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A választási reform. 
Országos szenzációt képez gróf  An 

rássy Gyula belügyminiszternek a vá-
lasztójogi reformról  szóló törvényjavas-
lata, melyet a mult héten tett le a kép-
viselőház asztalára. 

A terjedelmes indokolással ellátott 
törvényjavaslat részletesen foglalkozik 
a választói jogosultsággal és választóke-
rületek és választókörökkel, a központi 
választmánynyal és a választók össze-
állítandó névjegyzékével, az ösválasz-
tók megbízottjainak választásával, a kép 
viselők választásával, a fegyelmi  fele-
lősséggel és kihágásokkal. KI kell is-
mernünk, bogy Andrássy hatalmas inun 
kát végzett, mikor a magyar alkotmány 
fundamentális  köveit cserélte ki ujak-
kal. Ezzel azonban még nem mondtuk 
azt, hogy Andrássy célját elérte volna. 
Egy ilyen nagyhorderejű törvényjavas-
lat következményei ez idő szerint ugy 
is kiszámíthatatlanok. 

Egyet mégis konstatá hatuuk. Hogy 
az ország közvéleménye nincsen meg-
elégedve a törvényjavaslat némely, de 
legsarkalatosabb intézkedéseivel. Sőt a 
függetlenségi  pártban is igen sokan 
vannak, kik leghatározottabban elleuzik 
a törvényjavaslatba felvett  pluralitást 
és különösen azt, bogy az aktív és 
passiv választói jogosultság nincs a ma-
gyarul irni-olvasni tudáshoz kötve. Mert 
hiába mondja a törvényjavaslat iudo-
kolása, hogy ajriuralitás feltétlenül  biz-
tosítja a magyarság supremaciáját; ezt 
maga Andrássy sem hiszi. Azt mondja 
ugyan, hogy kizárólag ezzel biztositható 
uz eddigi megbízható elemek túlsúlya 
azokkal a tömegekkel szemben, melyek 

eddig nem voltak alkotmányunk alap-
tényezői. Abban azonban csalódik, mi-
kor azt hiszi, hogy a magyarul ludás 
egyetlen helyes és természetes feltéte-
lének kikötése nélkül biztosithatjuk liosz-
szu időre hegemóniánkat a mind jobban 
erösbbödó nemzetiségekés folyton  moz 
golódó nemzetköziekkel szemben. 

Itt egy évszázadokra terjedő és nem 
átmeneti törvényváltozással állunk szem-
ben. Köunyü belátni, hogy egy ilyen 
nagy horderejű változtatás megrázkód-
tatásokkal és beláthatatlan következmé-
nyekkel jár. Ezért is, de meg különö-
sen a magyarság érdekeinek és felsőbb 
ségének biztosításáért nagy körültekin-
téssel, érett megfontolással  kell eljárni, 
nehogy ujabb megrázkódtatásoknak le-
gyen az ország kitéve-

Tagadhatutlan, hogy Audrássy nagy 
jóakarattal és körültekintéssel állította 
össze javaslatát. De azért javaslatának 
igen sok szembetűnő szépséghibája is 
van. Első és megbocsájtlmilan, hogy 
nem kívánja ireg a törvényjavaslat u 
magyarul tudást. Ez uemzetietlen, a köz-
véleményt uem elégíti ki és sérti a nem 
zeti önérzetet. Hiszen absurdumnak kell 
tartanunk, hogy ezeréves hazánkban a 
magyar állam hivatalos nyelve mellett 
a tótnak, uz oláhnak vagy rácnak any-
nyi jogot engedjünk, mint u mennyi 
minket államalkotó magyurokat megil-
let. Vagy talán megérdemlik loyalitá 
sunkat ? Még ha igy volna is — amint-
hogy nincs igy — még akkor sem le-
het egy állaui nemzeti karakterét saját 
mivoltából teljesen kiforgatni  és utat-
módot engedni uz állam eszméje ellen 
iráuyuló nemzetietlen és separatistikus 
törekvéseknek. 

Nagyobb előrelátásra és erős aka-
ratra van szükségünk. Csak a minap 
tapasztalhattuk, hogy a magyar állani 
pénzén építettünk nemzetiségi vidéke-
ken iskolákat azért, hogy az oláh olá-
íiul, a szerb szerbbül jobban és gyor-
sabban tanuljon meg az állam pénzén ; 
addig pedig a legtisztább magyar vidé-
ken iskolák liiányaban elfelejtették  sa-
ját nyelvüket is és megtanulták az ide 
gént. 

