával 
t. hó 19-én történt a 17. száma cs. és kir. ka-
tonai helyőrségi kápolnából. 

Az elhunyt százados özvegyet és 6 apró 
árvát hagyott hátra, kiknek szive a jó fér|  és 
szerelő gondos npa halála miatt örökre meg-
sebezve marad. 

A Gondviselés kifürkészhetetlen  rendelke-
zésében keresztényi türelemmel megnyugszunk, 
azonban tájé érzés fog  el mindnyájakat, mikor 
a legszebb férfikorban  és egy fényes  pálya kö-
zepén látjuk letörve daliás szép katona ba-
rátunkat, aki e szép poziczióra önerejéből, fá-
radhallsn szorgalmából küzdötte fel  magát s aki 
előtt a legmagasabb katonai rang — kitűnő 
képesítése slapján — nyitva állott. 

Csikmegye mindenesetre ryászulja kedvelt 
szülöttjét, hiszen kOzöttünk nevelkedett, a mi 
sorainkból indult azon pályára, melyre nem so-
kan vagyódank, de a melyen ő oly fiatalon  már 
is szép eredményt ért el. 

Kedves Endrénk nyugodjál békébeu ! 
A halálesetről a család a következő gyász-

jelentést adta ki: 
„Özvegy Graef  Endréné szül. Lajpczig 

Paula, mint hitves, agy a maga, valamint gyerme-
kei : Ilonka, Bandi, Elza, Anti és Tibor és az 
alulírottak nevében mély bánattal és tájdalom-
mal tudatják, hogy a torrón szereteti felejthe-
tetlen férj,  illetve jó atya, fin,  testvér, vű és 
sógor Graef  Endre,  magy. kir. honvédszázados 
rövid szenvedés és a hallotti szentségek ájtatos 
felvétele  után 1903. évi deczember hó 17-én, 
reggel 3 órakor életének 39-ik és boldog házas-
ságának ti-ik évében jobblétre szeuderülL A 
boldognltnak hűlt tetemei 1903. évi deczember hó 
I9-én. délután 3 órakor fognak  a 17 az. es. és 
kir. katonai helyőrségi kápolnában a római kath. 
egyház szertartásai szerint beszenteltetni és a 
farkasréti  c*. és kir. katonai temetőben OrOk 
nyugalomra kelyeztrtni. Az engesztelő szent 
mise-áldozatot a megholdugull lelki üdvéért 1903. 
évi deczember hó 21 én, délelőtti 10 órakor fog 
a krisztinavárosi plébánia-templomban a Minden-
hatónak bemulatlami. Budapesten, 1903. decz-
ember bó 17-én. Áldás ée béke lengjen az el-
hunyt porai fölött  I Szülök :0raef  András és neje 
szül. Császár Anna. Testvérei: Miskolezi Mária, 
Graef  Vilmos, Graef  Berta. Apósa és anyósa : 
Lajpczig Antal és neje szül. Fesselhnfler  Anna. 
Sógorok : Lajpczig Antal és neje szül. Autalik 
Mariska, Lajpczig Jézsef,  Lajpczig Imre, Graef 
Vitmosné szül. Szőcs Kamilla* 

Mily nádon volna elérheti, hogy az elemi iskola-
ban a helyesírást • aövsadeksk e l sa já t í thassak? 

Irta: Lakatos Mthályné. 
J e l i g e : „ ír j ágy, ahogy Il-

lyésén beszélsz" 

Az elemi iskolai oktatásnak föczélja.  hogy 
s tiltakosott ssou gyanúsítás ellen, mintha ól neveljen a gyakorlati életre. S ha ezt a czelt 
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tartjuk szemeink elótt, be kell látnunk, hogy 
rósz uton járunk, a mikor egy csomó érthe-
tetlen, emészthetetlen tadománynyal akaijuk 
tele tömni a gyermek fejét.  Nem ie irja ezt 
elő semmiféle  tanterv. Legfeljebb  néhány tan-
könyv van olyan tónusban irva, mintha annak 
a ránk bízott gyermek-anyagnak okvetlen meg 
kellene ismerkednie a Tűzföld  állat- és nö-
vényvilágával, az elefánt  fogazatával;  tudnia 
kellene: hány gyllrU/etböl áll a szemüveges 
kigyó teste, s vájjon a lótuszvirág az egy 
szikii növények közé tartozik-e? 

Mi mindnyájan jól tndjuk, hogy ez merő-
ben haszontalan, fölösleges.  Haszontalan, fölös-
leges, mert elrabolja időnket, melynek minden 
perczét igénybe veszi a nélkttlözhetlen isme-
retek közlése, melyekre növendékeinknek maj-
dan szilkségök lesz. 

Ezek az olvasás, számolás, szép- és he-
lyesírás. Sajnos, az utóbbiban, a helyesírásban 
annyira csekély eredményt tudunk felmutatni, 
bogy mindnyájunknak elengedhetetlen köteles-
sége, hogy kartársainak rendelkezésére bocsássa 
mindazt, a melylyel előbbre vihetőnek gon-
dolja a fentemiitett  czélt a gyermekek helyes 
írásra való tanítását. 

Egyúttal ez az oka annak, hogy Bzerény 
nézetemet ezen ügyben előadjam, leiijam. Mert 
végtelenül bánt az a tapasztalat, hogy a 
10—12 éves gyermek nem képes gondolatait 
leirai. S megvallom azt is, bog)' nem tudom 
nyugodt lélekkel a tantervre hárítani a fele-
lősséget teljesen. 

Igaz, hogy a nyelvtan tananyaga igen sok; 
különösen négy osztályra beosztva. El lehetne 
hagyni bátran a sok ragnak, meg különféle 
jelzőknek és határozóknak megkülönböztetését. 
Elég volna tudni a gyermeknek, hogy ez pl. 
jelző, az határozó stb. Valamint az összetett 
mondatok mellékmondatainak különféle  meg-
határozása is elmaradhat 8 a nyelvtan összes 
tananyagát a teljes 6 évre kellene beosztani, 
s én azt hiszem, hogy ez a jelenleg érvény-
ben lévő tanterv mellett is megengedhető, ha 
ezt abból a czélból teszsziik, hogy több időnk 
maradjon a helyesírással foglalkozni. 

Már most megkísérlem röviden elmon-
dani, hogyan reméllem elérni azt, hogy nö-
vendékeink a helyes írást elsajátítsák. 

Tudjuk, hogy az irva-olvasás tanításánál 
mily fontos  a hangoztatás. Ha e tekintetben 
kellően eló nem készítjük növendékeinket, 
ismerheti a betűket, de összefoglalni  nem 
tudja. Sőt merem állítani, hogy a hangoztatás 
felületes  keresztülvitele miatt Boha sem fog  a 
gyermek helyesen olvasni. 

A helyesírást szintén a hangoztatás alap-
ján kellene tanítani. Nem csak a kiejtés 
helyességére vezet a hangoztatás, hanem a 
gyermek hallását is fejleszti.  Ha a gyermek 
megtanul jól hangoztatni, érzi milyen hangok 
fordulnak  eló valamely szóban, akkor a meg-
tanult bettükkel helyettesíteni is megtanulja a 
leírásnál. S mihelyt a gyermek két betűt meg-
tanult, mondjuk az i—t és r-et, azonnal kell 
vele íratni is a két hangból alakitható két 
szót: ír, rí. De nem a könyvből, vagy fali-
tábláról másoltatva, hanem előmondás után. 
S ezt az eljárást végig kellene folytatni.  Az 
első osztályban egyes szavakat, ritkán és csak 
az év vége felé  rövid mondatokat. A második 
és harmadik osztályban még mindig ilyen for-
mán kellene Íratni. Pl. elmondok egy monda-
tot (A gyermek jó.) Előbb elhangoztatom az 
első szót. Egy tanuló irja a nagy táblán, a 
többi az irkába, azután a másodikat s igy 
tovább; folytonosan  ügyelve, hogy minden 
tanuló figyeljen. 

Sokszor megtörténik, hogy az elhangoz-
tatott szót is rosszul irja le a gyermek, ilyen-
kor elolvastatom vele. De bekövetkezik az az 
eset, hogy ugy olvassa ki, mintha jól irta 
volna le, ilyenkor másik növendékkel kell ki-
olvastatni s észrevétetni vele a hibát, melyet 
nyomban ki kell javíttatni. A harmadik osz-
tályban már az előmondást néha önálló dol-
gozat készítése váltsa fel.  Pl. az iskolában 
előforduló  tárgyak leiráaa ugy, miként azt a 
beszéd- értelemgyakorlat alapján ismerni ta-
nulta. Természetesen előbb el kell mondatni 
két-három növendékkel a leírandó gyakorlatot. 

A negyedik osztályban még mindig sze-
repel az előmondás ntán való irás, valamint 
a hangoztatás is; különösen a hibásan leirt 
szóknál. Ebben az osztályban a hasonló hang-
zású Bzók közötti különbBégre nagy gondot 
kell fordítani.  Észre kell vétetni a növendék-
kel, mi különbség van pl. e két szó között: 
hal és hall, halom és hallom stb. Önálló dol-
gozatul rövid levelet éz leírást készíttethetünk 
a növendékekkel. 

Az ötödik és hatodik osztályos tanuló 
fogalmazási  gyakorlatai az egyes ügyiratokat, 
valamint olvasmányból kivonatot készítsen. 
Nagyon természetes, hogy kellően elő kell 
reá készíteni, a mennyiben az ügyiratok kellé-
keit vele megismertettük és tartalmát elmon-
dottak. A főbb  pontokat a nagytábláu elője-
gyeztük. 

Második eszköz a helyesírás elsajátítására 
a helyes, szabatos beszéd. 

Evégből a tanító mindenkor rövid, vilá-
gos, érlhető és tiszta kiejtéssel beszéljen. Valar 
mint tanítványaitól sem szabad elfogadnia 
olyan feleletet,  mely minden tekintetben nem 
szabatos. Minden olyan feleletet,  mely nem 
magyaros, nem teljesen hibátlan, türelmesen 
és következetesen ki kell javítani. Tehát nem 
gubád megelégednünk aizal, hogy a gyermek 

valamit mondjon, hanem észre kell vele vé-
tetni, ha valamit rosszul mondott, mért mondta 
rosszul, g hogy kell jól mondani. Ha pedig 
megazokta a helyes felelet  adást, néha-néha 
írassuk le vele, hogy meggyőződjünk arról, 
vissza tndná-e adni Írásban IB a tanultakat. 

A helyesírás tanításának harmadik esz-
köze legyen az olvasás. Különösen az Írásje-
lek helyes használatát sajátíthatja el az olva-
sás alapján a tanuló. Ha már kezdettől fogva 
következetesen megkívánjuk, hogy a pontnál, 
vonásnál tartson szünetet, a vonásnál emelje 
fel  hangját, a pontnál eressze le; a gyermek 
beszédében is alkalmazkodni fog  ezekhez a 
szabályokhoz, B mintegy megérzi, hová kell 
vonás, hová kell pont. 

Ezt tapasztalásból mondhatom. Elómond-
tam IV. osztályos növendékeimnek egy rövid 
leírást. A hová vonást kellett tenniük, fel-
emeltem hangomat, a pontnál le eresztettem 
s hosszabb szünetet tartottam. 

Alig egy-kettő kivételével oly pontosan 
tették fel  az írásjeleket hogy csupa gyönyörűség. 

Az olvasmányoknak sq'át Bzavaikkal való 
rövid összefoglaltatása  és elmondatása, a fo-
galmazás elógyakorlatául tekinthető. A nagyobb 
növendékek készítsenek is ilyen kivonatokat 
a könnyebb menetű és rövidebb olvasmá-
nyokból. 

A negyedik eszköz a nyelvtan. Csodá-
latosnak tűnhetik fel,  hogy ezt hagytam utol-
jára, de hogy az elemi iskolában a növendék 
öntudatosan, a nyelvtan alapján tanuljon meg 
helyesen irni, igen merész kívánság. Csakis 
uyelvérzéke alapján írhat helyeseu ugy, ahogy 
helyesen beszél. Éppen azért nem baj az, ha 
,:tzonban" helyett „azomban'-t ír, csak ennél 
nagyobb hibát ne kövessen el. Nem is kell 
neki az úgynevezett irodalmi nyelven irni, 
használja csak a népies nyelvet, csak magya-
rosan, érthetően írjon. 

De pl. a szóelválasztást, a kis és nngy 
hetük helyes alkalmazását a nyelvtanból kell 
megtanulnia. 

Csendes foglalkozásképpen  másolást is 
hagyhatunk fel;  gondosan ügyelve arra, hogy 
hüMegyen. 

Miután igy elmondottam, mily eszközök-
kel vélem elérni a kitűzött czélt, még csak 
az volna hátra, hogy feleletet  adjak kartár-
saimnak arra a bizonyosan ajkukon lebegő 
kérdésre: „Szép, szép, de honnan vegyük az 
időt?' 

Fentebb, a hol a nyelvtan anyagáról 
szóltam s annak hat osztályba való beosztá-
sáról, az a gondolat vezérelt, hogy nz igy 
megrövidített és igy beosztott tananyag fel-
dolgozásához kevesebb időre lesz szükség. 8 
minden harmadik nyelvtanét át az írásra for-
díthatjuk. S én megvallom, hogy télen a torna-
órát ia fogalmazásraszoktam  felhasználni.  De a 
nyelvtant is lehet az írással kapcsolatosan 
tanítani. 

GjUKitiiftlós  230 BZteÉís arányositásos pere. 
Nagy jelentőségű s a csikmegyei székely-

séget általában, különösen pedig a gyergyé 
szentmiklési birtokosokat közelről ériutö s s 
székelynép egész életére kihatA peres kérdés 
nyert a napokban a Kúria által is megerősített 
Ítéletekkel végleges befejezést  és megoldást. 

A Gr. Lázár család az országos levéltár-
ból beszerzett iratok tanúsága szerint még az 
1770. év táján követelte szt, hagy a gyergyó-
szentmiklési havasok osztassanak fel,  mely kö-
vetelése azonban akkor sikerrel nem járt, mert 
ezzel elutasítva lett, mit maga azon pnszta 
tény is bizonyít, hogy a havasok azután is 
közös használat alatt maradtak. 

E kérdésben azonban más bizonyítékok 
vagy okiratok nem találhatók, mint csakis egyes 
lolyamodásook, tanuvallomási jegyzőkönyvek, 
felség  folyamodások,  főkormányszéki  leiratok, 
tehát véghalározalnak, vagy Ítélet keletkezésé-
nek nyomára jutni nem lehetett. 

Azt hisszük, hogy éppen ezen atébhj tény 
bátorította fel  a grófokat,  hogy a havasok 
megosztásának kérdésével fel  ne hsgyianak, 
hanem azt folyton  felszínen  tartva, az 1871. évi 
LV. t.-ez. alapján njbél kérjék és kérték; sőt 
követeljék a havasok felosztását,  mely peres 
ügynek tárgyalása, kiformálása  és fejlesztése 
kisebb-nagyobb időközi megszakításokkal 230 
évnél több ideje folyván,  végre az ügy és a 
kérdés ezen ága csak pár héttel ezelőtt nyert 
befejezést,  még pedig a székelységre nézve a 
lehető legkedvezőbb eredménynyel. 

Gyergyószentmiklós község közhelyeinek 
arányosítása kérdésében a gróf  Lázár család 
azt követelte, bogy az osztöknles meghatározá-
sánál nagy kiterjedésű havasi legelői  és 
erdői  az Ak . javakra vétessenek számításba. 

Ezen követelés ellen természetesen az 
ottani közép és kisbirtokosság tiltakozott s 
ngyszélva élet-halál harczot vívott. 

A kérdés ütköző pontjában oly szép s a 
magyar jndikatorának díszét és elévQlhetlen 
érdemét alkotA Ítélkezések és megokolások 
keletkeltek, melyeket elolvasni is gyönyörűség. 

A kérdés súlypontjában a két felső  biró-
ség által teljes mérvben elfogadott  1 sd biró: 
ítélet akként érvel, bogy az 1871. évi LV. t.-cz 
4. §-ábsn meghatározott kulcs szerint — az 
egyéni részesedésnél — csak a községbeli belső 
telkek és ltokhoz tartozó vagy tartozott külső 
birtokok vétethetnek számításba és nem oly 
küls) birtokok is, melyek más községbeli egyé-
nek kesén vannak s azok ai arányosítás alatt 

álld községbeli belső birtokokhoz nem tartoz-
tak és nem tartoznak. 

Ezek alapján mondotta ki miodbárom 
bíróság egybehangzó ítéletekkel azt miszerint 
a gróf  Lázár család nagy kiterjedésű havssi 
birtokai ntán őket közhelybeli jutalék meg nem 
illeti. — 

Ezen itélelek lényeges befolyással  vannak 
a kisbii tokosok közhelybeli illetményeinek meg-
határozására, mert ha a grófok  havasi birtokai 
után közhelybeli illetmény állapíttatott volna 
meg, akkor egy kisbirtokos illetménye körül-
belül csak félannyi  lett volna, mint most a mennyi 
lesz azáltal, bogy a grófi  havasok területmennyi-
sége a kulcsból kizáratott. 

Vagyis a grófi  havasok tulajdonosai a 
közhelyek fele  terOletét kapták volna meg a 
székely birtokosokkal szemben, illetve mintegy 
20000, (bUHzezer) hold közhelybeli illetményt 
veszített volna el a közbirtokosság. 

Ezen itélelek s sz ezekben érvényre jut-
tatott nagy elvek igen nevezetes befolyással 
vannak és lesznek a kisbirtokosok sorsának 
jobbra fordulására. 

Ezen perben a tárgyaló és előadó biró 
Élthes Zsigmond kir. ítélőtáblai biró volt s 
egyedUI sz ö érdeme, hogy ezeu fontos  kérdés 
ily igazságos és szerencsés megoldást nyert, 
mert az Élthes Zsigmond hosszas és fáradságos 
kutatásai fuljtán  sikerült az ügynek alapos el-
döntésére léuyegeB befolyással  biró és döntő 
körülményeket tartalmazó régi okiratokat be-
szerezni. 

Élthes Zsigmond kir. ítélő táblai biró, a 
régi és uj törvényeknek alapos tudásával; a 
székelyföldi  viszonyoknak teljes ismeretével; az 
ügynek lelkiismeretes és szorgalmas tanulmá-
nyozásával ; minden körülménynek alapos mér-
legelésivel és székely jó szivének teljes mele-
gével végezte magasztos birói kötelességét ak-
kor, a midőn ezen kérdést a fennálló  törvény-
nek megfelelöleg  ugyan, (le a székely kisbirto 
kosuk jogsinak épségben tartása mellett ekként 
bldntts meg. 

A kisbirtokosok jogi képviselője Orel Málé 
ügyvéd volt, kini-k az Ugy ily irányban történt 
fejlesztése  körül szintén nagy érdemei vannak. 

És most nem ezen kérdésre, banem álta 
Iában csak annyit mondunk, hogy nekünk nem 
szabad a székelységet csak egy pillanatra is 
őrizetlenül hagyni, söt kötelességünk őket tiszta, 
becsületes és meggyannsithatlau lélekkel és 
lelkiismerettel az idegenektől óvni és védel-
mezni, mert ezeknek minden lépése számításra 
van fektetve  s ha ez elsül, ngy elmennek innen, 
mintha soha itt se lettek volna. 

A karácsonyi bethlehemesek. 
Csillag vesette 19. siázaddal ezelőtt Júde-

ából a három királyt: Gáspárt, Melchioróst és 
Baltazárt a megszületett isteni Megváltó jászolá-
hoz, aranyat, tömjéut és mirhát hozván neki 
hódolatul. 

ttnnek az emlékét őrsi a bagyományoa BIO-
kás, a fslusi  élet vallásos poezise, mit a nagy 
városok zajában hiába keresnéuk. Különösen a 
csikmegyei róm. kath, székelynép ősrégi buzgó 
vallásosságának egy, miudinkább elmosodó emléke 
és a népköltészetnek egy élénk színezetű virága 
s ódon érdekességében Is az Uteni eszme meg-
testesülésre ragadó viszfénye  a mainapiglan is 
szokásbau lévő éa „Beihlehemes* nek nevezett 
misztérium, vagy „Belhleheuii játék, mely olyan 
eredetiségben, modorban, alakbau és előadásban 
•eholsem adatik mint nálunk. Magyarországon 
^ucsej vidékén, Debreczeubeu B SZ Alföld  egyes 
helyein lehet ugyan töredékekot s a Belhlehe-
meBekhez némileg hasonlítható felvonásos  szín-
darab játékrészleteket találni, be a miénkhez ha-
sonlót nem igen ismerünk. 

A vallásos játékssereplói nálunk a követ-
kező személyekből állaunk : egy liustár, egy ki-
rály. egy prologus, egy angyal, Szűz Mária, Szt. 
József,  elsópáBitor, második pásztor, harmadik 
pásztor, negyedik, vagyis öreg pásztor, végül egy 
b ik pásztor, a farulyás,  melyet szamárnak is ne-
veinek, minthogy a Bethlehemeseknek adott ado-
mányokat ó hordozza. 

Ezeu siemélyzet egy, rendesen fából,  vagy 
keménypapírból összeállított kis kápolnát, az úgy-
nevezett Bethlehemet hordozza magával, melynek 
tornyában egy kis csengettyű van. Enel a játék 
alatt többször jelt aduak egyes ténykedéseknél. 
A kis templom jelképeii a bethlehemi istálót, 
melyben a jásiol is szintén jelképesve vau, abban 
a kis Jézus pólyába takarva s mellette ai ökör 
és szamár, melyek leheletükkel melegítették a 
hideg ellen a kisded Jézust. Abbau szokták el-
helyezui a pásilorok által Jésuskánsk nyújtott 
ajáudékokat : a bárányt, sajtot, túrót és bogláros 
szíjat. 

A személyzet öltösete az ünnepélyhez mél-
tóan vau kiállítva. 

A huszár öltönye rendesen huszár ruha, 
fején  csákóval, oldaláu karddal, lábán sarkantyús 
csizmával. 

A király ruhája a huszáréval megegyezik, 
C9sk abban kölönböilk, hogy a ssiuoriat többnyire 
aranyos s a csákó helyett aranyos papirból készített 
koronát hord a fején  s két válláról keresstbe 
sieles szalag osüng a béna alá. 

A prológus öltönye olyan mint a királyé, 
csakhogy aem oly fényes  s jobb keiében szalag-
gal díszített pálciát hord. 

Ai angyal öltöiete olyan forma,  mint a 
minisstrána gyermekeké, aion különbléggel, hogy 
a piroi, fekete  vagy kék minissler asoknya helyeit 

fehéret  visel • fején  aranyos csillogó gyöngyök-
kel éa szalagokkal felékitett  koronát. Angyalnak 
rendesen 10—f  4 éves magosabb termetű gyer-
mekeket szoktak öltöstetni, a kik egyúttal ssép 
csengő hangon tudnak énekelni. 

A Sít. József  öltönye földig  érő s lehető-
leg testbes álló fekete  köpönyeg, mely egy fe-
hér szalaggal vau átkötve. 

Márián rendeBeu fehér  és kék ssinuel 
váltakozó, földig  alá folyó  köntöi vau, derekán 
kék nalaggal a fején  kék selyem kendövei é« 
keiében olvasóval. 

A pásztorok köiöuiégesen lábaikon bocikort 
hordanak, testükön pásitorszür, vagy kifordított 
nagy bőr bunda, (koiaók) fejükön  báránybőr 
kucsma, kezükben nagy juhássbot, detekukon kö-
tél és arczokon állsros torsonbori bijuimal a 
szakállal azért, hogy felismerhetlenek  legyenek. 

Az elúaorolt személyekből megalakult beih-
lehemes társulat a maga falujában  Karácsony nap-
ján szent misét hallgatván, megkeidi Játékát s a 
vidékre kirándulásokat téve folytatja  csaknem 
újévig. 

A husiárt a társulat aioo háztól, melyben 
össze vannak gyűlve, elküldik elóuör a meg-
látogatni szándékolt cialádokhoi bebocsátás! en-
gedély és szállás kérés végett, még pedig leg-
inkább a tehetősebb gaidákhoi, melyektől némi 
ajándékot is várhatnak éa remélnek, 

A huszár ha igenlő választ kapott megviazi 
szt a társaságnak B a hol ailvesen látják megkeidik 
ott a játékot, énekelvén a bevonuláskor : 

Pásztorok keljünk fel, 
Hiunar induljunk cl 
Hclhlchcm varosába, 
Rongyos istálócskába, 
Siessünk, nc késsünk. 
Hogy még ezen éjjel 
Ottun lehessünk, 
Mi urunknak tiszteletet tolicsstlok. 

Nem terjedünk ki részleteseu az egyes 
szeméi)eknek ajátékköiben való iiereplésére i á i 
elmondani Bzokolt ritmusokra, mert azok több-
nyire ismeretesek, de s ki a flatalaágnak  eit a 
karáejouy üunepjein évenkint megiamétlödő játé-
kait meghallgatja, ásókból könnyen kiaiemelbeti 
mindazon költészeti gyöngyöket, egészséges 
humort és azon nyelvésiuti kincseket, melyek as 
egész játékban olyan paiarul vanak szétszórva. 

Aztán a jól vetetett bethlehemi előadások-
nál és az események megjelenítésénél nagyon 
komolyan viselkednek és a szereplő személyek 
ia átérezve a dolgot, semmi szertelenség éB ren-
detlenség nem igen Bzokolt előfordulni,  sőt bár 
nálunk gyakoriak eien játékok, de még is mindig 
meghalják a komoly és figyelmes  ssemlélőt s 
az erkölcsi jó hatás uem marad ki. 

Fajunk konzervaliviimusából foly  egyéb-
ként, hogy habár oaak 20—80 év óta íb e 
tekiutetbeu uémi hanyatlás éBslelhetó, de a beth-
lehemi játékok titkos jeleneteiben uyilatkoső 
vallásos kegyeletüket éa busgalmnkat a modern 
és gúnyolódni sierető korsiellem máig nem tudta 
lelohaszlaui éa népünk kebeléből kiirtani. 8 ha 
nálunk az ősi nemzeti sajátságok a modern aio-
kásokban, a ruháiatbnu, a dalban, a kedély vi-
lágában, a lélektani jelenaégekben, a divatkor-
aágban stb, még teljesen el nem tűntek, onnan 
van, liogy kies keleti magyar haiarésiünk ma 
még kevésbé lépett összeköttetésbe azon Idegen 
országrészek lakásaival, melyek már magyar 
hazánk nyugatibb vidékeit átidomítani látaianak, 
melyek szokásainak átöröklésére fajunk  különben 
is nagy hajlandóságot s utániási képességet 
mutat. 

Székely eredetiségünk tiiztasága mellett 
tanúskodik tehát még némely ósi tulajdonságok 
megőrzése, mely ezen jellegső vonásnál fogva 
érdekességet tud még mindig nyújtani as idegen 
szemlélőnek. 

—a—n. 

Képviselőtestületi gyűlés. 
Csíkszereda, deczember 28. 

Városunk képviselőtestülete folyó  bó 29-én, 
délelőtt 9 órától kezdődőleg rendkívüli köz-
gyűlést tartott, melynek egyik legfontosabb 
tárgya a lemondás folytán  megüresedett Aljegy-
zői állás betöltése volt. 

Akkora érdeklődést, mely ezen alkalom-
mal mutatkozott, rég ideje nem tapasztaltunk, 
a más közgyűlések alkalmával a rendesen üres-
ségtől ásítozó tanácskozási terem, ma szokatla-
nul megtelt sürgő-forgó  képviselőtestületi tagok-
kel, kik között olyanok is voltak, kik évek 
óta nem mutatták magakat a városházán. 

A szokatlan érdeklődést leginkább a jegy-
zői állásra pályáiók személye keltette föl,  kik 
közül egyik a város régi érdemes hivatalnoka volt, 
ki családja érdekében a magasabb fizetéssel  el-
látott rendőrkapitányt állást, a nyugdíjjal egybe 
kötött jegyzői állással akarta felcserélni,  a má-
sik pedig egy vármegyénkben köztiszteletben 
álló családnak tagja, ki a jegyzői oklevélen ki-
vül még gazdasági akadémiai oklevéllel is ren-
delkezik. Ugy az egyik, miat a másik jelöltnek 
tekintélyes pártja volt, kik saját emberük győ-
zelemre juttatása érdekében a tisztesség hatá-
rai között minden lehetőt elkövettek B talpra 
állították még az eddig kimozdithatlan kép-
viselőtestületi tagokat is. Ebből magyarázhat! 
meg, bogy a közgyűlés olyan népes volt 

A gyűlésen a választás megejtése alatt 
mint az alispán helyettese Mihály  Ferencz vár-
megyei főjeuyző,  később Uj  falusi  Jenő dr. pol-
gármester elnökölt 

Az ülést Mihály  Ferencz rövid beszéddel 
nyitotta meg, melyben hangsúlyozván a meg-
üresedett állás fontosságát,  kérte a képviselő-
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toUletl tagokat, bogy szavazataik leadásá-
nál j á i j u i t el legjobb belátásuk szerint de a 
város érdekeit is tartsák szem előtt Ezután 
konstatálta, bogy s megüresedett jegyzBi állásrs 
s pályázat szabályossá kiíratott s ennek alap-
ján as állásra négyes pályáztsk; nevezetesen 
Kovács  János városi rendőrkapitány, Tilscber 
Gysla, Bisztricsányi  Aladár okleveles jegyzők s 
Szabó Gynla, kl jegyzői tanfolyamot  hallgatott 
de oklevele még nines. Felkérte a képviselő-
testületet, hogy s válssztáshoz küldjenek ki 
D^y bizalmi férfit.  Ilyrarkül kiküldettek : Nagy 
Imre, QeczS Béla, Veress  Sándor éa Csedő 
István. 

A kandidáló bizottság tagjain! elnöklő fő-
jegyző a maga részéről (elkérte: Lázár Miklóst 
és Kovács  Lajost a képviselőtestület által 
ngyanezen bizottságba kiküldettek: Geczö 
Béla és Bartba  Ignáez. 

Arra az időre a mig a kandidáló bizott-
ság kiküldetésében eljár, elnök az ülést felfüg-
gesztette éá a kandidáló bizottsággal vissza-
vonult. 

Egy negyed éra elteltével az elnök a gyű-
lést újra megnyitván, a közgyűlés tudomására 
hozta, bogy a kandidálé bizottság a pályázati 
kérvényeket átvizsgálván a jegyzői állásra: 
Kovács  Jánost, Tiltscber  Gyulát és Bisztri-
csányi Aladárt jelölte, mint olyanokat, kik az 
állásra képesítve vannak a pályázati kérvényük 
is kellően tel van szerelve. 

A kandidálás eredményének kihirdetése 
ntán a képviselőtestületi tagok egyrésze hao-
gosan éljenezte Kovács  Jánost, Csedő  István 
képviselőtestületi tag pedig indítványt telt, 
hogy Kovács  János, mmt a város régi érde-
mes tisztviselője, ki a város Ügyeivel már 
amngy ismretes. egyhangúlag választassák meg 
jegyzővé. Ekkor a«onban szabályszerűen aláirt 
szavazási kérő ivet nyújtottak be elnökhöz, ki 
erre s szsvazást elrendelte s a szavazatok be-
szedésével Lakatos  Mihály elnöklete alatt 
Dávid  Lajos és  Adi  Endre dr. képviselőtestü-
leti tagokat bizta meg. 

A szavazás lezárása ntán elnök a gyftléstnjra 
megnyitván. Lakatos  Mihály a szavazatszedő 
bizottság elnöke a következő jelentést tette: 
Beadatott összesen 42 szavazat, melyekből 2 
szavazólap üres volt. A fennmaradt  40 szava-
zatbél Kovács  János kapott 23 at, Tiltscber 
Gynla 17-et 

A szavazatszedő bizottság jelentése alap-
ján elnfiklő  főjegyző  Kovács Jánost Csíkszereda 
város tőrvényesen megválasztott jegyzőjének 
jelentette ki s tőle a hivatalos esküt nyomban 
be is vévén, rövid beszédet intézett hozzá, mely-
ben felhívta,  bogy kötelességeit továbbra is a 
tóié megszokott pontossággal teljesítse. Kovács 
János ezt megígérte s egyben megköszönte az 
iránta megnyilatkozott bizalmat. Az nj jegyzőt 
lelkesen megéljenezték. 

A gyűlés további része Ujfalasi  Jenő dr. 
polgármester elnöklete alatt folyt  le a követ-
kező eredménynyel -. Sasnak Mártont és Antal 
Sándort a képviselő testület illetékesség iránti 
kérvényével elutasította, míg Uednyánszky 
Lajosnénak és kiskorn fiának  az illetékességét 
kimondta. 

Elhatározta képviselőtestület azt is, bogy 
sz Erdélyi Gazdasági Egyesület által kezdemé-
nyezett Székely  kiáilitást  erkölcsileg támo-
gatni fogja. 

A Márkus-alap természete tisztáztatván. 
annak kezelésére vonatkozólag polgármesternek 
a mnlt ülésben beterjesztett indítványát fogad-
ták el s a kezelő bizottságba három évre ki-
küldettek : Gál  József  és itj.  Dávid  Ignáez 
képviselőtestületi tsgok. 

Az állatlétszám összeírására a gazdasági 
tanácsos mellé ifj.  Dávid  János és id. Rancz 
Ignáez küldettek ki. 

Végül a Kiss Ernő vértanú tábornok szob-
rára 10 korona szavaztatott meg. 

Országos Irodalmi Szövetség. 
Nemzetünk drága kincsének, édes hazai 

nyelvűnknek művelése és terjesztése érdekében 
nemzeti irodalmunk jelenlegi előkelőségeinek 
és zengzetes nyelvűnk ügyét szivükön viselő 
hazánk fiainak  kezdeményezésére a fentebbi 
czimen egy országos egyesületet slskitotlak, a 
melynek szent czélját. — mely az alábbi fel 
hívásban részletesen ismertetve van — melegen 
ajánljuk olvasóiuk figyelmébe  s egyben kérjük 
őket, hogy az egyesület törekvését lólük ki-
telbetőleg támogassák és pártfogolják. 

A felhívás,  mely irodalmunk nesztora, Jókai 
Mór tollából került ki, a következő: 

Minden nemzetnek legdrágább kincse a 
nyelve 

Nyelvűnkben van az élet. 
Mentül magasabb miveltséget ér el az 

anyanyelvünk, annál bizonyosabb az, hogy élünk, 
bogy nemzetet és bazát alkolunk 

A sudaras fának  nem kell bizonyítani, bogy 
él: lombja, virága gyümölcse bizonyít mellette. 

Ilyen lombbal koronázott ta a magyar 
nemzt közművelődése : virága a költészet, művé-
szet, gyümölcse a lélek tápláló tudomány, mely 
helyesen élni és gysrspodni tanít. 

Ámde ez élő fának,  mely egy egész házat 
betakar, nemcsak a magasba kell felnőni  lombos 
sadarával, de gyökereinek is szét kell terjedni 
az éltetadó tőidben, az egész hazában. 

E tápláló gyökerek még sok rétegébe 
nemzetünknek nem terjedtek el. Egész néposz-
tályok előtt ismeretlen a magyar irodalom, a 
mely osztályok pedig a magyar nemzet zömét, 
tömegét képezik. 

Más nemzetek, nemcsak a nálunknál elő-
haladottabbak, de a hátramaradottabbak is 
táplálják lelküket hazai irodalmuk termékeivel. 
Pedig a mi népűnk is szereti, sőt műveli a 
költészetet. Tanú erre népdalok és népregék 
magálál termő világa. 

' A vágy, a hajlandóság meg van a magyar 
népben az olvasásra, de az még eddig csak a 
ponyva irodalom termékeiben talált kielégítést. 

E hiány kitöltésére vállalkozott irodalmi 
szövetségünk, melyhez edigelé csatlakozott 28 
bazai irodalmi társaság s közreműködését fel-
ajánlotta a legtöbb tehetséges irója a nemzet-
nek. — 

Czélnnk az, hogy a költészet és hasznos 
tudás népszerű, érthető modorban vezetessék 
be a magyar nép nagy tömegébe. — Hogy ott-
honra találjanak íróink mdvei a földmives  szal-
mafödeles  tanyájában, a kézműves műhelyében, 
a gyármunkás gyűldejében, a pásztornép karám-
jában. a halász kunyhójában, a bányász akná-
jában. a hajós szárnyékában, a vadász pihenő-
jében és a fonókákban  ugy, mint az uri lakokban. 

De különös feladatunknak  tekintjük azon 
magyar hazánkfiai  között terjeszteni a magyar 
irodalom termékeit, kik a végvidékeken, a nem-
zetiságek által lakott területeken, elszigetelve 
tartjak fenn  hazaszeretetben gyökerező nemzeti 
lelkületüket. 

Tervünk: jó munkákat adni a nép és 
műveltebb közönség kezébe is olcsón, bogy a 
lelke művelődésére fordított  filléreket  senki se 
tekintse anyagi áldozatnik és tömeges hozzá-
járulás fogja  biztositsni a vállalat sikerűnél. 

Felhívásunk szól a magyar nemzetbe/.: 
mindazokhoz, akiknek a magyar nyelv drága 
kincs Kiáltó szó ez a pnsztában, de ezt a 
pusztát magyar nép lakja, mely szavunkat meg 
fogja  érteni s nem hagyja biztató viszbang 
nélkül. 

Dr. Jókai Mór. 

Alapító tag lehet az a ki legalább 200 
koronát befizet  a szövetség czéljaira. Rendes 
tagok : irodalmi és közművelődési egyletek évi 
40 korona, irodalommal hivatásoson f  iglalkozó 
magánosok évi 6 korona tagsági dij mellett. 
Pártoló tag lehet bát ki, ha az évi négy ko-
rona tagsági dt| lefizetésére  kötelezi mngát. 

A tagok illetékül díjtalanul kapják meg 
a szövetség kiadmányait és pedig évenkiul 
5—6 kötet, 6—7 ives, első rangú magyar iró 
tollából származott müvet. Az első sorozat első 
kötete Jókai Mórnak a szövetség számára most 
készülő BONA czimfi  történelmi regénye lesz. 
A többi műre nézve Enlrődy Sándor, Ambrus 
Zoltán, báré Dnczy Lajos, Rákosi Viktor, Gár-
donyi Géza és még számos kiváló irónk aján-
lotta tel közreműködését a szövetségnek. 

A jelenkezések S/.undy Károly szövetségi 
titkárhoz (Budapest, Lutb-r.utcza l/A. fldsz. 
1.) köldendók, a pénzküldemények pedig Földes 
Imre szöv. pénztárnokhoz (Leszámítoló és Pénz-
váltóbank Budapest, Dorottya-utcza 6. BZám) 
intézendök. 

A székely iparkamara közgyűlése. 
Marosvásárhely, decz. 13 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara deczember 16-én d. n. tartotta meg ez 
évben ntolsó teljes ülését érdekes tárgysorozattal. 

Gyűlés elején Tauszik B. Hugó elbúcsúz-
tatta Láng Lajos volt keresk. minisztert, ki a 
székelység közgazdasági ügyelt sok ió akarat-
tal intézte és üdvözölte az uj minisztert és 
államtitkárt, a kiktől B o k á t vá;- a székelység. 
Bejelentette Sándor János székely kormánybiz-
tos távozását is , a ki szivén fogja  viselni a 
székelység ügyét ezután is. 

Elnöki közlések során figyelmet  érdemel, 
bogy a keresk. miniszter ujabban Ureszlsuer 
Jakalmé paplanvarrót, Zulián Péter kőfaragót, 
Sólyom Gynla czipőlalpszeg-gyárost, a székely-
udvarhelyi tímárok szövetkezelét, Orbán, Nagy 
és Tamás czipész iparosokat, Dániel József 
kovács és Szabó Kálmán nyomdász iparost ál 
lami támogatásban részesítette. 

Tárgysorozat rendén a keresk. miniszter 
leirata kapcsán elhatározta a teljes ülés, bogy 
Szászrégenben és Gyergyószentmiklóson szabó-
ipari, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyi és 
Szászrégenben czipészipari, Székelyudvarbelyt. 
Marosvásárhelyt és Kézdivásárhelyt bőr (timár) 
ipari tanfolyamok  tartását hozza javaslatba, a 
mennyiben az említett városok érdekelt iparos 
közönsége is hozzá járul e tanfolyamok  megtar-
tásához. Megbízta egyben az elnökséget, hogy 
egy kerület beli tanoncz és segédmunka kiállítás 
rendezése ügyében intézkedéseket tegyen. Nsgy 
örömmel logadta és maga részéről legkészsé-
gesebben támogatja a földmivelésűgyi  m. kir. 
miniszternek, a székely  háziipar  fellendítése 
tárgyában kelt leiratát, melyszerint szükség-
szerint anyagi támogatást nyújt a kamarának, 
hogy azzal a fogyasztásban  is keresett házi-
ipari czikkeknek: ta, kosár, gyékény, szalma, 
seprű slb. árok termelésének fokozását  és ke-
lendőségét elősegítse. E tárgyban lendületes 
javaslatot terjeszt fel  a további eljárásra vo-
natkozólag. Tárgyalta és csekély változtatással 
elfogadta  Marosvásárhely szabad kir. város 
kővezetvám díjszabályzatát az erre kiküldött 
bizottság munkálsta szerint Ezzel valószínűleg 
gyors megoldást nyerhet ez a rég vajúdó ügy. 
A marosvásárhelyi kereskedői tanfolyam  tá-
mogatására 100 koronát szavazott meg, a ma-
gyar védő egyesület czéljait elősegíti. Az E. G. E. 
álul kezdeményezett Székely  kiállítás  esz 

aéjét s maga részéről is őrömmel fogadta  és 
erkölcsileg támogatja. Szakáts János, idősebb 
KendofT  Adolf;  Szörcsey Gizella, Bajkó Anna, 
Mezei Juliánnn és Nsgy Sándor iparosok, illetve 
iparosnők állami támogatása tárgyában illeté-
kes belyen előterjesztést tesz. Tudomásul vette, 
hogy a közös hadtereg 1904. évi lábbeli szük-
ségletéből a székely kisiparosok 6992 pár láb-
beli készítésével bízattak meg. Örömmel vette 
tudomásul végül a budapesti és szegedi székely 
bazárok ügyében tett elnöki intézkedéseket s 
különösen, hogy ezen buzgóság szép eredményt 
ígér, valamint hogy a székelyföldi  iparmuzeum 
államosítása kilátásba helyeztetett. 

Emlékezés András Györgyre. 
Csíkszereda, 1903. decz. 19-éu. 

1902. évi jnaius 29-én messze Innen - Krdely" 
bérezés hazánk egyik kies völgyében a kincses Ko-
lozsvár város utczáta néma cseudben csak a lelkész 
— és a halottas koosi legényéitől kisérve — egyszerű 
fekete  koporsóban — vlssznuk egy halottat; az örök 
[tihenés helyére, átadni az enyészetnek. Azóta ott pi-
tén a többi uem ismert halottak között csciidcsen, 

jeltelen sirbao. 
Kl lelvet ezen halott ? & kit gyászoló sokaság 

nem kísér, kit a rokonok serego nem vcsr. körül 
Ktuek nincsenek barátai, ki egészen elhagyatottnak 
látszik'/ Ki iránt senki sem érdeklődik'/ Vagy talán 
a végzet fosztotta  ineg töltik'! 

Igen ! a végzet netn engedte incg, hogy az éle-
tében annyi barátot szerzett, kartársai által mindig 
tisztelve szeretett csikrerchesi nyugalmazott tanítót, 
András tiyörgyöt az élet utolsó ntjáo pályatársai, ba-
rátai, rokonai és ismerősei elkísérhessék. 

A testileg megtört tauitó euyhülést ment ke-
resni a gyógytudomáuyok tudósaihoz, eltelve nagy-
reményűkkel, bízva, hogy életerejét vissza kapva, 
megújult erővel tér vissza szerettet körébe, oda a h o l 
több mint 35 éve fáradságot  uem ismerő nemzeti mun-
kát végzett. 

A megrongált, elgyengült test a nehéz műtétet 
nem tudta kibírni s az amúgy is már csak tcugödö 
élet I90S. jun. 27-én a kolozsvári közkorházban vég-
kép kiulildt. 

Kedves elhalt pályatársiluk, barátunk és Isme-
rősünk, ki távol tőlünk „Kolozsvártt-1 a paradicsom 
szépségű köztemetőben, habár jeltelen slrban.de igen sok 
jeles férd  társaságában aluszod örök álmaidat; kinek 
sírját netn tudjuk köuuyeiukkül öutözni, ós a köteles 
kegyeletet hamvaid felett  leróni, azt tesszük itt hosszú 
áldásos népnevelői működésed területén, a ltol szik-
rázó szellemed és lelked időzik, inert itt van az közöt-
tttuk és itt fog  nz élűi mindaddig inig tisztáin kar. 
lársiiid, barátaid élitek, de tovább is inert humoros 
élezeid száj hagyományként fognak  utodról-utódra 
szállani. 

Nézzük inivel érdemelte ki András György el-
hunyt kurtársunk a közclismerést, a tiszteletet és ba-
rátságot, mely őt körül vette. 

1 A közclismerést kivívta páratlan szorgnlmu 
munkássága, részreliajlatlan igazság szeretete és ki-
turtó lankadatlan igyekezete által ,inelylycl az akkor 
még hiányos tanitói képzést kiegészíteni törekedett. 

2. A tiszteletet és barátságot a részreliajlatlan 
igazságszeretet mellett a jóizü székely humorral pá-
rosult eszejárása szerezte meg. 

A székely humor és adoina valóságos mestere 
volt, sokszor csípős, de a maga helyén alkalmazott 
megjegyzései sok kellemetlenségnek vették elejét. 

Háuyiitott életéből szemelvényül egy nchátivat 
felemlítek. 

A mint a képezdét a 60-as évek derekán végezte 
Csikszeiitgyörgyön kezdte ine£ pályafutását  az akkori 
dívut szeriut, miut huraugozo-tanitó, majd Csikszent-
királyon és Csikszeutinártonon folytatta.  Ezen idő 
alatt részt vett a marosvásárhelyi es székelybcresz-
turi továbbá képző és torna taufolyamokou.  Neltáuy év 
alatt munkásságú oly általánosou ismeretté lett, Itogv 
az állam által segélybe részesített verebesi iskolához 
meghívták és egyhangúlag meg is választották. 1870-ik 
év már itt érte a vetés kapu sarkánál epy kis ala-
csony házikóban, egyik szoba az ő lakásutil, a másik 
tantcrinül szolgált, teuyéruugyságu ablaktányérokkal. 

1873-1875 években, mikor az állain úgy a ta-
nító fizetésére,  mint az iskola felépítésére  szorva-
szorta a segélyt oda, a hol ezt megertvo, elfogadták, 
Jelenleg is elő tusnádi Koncz István pléháuossal egyet 
értve, — fáradhatatlanul  működve államköltségen, 
a jelent diszes iskola épületet felépítették,  — mely-
ben élete javát több oldalról jövő megpróbáltatások 
között .élte le. 

Élete valósággal epy háborgó leugrrcu evező 
hajóhoz hasonlít. A bajot az vlmerüléstől a kormá-
nyos ügyessége menti meg. Az ő fennmaradását  több 
Ízben netn a tudomány, de az iguzságos lelkiérzés 
behatása alatt tett intézkedései tartották meg. „Fel-
korbácsolt kedély állapotom" kezdetű röpirata bi-
zonysú-ot tesz erről. 

Háromszor nősült, az 1-ső boldogság, a 2-ik 
kárhozat és a H-ik értelmes házasság volt. 

Hogy zaklatott életét szórakozással enyhítse, 
hozzáfogott  a kertészethez, különösen a gyümölcsfa 
tenyésztés és a zöldségfélék  érdekelték, uem ts volt 
Alcsikon senkinek olyan kertje mint neki és vetély-
társa — Márkásnak. 

Külső gazdálkodást is folytatott,  de ez kevésbé 
sikerült; pedig a cséplőgép 2 liétlg Is volt nála- Az 
értelmes házassággal szerzett vagyon utómaradéka 
a Verebesen épített csinos ház — mely halála által 
sok ga$da tulajdonává vált. 

Es most volt kedves kartárs! ki az örök bol-
dogság képzelhetetlen örömeit élvezed, viszouzásul 
annak, hogy emlékedet kebleink melyébe zártuk: Ké-

visazakerül a kész bet és a magyar fogyasztó-
közönség fizet  érte, csak a ltgsiláayabbért nem 
kevesebbet 1 koronánál, de igen gyakran, kivált 
divatnjdonság czímén, S koronánál drágább ára-
kat Is. Még pedig ngyan jó piacz vagyunk erre 
a czikkre, mert egyik szellemes irónk megjegy-
zése szerint bottal járó nép lévén, nálnnk a gye-
reknek is sétapálezs kell. 

Vegyük szemügyre már most, hogyan ala-
kul e czirkulusban az aktiv — passzív ? I Meg-
előzőleg előreboesáthatjuk, hogy már maga ez 
a kőrút, kettős szállítási költséget, esetleg, ha 
Ausztrián kívüli külfölddel  hoz kapcsolatba, még 
kettős, kombinált megvámolást is okozva, a ter-
melést drágítja .minden elkerülhetetlen ok és 
szükség nélkül. A mi természetesen ellenkezik 
a gazdaságos termelés alapelvével. DJ vegyük 
tovább, ki nyer, ki vészit ? I A külföldi  gyáros 
az olcsón szerzett félgyártmány  további kiké-
szítéséhez szükséges segédanyagot és munkerőt 
persze maga körül szerzi, igy ezek ellenértéke 
már az illető külföldi  nemzetgazdaság aktívuma 
lesz. Épp igy az illető gyáros vállalkozóimagan-
nyeresége is, mely pedig, leszámítva a leszámi-
tandókat, bogy jó nagy perczent lehet. Végül 
az üzleti nyereségek fokozódását,  a vállalatok 
emelkedését az a külföldi  államgazdaság. mint 
adóalapjainak Bzilárdulását, szintén aktívájára 
írhatja. Nem szabad kicsinyelni e hatást, habár 
számszerűleg ritkán mutatható ki. Nagyon fontos 
egy iparvállalat fe|lődése  az államgazdaságra, 
nemcsak közvetlen, hanem közvetve is, azáltal 
I. i., bogy másokat is nsgyobb gazdasági tevé-
kenységre serkent, bátorít egy jól prosperáló 
üzlet, igy mind többen fejlőduek  közteherviselésre 
képesebbekké. 

Tehát: nyei a külföld  magán-, nemzeti 
és állami gazdasági élete. És vészit ? 1 Veszil: 
a gyámoltalan magyar gyáros, mert az ő mun-
kája gyümölcséi nagyobbrészt külföldi  társa 
szedi le, az ő vállalata pedig marad alárendelt 
és öuállóau biztosított jővendőjü, erőteljes üz-
letté fejlődni  nem képes. Kaparja tovább más-
nak a gesztenyét. Vészit: a magyar munkás, 
mert a továbVifftldolgotás  révén az árból a mun-
kát illető rész már külföldi  munkásé lesz. Pedig 
ez az árban kombinált munkadiinak nagyobbik 
fele.  Vészit: a magyar fogyasztókőiönség,  mert 
ez a teljesen fölösleges  keltőn utaztatás, vám-
költség, esetleg külföldi  közvetítők szétosztó 
nagykereskedők költsége és nyeresége, a hosz 
szabb forgalmi  proczesszusban fokozódó  reklám-
költségek és már magában az egyszerű tény, 
bogy a boton egy gyáros helyett keltőnek kell 
nyerni: mind arra halnak, hogy a magyar vevő 
sokkal drágábban juthat hozzá, mintha a czikor-
nyás utat nem tette volna meg. Végül veszil: 
a magyar államgazdaság, mert hiába várjuk, 
hogy az igy dolgozó Iparvállalat föllendiiö  t, 
megszilárduljon. 

A passzívum tehát: a magyar magáu-, 
nemzeti és állami gazdaságra hárol mindenestül, 
az aktíva n mind a külföldé.  E« olyan világos 
mint a nap, mégis oly sötét, mint a szomorú-
ság. Pedig ez csak egy czikk, a melynek ma-
gában nincs nagy jelentősége. De hozhatnék töl 
még sok mást. visszás helyzetünknek valóságos 
mozaikképét. Talán kisszerűeknek tetszenek e 
dolgok külön-külön, de együtt, magasabb szem-
pontból tekintve, megdöbbentő jelenséggé szö-
vődnek. 

Pedig ez a mi szomorú példánk is -mily 
könynyen a legjobbra fordulhatna.  Csak a ma-
gyar gyáros ne sajnálná a jelen esetben nevet-
ségesen csekély áldozatot, bogy a bot teljes 
Kikészítéséhez szükséges vajmi csekély berende-
zést megszere/.ze és munkásait csinosabb, ügye-
sebb munkára is kitauitsa, aztán ilyen szégyen 
letes vargabetűk nélkül kész árukat hozzon köz-
vetlenül iorgalomba. Maga is nyerne, a közérde-
ket is szolgálná. 

rünk tégedet : Humoros szellemedet egyszér-cgyszer 
boeaásd közibénk, hogy jóizQ tréfáid  felidézése  mel-
lett néhány perezre feledhessük  súlyos gondjainkat. 

íltea János. 

Egy magyar botgyár működése. 
A bámulatos magyar gyámoltalanság miatt 

hogy válik némelykor a magyar ipar, saját ve-
szedelmére, külföldi  érdekeknek előmozdítójává, 
azt ipari viszonyaink egyik előkelő tanulmányo-
zója egyik botgyárnnk működésének hivatalos 
adatok alapján való illusztrálásával a következő 
czikkben tünteti föl. 

Egyik botgyárunk, névszerint nem skarom 
megnevezni, hiteles hivatalos adatok szerint a 
botokat, télgyártmányul állítva elő, egész tömeg-
ben eladja külföldre  1 és 2 filléres  állag árakon. 

Nézzük most már a félgyártmányul  kivitt 
árunak további Borsát Az a külföldi  gyáros, aki 
megvette, kissé átfesti,  Iskkoztatja, rakat rája 
teljesen belső érték nélkül való fémezifraaágot, 
végére vaabnrkot; kz egész anyagban, munka-' 
díjban mindenestül vajmi kevésbe kerül. Azután 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Boldog ünnepeket! a beálló 

karácsonyi  szent ünnepek alkalmából 
munkatársainknak,  barátainknak,  elő-
fizetőinknek  éa  lapunk  mitulenrendü  és 
rangú olvasóinak  boldog  ünnepeket 
kívánunk. 

— A kolozsv&ri egyetem és 
dr. Haller Károly tanár jubileuma. 
A kolozsvári kir. jokakadémia 1863. de-
czember havában, tehát ezelőtt 40 évvel 
nyilt meg. Ezen évforduló  alkalmából 
nagy Ünnepségek lesznek Kolozsvárt, még 
pedig t. hó 27-én s össze lesz kapcsolva 
az egyetlen életben lévő dr. Haller  Ká-
roly  miniszteri tanácsos, jelenleg is mint 
egyetemi tanár 40 éves tanári j u b i l e u m á -
val. A mozgalmat a kir. j o g a k a d é m i a 
volt növendékei indították s az előkészítő 
bizottságban látjuk Molnár S á a d o r ügy-
véd, Dobál Antal ügyvédi kamarai elnök, 
Benel Ferencz főUgyész  és Szaesvay Dé-
nes ügyvéd, kolozsvári lakosokat, tehát 
mindannyian jelenleg neves, tekintélyes 
és vezér embereket. Az ünnepségek fény-
pontja mindenesetre a d;-- Haller Károly 
egyetemi tanár elévületlen érdemeinek 
nyilvános elismerése lesz, hiszen Haller 
Károly a nemzet számára több generá-
cziót nevelt, a fiatalságnak  — mely őt 
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mindig rajongó szeretettel vette körül 
nemcsak kittlnő tanára, hanem mindig ja 
szakadatlanul jóakaró támogatója, sót 
atyja volt s az ma is. Természetes tehát, 
hogy a Királyhágón innen lévő egész 
társadalom megmozdult, mert a mostani 
jogász közönség mind az ő keze alól ke-
rtllt ki s mindenki siet a szeretett tanár 
irányában a hála és tisztelet adóját le-
róni, — mert neki minden volt és 
jelenlegi tanítványa hálával tartozik, kell 
hogy tartozzék. A rendező bizottság a 
többek között egy szép és kellemes meg-
lepetésben is fogja  Haliért részesíteni, 
amennyiben egy díszes albumot fog  neki 
átnyújtani, melyben az akadémia és egye-
tem joghallgatóinak arczképei lesznek 
tanévenként csoportosítva, elhelyezve. Ez 
Ünnepségekre vármegyénk is meghivatott 
az alispánunk utján s ezentelUl nagyon 
sokan kQldötték be arczképeiket az al-
bum számára, de nincs is megyénkben 
egyetlen jogot végzett, itt szUletett s mtl-
ködő gyökeres férfi  sem, aki dr. Haller 
Károlynak tanítványa mj lett volna. 

— Papszentelés. Pellion  Ervin sepsi-
szentgyörgyi bitoktatAt As Lakatos Kálmán 
végzett pázmánita növendéket. Lakatos  Izra 
csiksomlyói képezdei tanár fiái.,  folyó  bó 17., 
18. és 19. napjain szentelte föl  Mailáth  G. 
Károly püspök Gyo lift  bér váron, bázi kápolnájá-
ban papokká. Az nj papok folyó  bé 87-én fogják 
m-gtartani első miséjüket, még pedig Lakatos 
Kálmán Csiklázárfalván,  Pellion  Ervin pedig 
Sepsiszentgyörgyön. 

— Piknik. A közelebbről megalakulandó 
izraelita nöegyesülel javára folyó  hó 20-án, a 
„Kossuth" szálló összes termeiben rendezett 
estély nsgy számn intelligens közönség jelen-
létében minden tekintetben fényes  és kiváló 
eredménynyel zajiolt le. A már nyolez óra táj-
ban süiflen  érkező vendégeket Bellák  Lipólné, 
Wender  Dávidné, Friedlinder  Lajosné, Grosz-
mann Ödönné, Barta  Sándor, Borsai Mér, 
Pried  Samn és Wender  Dávid védnökökkel 
élükön a rendezőség tsgjai a legudvariassabb 
figyelemmel  és elkötelező sziveséggel fogadtak, 
annyira bogy még azok is,[kik as összegyűlt szép 
társsság tagjaival nem voltak ismeretségben, 
rövid idő alatt egészen .otthonosan találták 
magnkat. A mig a közönség nagyobb része 
begyült a Káduly B. Árpád jól szervezett zene-
karának hangnlata nótái Bzorakoztatták a koráb-
ban érkezteket, kiknek azonban kellemes meg-
lepetésül szolgált a leginkább művésziesen dol-
gozott kézi mnnkából álló tombola nyeremények-
ből ízlésesen rendezett kiállítás, a mely ngyan-
csak érdemes volt a megtekintésre. Később 
asztalok mellé telepedett a társaság és kitűnő 
étvágygyal fogyasztotta  a gazdag hideg büffé-
böl csinos és szép iljn hölgyek által kiszolgált 
jó izü ételeket és kitűnő csemegéket. A vacsorál 
kedélyes tánczmu'alság követte, melyet azonban 
a kitűnően rendezett tombola, mintegy másfél 
érára félbe  szakitotl. Az egész közönség kiváló 
érdeklődéssel és nagy figyelemmel  kisérte a sor-
solást s a szerencsés nyerők igazán örültek a 
csinos, szép, és értékes nyeremény tárgyaknak. 
Tombola nlán a táncz kedvelő fiatalság  njólag 
tánezra perdült és igaz magyaros jókedvvel rop-
ták a tánezot a hajnali órákig. A csendesebb 
természetűek asztalok mellé telepedve élénk tár-
salgás között töltötték az időt, mindaddig amig 
a keleti égbolton megjelenő bajnalpir a haza-
térésre intett. A morális sikernek az anyagi 
eredmény ia megfelelő  volt. A mint értesültünk 
a bevétel megközelítette az ezer koronát, mely-
ből több mint hatszáz korona jutott a jóté-
konyczélra. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Hogy 
a rendes őszi közgyűlés után beérkezett ügyek 
mégazon évben elintézést nyerhessenek, törvény-
hatóságunk minden év végén rendkívüli közgyű-
lést szokott tartani. Az évzáró közgyűlés ez 
alkalommal deczember 29-én, az azon előadandó 
tárgyak előkészítésére pedig sz állandó választ-
mány ülése a megelőző napon fog  megtartatni. 
Mindkét ülésre a meghívók már szét küldettek. 

— Kinevezés. A csíkszeredai kir. tör-
vényszék elnöke ezen törvényszékhez Kovács 
Márton napidíjas szolgát III-ad osztálya hiva-
talszolgává nevezte ki. 

— Segédjegyző választás. Gyergyó-
szentmiklós községben Simon Endrének vár-
hegyi körjegyzővé lett megválasztásával s se-
gédjegyzői és egynttal anyakönyvvezető helyettesi 
állás üresedésbe jővén, arra a képviselőtestület 
egyhangúlag, három pályázó közül Máthé László 
okleveles jegyzőt választolta meg. 

— Névmagyarosítás. Strul Móricz 
gyergyótOlgyesi lakos kérésére a belügyainisz-
ter megengedte, bogy vezeték neve ,9zalai*-ra 
átváltoztassék. 

— Határsértés. A szomszéd románisi 
alattvalók állal gyskran elkövetett határsérté-
sek száma ismét egygyel szaporodott. A Bos-
tani tény nem a határjelek megrongálásában 
nyilvánult — a mi nem ritka — hanem terü-
let foglalásban,  a mennyiben a Csikvármegye 
tulajdonát képcső Veresviz melletti területen 
jókora hosszúsága utat építettek s azt haszná-
latba is vették. Ezzel ismét egy diplomácziai 
jegyzék váltásra adatott alkalom, melynek azon-

ban ránk nézrs nem igen szokott kielégítő 
eredménye lenni, minthogy a román kormány 
a lényállást nem szokta a maga valóságában 
bemutatni, hanem a maga jsvárs magyarázza. 

— Tanítói gyűlés. A Csimegyel Ált 
Tanító Egyesület .Csiki Köré" nek rendes évi 
kosgyűlése Lakatos  Mihály elnöklete alatt f. 
bó 19-én, ilt városunkban, sz állsmi elemi is 
kola helyiségeiben tartatott meg. A gyűlés le-
folyásáról  szóló részletes tudósítást helyszűke 
miatt csak lapunk jOvő számában adhatjuk 
kOzre. 

— A UmlksMntmárton—osekefaivl 
Jótékony nőegylet. Vármegyénk egyik leg-
zsengébb, de legmagasztosabb eszméket hirdető 
egylete mozogni kezd s csendesen indul sma 
tövises uton, mely a legszebb eszmék megvaló-
sításékor vezet. Hiszen találhat e szebb műkö-
dési terrennnot valaki, mint a minőn a csik-
szentmárton—csekefalvi  jótékony nőegylet hi-
vatva van az 'elemi csapások, inség, nyomom-
ság által sújtottak, mnnkaképtelen szegények, 
szegény tannlók, árván maradt siró gyermekek 
és támasz nélküli özvegyeknek a szenvedések-
ben megenyhülést, a szomorúságban vigaszta-
lást és az ínségben segítséget- nyújtani. Szegény 
társadalmunk telítve van ugyan mindenféle  ön-
kéntes és önykéntelen teherrel, fokozott  erővel 
kuszik-mászik előre, csak hogy valamiképp a 
czivilizáczió zónáján belül maradjon, folyton 
helyezi letétbe azou tőkét, melynek hasznait 
soba s*m fogja  élvezni, a ezért alig lehel rossz 
néven venni tőle, hogy épen arról feledkezik 
meg, a mi legelső kötelessége volna, t. i. a 
szegény Ugy felkarolása  s ezzel kapcsolatosan 
a bűnnek és társadalmi sülyédésnek megaka.lá-
lyozása. Örömmel üdvözöljük e zsenge egyletei, 
mely az üdvös czél érdekében a telt mezejére 
lépett s elültette a jótékonyság fáját,  melynek 
zamatos gyümölcse sok szenvedőnek van hi-
vatva enyhülést szerezni. — A folyó  hó 13-án 
összeült választmány e tél folyamán  2 heteokint 
társas összejövetelek, fillérestélyek  és egy mtt 
kedvelői előadásssl összekötött nagyobb szabású 
tánczmulatság megtartását határozta el s e 
czélból egy vigalmi bizottságot választolt, mely 
a lillérestélyeket fogja  rendezni azoknak tnüvé 
szí színvonalát elvetve, zeneszámokról, szavala 
tokról, magányjelenetekről, felolvasásokról,  szó-
rakoztató társasjátékokról, kissebb vígjátékok 
előadásáról és jux-lombola játékokról fog  gondos-
kodni. Az egylet az első fdlérestélyt  Sylveszter 
estéjén tartja igen változatos műsorral a melyre 
a nagyközönség szives érdeklődését már most 
felhívjuk  azon előzetes megnyugtatással, hogy 
a vigalmi bizottság, minden egyes tsgiának 
egyéni tehetsége és müzilése az estély sikerére 
legnagyobb garancziát nyújt — A fillérestélyek 
műsora a meghívókon nem közöltetik, azonban 
az estélyeken külön műsorral szolgál a vigalmi 
bizottság. ítészünkről a nemes ügyhöz méltó 
sikert kívánunk. 

— A felvételi  feltételek  emelése a 
gazd. tanintézetekben.A m. kir. főídmiveiée-
ügyi miniszter a m. kir. gazdasági taoiiitézetek 
réssére kiadott szerveseti, rend és fegyelmi  sza-
bályzat 4. § át, mely fölvételi  előképzettség gya-
nánt' a VI. középiskolai osztály elvégzését hja 
elő, oda módosította, hogy 1904. évi október hó 
1-től kezdve, csak a VII. gimnáziális, vagy a 
VII. reáliskolai osztály, vagy a felsőbb  kereske 
delmi iskola egész tanfolyamát  végzett tanulók 
vétetnek fel  a m. kir. gazdasági tanintézete!; 
I só évfolyamára. 

— Katonák mint tűzoltók. A kolozs-
vári tűzoltóság parancsuoka Klobucsár altábornagy 
boz a honvéd főparancsnokság  adlátusához átíra-
tott intézett, a melyben kéri, hogy a katonákat 
gyakoroltassa be a tűzoltásba. A csél az volna, 
hogy a katonákat ue caak mint nyers erőt lehes-
sen fölhasználni,  hanem hogy önállóaii is tudja-
nak működni. Klobucsár altábornagy azt vála 
szólta, hogy már foglalkozott  ezzel a tervvel, 
melynek megvalósításához valósziuüleg már a 
tavaszazal hozzáfognak. 

— Egy nagyobb szabású hld épi-
tése. A kereskedelmi miniszter sz 1904 év 
tavaszán az állami kezelésbe vett brassó — o-
laploczai útszakasz Kászon—Csikszentimre hatá-
rában lévő 53 számú Ollbidat teljesen szilárd 
anyagból njra épileui tervezte s arra 16006 kor. 
24 flllér  költség összeget engedélyezett. A mun-
kálat kivitelének biztosítására a versenytár 
gyalást e hó 30-dik napjára tűzte ki a csík-
szeredai államépitészeti hivatal irodájába, hova 
a zárt ajánlatok sddig beadandók lesznek, az aján-
lathoz pedig 5°/, bánatpénz, illetve annak az 
adóhivatalnál való letételét igazoló pénztiki 
nyngta lesz csatolandó. A műszaki müveletek 
nevezett építészeti hivataluál tekinthetők be, 

— A „Jövendő.* 1908, évi deozember 
hó 20 diki azámának tartalma: Tisza  István 
sserenoséje. Csillagok. A könyvet vásárló ma-
gyar. Hajnali beszélgetés. Bsltersen királya. A 
musaa. Mese a nóismeretról. As állam aa egyén 
ellen. Ellenségek. A királynő a Ragahild szige-
ten. Nyomor. Háború és béke. Világító szerves 
lények. A villanyosság a mezőgazdaságban. Az 
izgató. A IX. Ssimfonia  Novelll rossskedvü. 
A kitűnően sserkesstett tartalmas lap előfizetési 
ára: félévre  6 korosa, egy hónapra I korona. 
Előfizethetni  a „Jövendő* kiadóhivatalában Buda-
pest, Honvéd-utoia 10. as. 

— Hangulatos őszi tájkép. Egy iga-
zán vnlódl művészi ecsetre valló gyönyörű fest-
mény vsn a Bsvoboda Testvérek könyvkereske-
désének kirakatában. Egy hangulatos őszi tájkép, 
komor felleges  égboltosat mellett az elé elé csil-

lanó őszi napsugár halványan világítja meg a 
sárguló lombokat éa as ékét éa diaaét vesztett 
szikla szorost, mely osendes magányával előre 
hirdeti, hogy a nagy természet nem sokára pi-
henni tér. A művészi festmény  készítője Kováoa 
Károly festőművész,  ki pár évvel esolőtt a mün-
cheni feató  akadémia növendéke volt s jelenleg 
Ipolyságon tartózkodik. A gazdagon diszitett ke-
retbe foglalt  gyönyörű tájkép, melynek állandóan 
sok nézője van, eladó. Árát meglehet tudni a 
Sivoboda Testvérek könyvkereskedésében, 

— Karáosonyl székely-bazár Szege-
den. A szegedi Székely-Társaság deczember 
15 én a székely nép- és háziipari czikkekből 
karácsonyi vásárt létesít. A tárgyak rendkívül 
érdekesek és változatosak. A varoltas, szőttes, 
s különféle  fa-,  gyékény-, tapló-, szalmaáruk, 
gyermekjátékok, anyagáruk s más különösségek 
már megérkeztek, melyek iránt rendkívül uagy 
érdeklődés mutatkozik nemcsak Szegeden, hanem 
a vidéken is. Molnár Dániel makfalvi  székely 
paraszt remek állatszobrait például állandóan 
nagy közönség szemlére a kirakatokban, melye-
ket annak idején maga Fadrusz János szobrász 
is páratlanoknak nyilvánított. Ha a szegedi 
példát a tavalyi debreczení és aradi jó példák-
kal hazánk többi nagy városai utánoznák, a 
székely üzy egy hatalmas lépéssel előbbre jnlna. 

A magyar könyvtár novemberi 
sorozata folytatja  e kitűnő vállalat uj Moliére-
jét, melyből ezullal a nagy vigjátékiré egyik 
legmulatságosabb darabját. A képzelt beteget 
kapjuk. (306—7. sz.) B .cquelin mester a reme-
két, m»ly nálunk is egyike az ő legsűrűbben 
előadott müveinek, Váradi Antal fordította  le 
pompás zamAtossággal és a verses helyeken a 
nála megszokott bravúrral. A magyarázó jegy-
zetek felölelnek  mindent, amire az olvasónak 
szüksége lehet. — A 368. sz. egy nálunk m ;g 
eddig alig ismert njabb franczia  elbeszélőt mutat 
be : Edmond Harancourl-t, aki a legérdekfeszi-
tőt.li mese-szövést a legfinomabb  lélektani rajz 
zal tudja egyesíteni. A fűzeiben  foglalt  elbeszé-
lések elseje, a „Léghajón" czimü. egyike a 
modern franzia  irodalom legszenzácziósabb novel-
láinak. — Ezúttal a magyar irodalom is for-
dítással van képviselve: a szerkesztőségnek 
ugyan is az a kitűnő ötlete támadt, hogy lefor 
ditlassa II. Rákóczi Ferencz autobiograflkus 
Vallomásait latinból. E Vallomásuk, melyeket 
1876 ban adott ki az Akadémia, Kajlós Imre 
ez átültetésében bizonyára egyik legértékesebb 
művét fogják  lenni a M. K -nak. A fordítás 
csak az érdekesebb részekre terjeszkedik ngyan 
ki, de ezeket lehetőleg teljesen adja. A most 
megjelent füzet  az antobiograflának  1703-ig ter-
jedő szakaszát tarllmazza, tehát Itákóczi gyer-
mek - és ifjúkorát.  — A „M. K." egy-egy száma 
30 fii.;  — kapható mindeu könyzkereskedésben. 
Teljes jegyzékkel az eddig megjelent számokról 
készséggel szolgál a kiadóczég : Lampel Róbert 
(Wudiáner F. é- fiii)  Budapest, Andrásay-nt 21. 
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Két szál virág. 
Kegéuy. — Irta Bálás Béla. 

S ezen részben tréfás,  részben komoly, 
sőt kissé nyers szsvak ntán kezét nyújtotta s 
vegyes érzelmekkel távozó iljonak s miután 
még egy fájdalmas  pillantást vetéli a pamlag 
sakának neki bújó s hatalmas zokogásba fogó 
Ágnesra, — elment. 

Azonban a kapuban majd elütötte Mariska 
ugy szaladt haza, kezében egy levéllel. Mégis 
fogta  a kezét Józsinak s nógatta : 

— Gyere vissza, Hurka (igy hitték Józsit 
gyermekkorában hosszú vékonysága miatt) — 
gyere vissza, most már kollégád leszek, fölvet-
tek a kolozsvári államiba. 

D» jöhetett volua Józsira most a világ 
minden híre, újságja, nem oszlatta volna el 
lelke mély bánatának, sötét fellegének  még a 
porszemét sem, 

Do nem is islálla Mariska, hanem bosszú-
san és gúnyosan lódította el a megkapott ke-
zel : — Ejnye, majom! még nem is örül. Tán 
szájhaverlek, hogy ki vagy készítve ? I Nahát 
járj isten hírével! 

S azzal beszaladt. Józsi nr meg igen-igen 
nagy keserűséggel és gyászszal haza mene. 

— Drága Józsim, édes Józsim, jaj, mi 
leli ? Jaj mi lelt ? Édes jó isleuem, ne ijessz 
meg! Ló i uga-e meg, mi-e ? Szólj, édes kicsi 
liain, vagy tán szólni sem tudsz ? Juczi, szaladj 
a doktor uilioz. mondjad, a hol kapod, haldokló 
mellől is jöjjön ide! Józsim, édes Józsim, szólj 
már, ne vedd el egészen a szivemet... 

— Méh tr.arl meg 1 
— Adta kölyke, de megijesztettél I Juczi, 

gyere vissza! — kiáltotta a Józsi anyja. — 
Hnţzen ez meggyógyul, a mig megházasodol. 

— Nem házasodom meg én soha t — 
mondta Józsi, igen erősen elkeseredve. Kár volt 
szUletnem is. 

Az anya nem ijedt meg. Gyakorta szokott 
Józsi nr összezőrrenni Ágnessal. — Érzékeny 
mindakeltő. Innét a nagy elkeseredés. De bez-
zeg a hivatalos vizsgálat ennél sokkal terhe-
lőbb adatokat derített ki egy óra múlva. 

Átment ugyanis a jegyzőné Cseregékbez, 
a hol, miután résztvelt azon való nagy örömük-
ben, bogy Mariskát felvették  a kolozsvári áll. 
tanítónőképző intézetbe, elkezdette kérdezni, 
hogy mi történt Józsival, hol van Ágnes, stb. 

Erre elbeszélték. 
Mariska pedig ezalatt, miután nem lehe-

tett Ágnest reá venni, bogy kijőjjen a vendég-
szobából, bement hozzá. 

— Kis Ágneskám, kel) fsl  szivem, halld 
a nagy újságot, felvettek  Kolozsvártt. 

Gondolta Mariska, bogy az elébb, ha aem 
is szaladt ki. mert nem tudta, mivel skar|a 
meglepni, most kimondván a rettenetes nsgy 
birt, ngy ugrik fel,  mintha villám érte volna. 

De ime, csendesen emelkedik fBI,  nyakába 
bornl testvérének s uj, erős zokogásbs Ur ki, 
miből csak e szavak szakadoznak ki: 

— Oh, istenem, b á t . . . ilyen . . . ilyen 
árva leszek, . . . még ez is I . . . Mééég... ez 
iiis .. . biim . . . bűm . . . bflüüm  . . . — és most 
már nagy jajszóval kezdeti sirui. Mariska mél-
tatlankodva fakadt  ki: 

— Uit I Még nem is örülsz? Tudod, mi 
leszek ? Tanilónő. Önálló és kenyérkereső. — 
Most pedig megyek Adél kisasszonyhoz, leendő 
kartársnőmhőz. Pá, kicsike I — s fölkelt. 

De Ágnes is fölkelt. 
— Én is megyek . . . 
— Hová? 
— Nem, nem Adél kisasszonyhoz. Az én 

utam másfelé  vezet... 
És most nem szólt arról, hogy mi a szán-

déka. Virágával a méhek kOzé menni. Jţj, de 
nagyot is nevetett volna Mariska, ha hallja, 
vagy látja vala ezt. Mert ő már okos leány 
volt. De ez a szegény Ágnes hasadásig szerel-
mes szivével mit tudott arról, hogy a halál nem 
játék s liogy méhesben, csnpáu akaratból nem 
lehet meghalni I 

A házból az oldalajtón együtt mentek ki. 
A szülők el is felejtellék  ékel, meg gondol-

ták i<, hogy most szintén el van egymásba me-
rülve a két angyaltestvér. 

A két leány a csodálatos szépségű rózsa-
fához  meni együtt. Olt Ágnes megállt és szólt: 

— Nem megyek tovább. Pál 
— Pá, kicsikém, u t a i n k e l v á l n a k 

és gyorsan ellebenl s a csikorgó kis rácsos 
kspu becsapódott mögötte. 

Ágnes egyedül állt rózsája mellett 
A nap alkonyodott. — A virágok levelei 

élénkebb zöld szint kaptak. Szirmaik ragyogtak 
a tűnő napfényben  s tikkadt szájuk hűs csep-
pekre epedve nyilt tágra. 

Gyönyörű juniusi délután volt. A levegő 
illattal és madárcsicsergéssel lele. A világ zöld 
ás tarka színekkel bevonva, 

Aitnes bódultan állt rózsája mellett. De 
szive szomorú volt. S a hűs cseppet váró virá-
gokra forró  könycseppjei hullottak — OnlOzőül. 

— Edes rózsám, szép rózsám, leszakíta-
lak, de . . . — elfojtotta  szavait a zokogás és 
— leszakította a rózsát S most már kirekedt 
észszel sietett hátra a méhesbe. 

(Folyt. k6v.) 
Laplulajdouos .-

GYÖRGYJAKAB ÖHÖKÖSE, 

Csíkszeredában a Mikó-utczában egy szé-
pen fásílott  jó fekvésű  belsőség. Értekez-
hetni Kertész Istvánnál, Csíkszereda. 

1505. sz.—kj. «03. 

Hirdetmény. 
Csikmadaras határában talált egy 

darab két éves Bárga (homlokán csillag) 
gazdátlan csikó, 1903. decz. 28-án 
nyilvános árverésen a k ö z s é g h á z á n á l 
eladatni. 

Csikmadaras, 1903. decz. hó 8-án. 
A községi elöljáróság. 

866—903. végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré leszi, hogy a brassói kir. törvény-
széknek 1903. évi 7018. polg. sz. végzése foly-
tán dr. Zakariás Manó ügyvéd által képviselt 
Gyertyánfly  L. és Fia czég végrehajtató részére 
Szebeni Alberlné csíkszeredai lakós végrehaj-
tást szenvedő ellen 36. kor. követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől letoglalt és 1054 koronára becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1903. évi V. 963/2. sz. végzésével s további 
eljárás elrendeltetvén, snnak az alap- és felfll-
foglallatók  követelése erejéig is, a mennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán leendő megtartása határidőül 
1003. évi deozember hó 31-lk napjának 
d. a. 4 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók éa pedig házibutorok a legtöbbel 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szűkség esetén 
becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
kőzöltetetett volna és ez s végrehsjtási jegy-
zőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulaszszák, mert különben cssk 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi deczember hé 
5. napján. 

Keresetei Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 
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Kereskedő urak figyelmébe  í 
Első és hátulsó 

b o l t i p u d l i k \ 
olcsón eladók. 

Mánya József  Csíkszereda. 

Pályázati hirdetmény. 
Csiktaplocza községben a lemondás 

folytán  jövő év január 1 -tői kezdődőleg 
megüresedett községbábai állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
60 korona évi fizetéssel  s a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított látogatási 
dijak szedhetésével járó állást elnyerni 
óhajtják, hogy pályázati kérésüket folyó 
évi deczember hó 29-ig annál ia in-
kább adják be, mert a később érkezett 
kérések figyelembe  vétetni nem fognak. 

Az állás 1904. évi január 1-én el-
foglalandó  lesz. 

Csiktaplocza, 1903. decz. 15 
Tlltsoher Gyula, Gegő István, 

li. jegyzó. biró* 

Árverési hirdetmény. 
A kászonjakabfalvi  közbirtokosság 

tulajdonát képező „nagysaroktöve" nevfl 
erdőrészben földmivelésllgyi  m. kir. mi-
niszter ur ő nagyméltóságának 44721/903 
számú rendeletével megadott engedély 
alapján, felmérés  szerint 72 46 k. holdon 
megbecsült 5840 m* gömbölyű luczfenyő 
haszonfa  és 1654 m* kizárólag veres 
fenyő  tilzifa  13178 korona 80 fillér 
(azaz tizenháromezer százhetvennyolcz 
korona 80 fillér)  kikiáltási árban Ká-
szonjakabfalva  község házánál 1904. 
évi január 26-án megtartandó nyil-
vános árverésen sző és zárt Írásbeli aján-
latok mellett a legtöbbet igérőnek el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10 %-a bánatpénz 
képen az árverést vezető bizottsághoz 
leteendő. 

Az Írásbeli zártaján'rttok szintén 
10"/o bánatpénzzel, vagy megfelelő  óva-
dékképes értékpapírral látandók el és 
abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési és szerződési fel-
tételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  a Kászonjakab-

falvi  elöljáróságnál megtekinthetők. 
Kászonjakabfaiva,  1903. deczember 

hó 16-án. 
Welt Ignácz, 

birt. elnök. 

853/1903. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. L cz. 109. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbiróság 
1903. évi Sp. I. 405. számn végzése következ-
tében dr. Nagy Béni ügyvéd által képviselt 
Barcsay Dénes csikszeredai lakós javára Csedö 
Domokos és neje csiktaploczsi lakosok ellen 
536 korona 31 fill.  s jár. erejéig 1903. évi 
augnszlns hó 22-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás ntján lefoglalt  és 782 koronára 
becsült kővetkező ingóságuk n. m.: házi búto-
rok nyilvános érverésen eladatnak. 

Hely árverésnek csikszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 993/2. számn végzése foly-
tán 636 kor. 31 flll.  tőkekövetelés, 500 korona 
után 1903. jnlius 20 tói járó 6"'<i kamatai 36 
kor. 31 flll,  ennek 1903. évi julius hó 24. nap-
jától járó 6°/, kamatai és eddig összesen 72 
kor. 48 fillérben  bíróilag már megállspitott költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csiktaploczán leendő eszközlésére 1903. évi 
deczenber hé 28-Ht napjának d. e. 11 érája 
batáridőül kitűzetik és abboz a veuui szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés  me|. 
lett a legtöbbet igérőnek, szükség esetén, becsá-
ron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé 
gitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 190. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeredán, 1903. évi dec^embe-pió 
tí-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. birósógi végrehajtó. 

Gyergyószentmiklós községben 
a főtéren  (piaczon) álló Romfeld-féle 
emele tes ház , melyben lakószobáknak, 
kereskedéseknek, vendéglő- és kávéháznak 
alkalmas helyiségek vannak, azonnal 
haszonbérbe kiadó, esetleg örökáron eladó. 
A teltételektől értekezhetni DÖmSÖdy 
Zoltán ni. kir. főerdészszel,  Uyergyó-
1- 3 tölgyesen. 

Szám 15580 903. tkvi-

Hirdetmény. 
Csikdánfalva  község 85. és 70B vala-

mint Csikinadaras község II. rész 229 
számit tlkvi birtokszabályozás következté-
ben átalakított s ezzel egyidejűleg azokra 
nz ingatlanokra nézve, a melyekre az 
1868. évi XXIX. t.-cz az 1889. évi 
XXXVIII, t.-cz. és az 1891. évi XVi" 
t.-cz. a tényleges birtokos tulajdonjogá-
nak bejegyzését rendeli az 1892. XXIX. 
törvényczikkben szabályozott eljárás a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ezen körülmény azon felhívással  té-
tetik közzé, 

1. liogy mindazok, kik az 1886. 
XXIX. t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján ide-
értve §§-oknakaz 1889. XXXVIII, t. cz. 
5. és 6. § aiban és nz 1891. XVI. t.-cz. 
15. §-a n. pontjában foglalt  kiegészítéseit 
és valamint az 1889. XXXVIII, t.-cz. 17. 

és az 1891. évi XVI t.-cz. 15. §. b. 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy 
az 1886. XXIX, t.-cz 22. §-a alapján 
eszközölt törlések érvénytelenségét kimu-
tathatják, e végből törlési keresetüket 
Itat (6) hónap alatt vagyis 1904. évi 
január 1-től 1904. junius hó 30-ig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt-
sák be, mivel ezen meg nem hosszabbít-
ható zárós határidő eltelte után indított 
törlési kereset annak a harmadik személy-
nek a ki időközben nyivánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, kik az 1886. 
XXIX. t-cz. 16. és 18. §-ainak esetében 
— ideértve ez utóbbi §-nak az 1889. 
XXXVIII, t.-cz. 5. és 6. §-aiban foglalt 
kiegészítéseit is a tényleges birtokos tu-
lajdonjogának bejegyzése ellenében ellent-
mondással kiváltnak élni, Írásbeli ellent-
mondásaikat lint (C) hónap alatt vagyis 
1904. évi január hó 1-tól 1904. 
évi junius hó 30-ig bezárólag a te-
lekkönyvi hatósághoz nyujtsák be, inert 
ezen megnem liosszabitható zárós határ-
idő eltelte utáu ellentmondásaik figye-
lembe vétetni nem fognak. 

3. Hogy mindazok, akik a telek-
könyv átalakítása tárgyában tett intéz-
kedések által — nent különben azok, 
kik az 1. és 2. pontban körül irt eseteken 
kivtll az 1892. XXIX l.-cz'ikk szerinti 
eljárás és az annak folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely iránybnn sértve vélik, 
— ideértve azokat is. kik a tulajdonjog 
arányának az 1889 XXXIII, t-cz. 16 
§ a alapján történt bejegyzést sérelmesnek 
találják — e tekintetben telszóllamlásu-
kat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat (6) hónap alatt, vagyis 
1903. évi január hó 1-től 1904. 
évi juniUB hó-ig nyújtsák be, mint-
hogy az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésekből szár-
mazó bárminemű igények jéliiszemll har-
madik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik, az emiitett bejegyzéseket 
pedig csak a törvény rendes utján és 
csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 
novezett harmadik szentélyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatja meg. 

Végül figyelmeztetnek  mindazon fe-
lek, kik a hitelesítő bizottságnak eredeti 
okiratokat adtak át, hogy a mennyiben 
azokhoz egyszersmind egyszerű másola-
másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyujtatnak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszeredán, 1903. deczember 5-én. 
A kir. tszék, mint tlkvi hatóság. 

Oeozó Béla, 
kir. törvényszéki biró. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

f lK&lMMVfiSt 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomá-
sára hozni, miszerint boldogult atyám, Klencsár Gyula elha-
lálozása folytán  a 

könyvkötői üzletemben 
semmi névvel nevezendő változás be nem állott s azt ezután 
is ugy mint eddig, tovább vezetni fogom. 

Midőn tehát a mélyen tisztelt közönségnek az eddig irán-
tunk tanúsított szíves pártfogásáért  köszönetet mondok. 

Kérem ezútánra is szives jóindulatu pártfogásukat  és Ígé-
rem, hogy ezutánra is azt kiérdemelni kötelességemnek fogom 
elismerni. 
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Tisztelettel : 

KLENCSÁR VIKTOR, könyvkötő. 

n _ , | MII—Minmmiaiaiiiai • • i 

w Zongorák, pianinok, 
h a r m ó n i u m ok és c z i m b a l m o k 

6 Y Ă R I Â R 0 N 
MV" r é s z l e t f i z e t é s r e  i s k a p h a t ó k . " V I 

Hangszerek bérbe kiadatnak. 

Hangolást és javítást ugy helyben, mint vidéken elfogad  és pontosan teljesít 

T r i s O s s L X . 
Erdély legnagyobb songora-raktára, 

KOLOZSVÁRON, Sétatér-utcza (saját ház). 
Pontos kiszolgálás hangszerekben 

| Fényképészeti felvételeket 
elfogadok  mindentéle nagyságban, u. ni. : mell-, kabin-, C 8 0 -
port- és családképek felvételét,  továbbá arczképek nagyí-
tását ugy helyben mint vidéken. — Kívánatra felvételeket  házak-
nál is eszközlök jutányos .is 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. 

V> V'j V s'«' .V. , '<'/ ' 

Welnreiter Gy.-féle 
kezelésU 

VT , l i . , 1 1 • Welnreiter Uy.-l 

Kézdivásárhelyi 
I/ üveges 

korona sör és finom tea-rum kapható özv. Karácsony Jánosné 
üzletében (piacztér). hol még előfizetni  és megrendelni lehet mindenféle  nap i l apo t ÍS. 



Deeumber 24. C S Í K I L A P O K (6) 52. aiám. 

Kereskedő urak figyelmébe! 
Első és hátulsó 

£ b o l t i p u d l i k 5! 
olcsón eladók. 

Mánya József  Csíkszereda. 

Pályázati hirdetmény. 
Csiktaplocza községben a lemondás 

folytán  jövő év január t-tői kezdődőleg 
megüresedett községbábaí állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
60 korona évi fizetéssel  s a vármegyei 
szabályrendeletben megállapított látogatási 
dijak Bzedhetésével járó állást elnyerni 
óhajtják, hogy pályázati kérésüket folyó 
évi deozember hó 29-ig annál is ín-
káhb adják be, inert a később érkezett 
kérések figyelembe  vétetni nem fognak. 

Az állás 1904. évi január 1-én el-
foglalandó  lesz. 

Csiktaplocza, 1903. decz. 15 
Tiltscher Gyula, Gegő István. 

li. jegyző. biró* 

Árverési hirdetmény. 
A kászonjakabfalvi  közbirfokosaág 

tulajdonát képező „nagysaroktöve" nevU 
erdőréazben földmivelésllgyi  m. kir. mi-
niszter ur ő nagy méltóságának 44721 903 
számú rendeletével megadott engedély 
alapján, felmérés  szerint 72 46 k. holdon 
megbecsült 5840 m* gömbölyű luczfenyő 
haszonfa  és 1654 ms kizárólag veres 
fenyő  tllzifa  13178 korona 80 fillér 
(azaz tizenháromezer százhetvennyolcz 
korona 80 fillér)  kikiáltási árban Ká-
szonjakabfalva  község házánál 1904. 
évi jana&r 26-án megtartandó nyil-
vános árverésen szó és zárt írásbeli aján-
latok mellett a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10 °'»-a bánatpénz 
képen az árverést vezető bizottsághoz 
leteendő. 

Az Írásbeli zártajánlatok színién 
10°/° bánatpénzzel, vagy megfelelő  óva-
dékképes értékpapírral látandók el és 
abban kijelentendő, liogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési és szerződési fel-
tételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  a Kászonjakab-

falvi  elöljáróságnál megtekinthetők. 
Kászonjakabfalva.  1903. deczember 

hó 16-án. 
Welt Ignáez, 

bírt. cluök. 

853/1903. végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1681. évi 

LX. L cz. 103. § a értelmében ezennel kOzhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1903. évi Sp. I. 405. számn végzése következ-
tében dr. Nagy Béni ügyvéd által képviselt 
Bsrcsay Dénes csíkszeredai lakós javára Csedő 
Domokos és neje csiktaploczai lakosok ellen 
536 korona 31 fill.  s jár. erejéig 1903. évi 
angnszlos hó 22-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás ntján lefoglalt  és 782 koronára 
becsült kővetkező ingóságok n. m.: házi búto-
rok nyilvános érverésen eladatnak. 

Hely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1903. évi V. 993/2. számn végzése foly-
tán 636 kor. 31 fill.  tőkekövetelés, 500 korona 
ntán 1903. jnlins 20 tói járó 6'<o kamatai 36 
kor. 31 flll,  ennek 1903. évi jnlins bó 24. nap-
jától járó 6•/, kamatai és eddig összesen 72 
kor. 48 fillérben  bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csiktaploczán leendő eszközlésére 1903- évi 
deczsMbsr hé 28-lk naşjtoak d. e. 11 órája 
batáridőül kttüzetik és ahhoz a vésni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés  mel-
lett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, becsá-
ron alnl is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és relfilfoglaltatták  s azokra kielé 
g'tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi delembe- ihó 
b-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtő. 

Gyergyószentmiklós községben 
a főtéren  (piaezon) álló Romfeld-féle 
e m e l e t e s ház , melyben lakószobáknak 
kereskedéseknek, vendéglő- éa kávéháznak 
alkalmas helyiségek vannak, azonnal 
haszonbérbe kiadó, esetleg örökáron eladó. 
A feltételekről  értekezhetni D ö m s ö d y 
Zoltán no. kir. főerdészszel,  Gyergyó-
1_S tölgyesen. 

Szám 15580 903. tkvi-

Hirdetmény. 
Csikdánfalva  község 85. és 708 vala-
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számú tlkvi birtokszabályozás következté-
ben átalakított s ezzel egyidejűleg azokra 
az ingatlanokra nézve, a melyekre az 
1868. évi XXIX. t.-c,: nz 1889. évi 
XXXVIII, t.-cz. és az 1891. évi XVr 
t.-ez. a tényleges birtokos tulajdonjogá-
nak bejegyzését rendeli az 1892. XXIX. 
törvényezikkben szabályozott eljárás a 
telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ezen körülmény azon felhívással  té-
tetik közzé, 

1. hogy mindazok, kik az 1886. 
XXIX- t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján ide-
értve §§ oknakaz 1889. XXXVIII, t.-cz. 
5. és 6. §-aiban és az 1691. XVI. t.-cz. 
15. §-a a. pontjában foglalt  kiegészítéseit 
és valamint az 1889. XXXVIII, t.-cz. 17. 
§. és az 1891. évi XVI t.-cz. 15. §. b. 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy 
az 1886. XXIX, t.-cz 22. §-a alapján 
eszközölt törlések érvénytelenségét kimu-
tathatják, e végből törlési keresetüket 
hat (6) hónap alatt vagyis 1904. év i 
január 1-től 1904. junius hó 30-ig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyttjt-
sák be, mivel ezen meg neui hosszabbít-
ható zárós határidő eltelte után indított 
törlési kereset annak a harmadik szentély-
nek a ki időközben nyívánkönyví jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, kik az 1886. 
XXIX. t-cz. 16. és 18. §-ainak esetében 
— ideértve ez utóbbi §-nak az 1889. 
XXXVIII, t.-cz. 5. és 6. §-ail>»n foglalt 
kiegészítéseit is a tényleges birtokos tu-
lajdonjogának bejegyzése ellenében ellent-
mondással kívánnak élni, írásbeli ellent-
mondásaikat hat (C) hónap alatt vngyis 
1904. évi január hó 1-tól 1904. 
évi junius hó 30-ig bezárólag a te-
lekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
ezen megnem hosszabitható zárós határ-
idő eltelte után ellentmondásaik figye-
lembe vétetni nem fognak. 

3. Hogy mindazok, akik a telek-
könyv átalakítása tárgyában tett intéz-
kedések által — nem különben azok, 
kik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken 
kivUl az 1892. XXIX l.-czikk szerinti 
eljárás és az annak folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely irányban sértve vélik, 
— ideértve azokat is. kik a tulajdonjog 
arányának az 1889 XXXIII, t -cz. 10 
§ 8 alapján történt bejegyzést sérelmesnek 
találják — e tekintetben felszólamlásu-
kat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat (6) hónap alatt, vagyis 
1903. évi január hó 1-tól 1904. 
évi junius hó-ig nyújtsák be, mint-
hogy az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésekből szár-
mazó bárminemű igények jéhiszemll har-
madik Bzemélyek irányában többé nem 
érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
pedig caak a törvény rendes utján és 
csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 
novezett harmadik szentélyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatja meg. 

Végül figyelmeztetnek  mindazon fe-
lek, kik a hitelesítő bizottságnak eredeti 
okiratokat adtak át, hogy a mennyiben 
azokhoz egyszersmind egyszerű másola-
másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyujtatnak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csíkszeredán, 1903. deczember 5-én. 
A kir. tszék, mint tlkvi hatóság. 

Geczó Béla, 
kir. törvényszéki biró. 

I Fényképészeti felvételeket • 
• 
• 
• 
• 

fimrasrafis. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomá-

sára hozni, miszerint boldogult atyám, Kleucsár Gyulil elha-
lálozása folytán  a 

könyvkötői üzletemben 
semmi névvel nevezendő változás be nem állott s azt ezután 
is ugy mint eddig, tovább vezetni fogom. 

Midőn tehát a mélyen tisztelt közönségnek az eddig irán-
tunk tanusitott szives pártfogásáért  köszönetet mondok. 

Kérem eziltánra is szives jóindulatu pártfogásukat  éa ígé-
rem, hogy ezutánra is azt kiérdemelni kötelességemnek fogom 
elismerni. 
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Tisztelettel : 

KLENCSÁR VIKTOR, könyvkötő. 

n , i will—iaiiiMiianBiiiiai • • • 

w Zongorák, pianinok, 
h á r m o n i u m o k és c z i m b a l m o k 

C Y A R I Á R O N 
• C » r é s z l e t f i z e t é s r e  i s k a p h a t ó k . 

Hangszerek bérbe kiadatnak. 

Hangolást és javítást ugy helyben, mint vidékén elfogsd  és pontosan teljesít 

T r i s l e s u X . 
Erdély legnagyobb zongora-raktára, 

KOLOZSVÁRON, Sétatér-utcza (saját ház). 
Pontos kiszolgálás hangszerekben 

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

ség pártfogásába  ajánlva, maradok tisztelettel: 

SIMON MIHÁLY fényképész  és szobafestő, 
CSIKTAPLOCZÁN. 

V . ' . . VAViV''  /  x'*'. 
Welnreiter Gy.-féle 

kezelési! 
TT , l i , , 1 | • Welnreiter Gy.-I 

Kézdivásárhelyi —— 
l/ (I véges ^MH 

korona sör és finom tea-rum kapható özv. Karácsony Jánosné 
üzletében (piaeztér). hol még előfizetni  és megrendelni lehet mindenféle  n a p i l a p o t ÍS. 