A benyújtott törvényjavaslaton te-
hát okvetlenül javítani kell. 

A jogegyenlőség határozott kárára 
van a törvényjavaslatnak azon intézke-
dés, mely a közvetett és megbízott ut 
ján való választást, az ősválasztók (elec-
torok) rendszerét lépteti életbe. Ezt tö-
rölni kell azért, meit a közvetlen vá-
lasztók a választási eljárást könnyebbé 
teszik, de különösen a jogegyenlőség 
uagy elvével sehogy se fér  össze az 
electerok intézménye. Akárcsak u kül-
lőid tapasztalt rossz creaturája volna. 

Visszutetsző a javaslat két más in-
tézkeeése is. Ezek egyike a javaslat 
azon rendelkezése, mely egy 32 éves 
családapának, kinek legalább három 
gyermeke van, kettős szavazatot ad. 
Hozzá még kiköti azt, hogy tényleges 
és tartalékos katonai szolgálati kötele-
zettségének eleget tegyen. Mind olyan 
feltétel,  melyeknek politikai jogok el-
nyeréséhez egyáltalában nem szüksége-
sek. A politikai jogot oly feltételhez 
kell kötuünk, mely az egyén saját ké-
pességeit, munkáját és tudását jutal-
mazza, nem pedig rajta kivül álló kö-
rülmények szerezzék meg a politikai 
jogot. Hogy például valaki katonai kö-
telezettségének eleget tett-e, vagy sem, 

e körülmények igazán nem lehetnek 
politikai jogok bírásának feltétei.  Ettől 
eltekintve is a magyarság érdekeit sem 
képesek biztosítani, fizt  egyedül a ma-
gyarul tudás kikötése garantálja. 

Vagy ott van a törvényjavaslat egy 
másik feltűnően  helytelen rendelkezése, 
mely az öt éven át egy helyen siol-
gáló cselédnek kettős ssavasatot ad, 
szóval a cselédhűséget jutalmazza. Ilyen 
premiumokat ajándékozni nem fizeti  ki 
magát. A választói törvényjavaslat ezen 
része igy nem maradhat egy pillanatig 
sem. 

Ezek a feltűnőbb  hibái a javaslat-
nak. Mindenesetre legnagyobb az, hogy 
nincsen a magyarul tudás a vá-
lasztói jogosultság feltétele  gyanánt ki-
kötve. Ezt megkívánja az ország köz-
véleménye, mint egyedül helyest és ter-
mészetest, mert csak nem gondolható 
az, hogy egy állam saját területén be-
lül jogokat adjon saját kárára, veszé-
lyére és nemzeti jellegének róvására. 
Erre legalább példa nem volt és nincs, 
mi okból mi még kevésbbé tehetjük est. 

Andrássynak be kell látni, hogy tör-
vényjavaslatán a helyes és célszerű mó-
dosításokat, illetve változtatásokat meg 
kell tenni; ez által sikere teljes, ai 
eredmény tökéletes lesz. 

(s.  a.) 

Az iparosképzés. 
Bár az utóbbi években, mióta fönt 

kiadták a jelszót, hogy Magyarországot 
iparállammá kell tenni, feltűnően  neki 
lendült az iparoskérdés, még mindig el-
mondhatjuk, hogy van elég kívánnivaló. 
Az inasoktatás, az iparosképzés alapja 
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Temetnek egy öreg embert; 
Nem siratja senki. 
Kedvesire rég borult hant 
Utolsónak maradt... 
Egyedül kell menni! 

Ott várják a temetőben 
Három néma sírban. 
Felesége s két leánya, 
Az a bárom várja 
Három néma sírban. 

Temetnek egy öreg embert; 
Nem siratja senki. 
Fájó vágy száll rám borongva: 
Milyen édes volna 
A helyében lenni! 

Naplótöredék. 
thgy fiatal  asszony naplójából ţ 

905. május 8. 
Végre tul vagyok ízokon az izgalmas na-

pokon, melyek folytoi.os  szerencsekivánatok, 
ijesztegetések és rémséges csomagolás között 
teltek el s én asszony vagyok. Uj asszony — me-
nyecske! S ez nem is olyan komisz dolog, 
mint ahogy életének delelőjén még mindig 
pártát viselő nevelőnöm leírta. Természetesen 
más a teoria és más a praxis. Ő szegény csak 
képzeletben élt meghiusult ábrándjainak fősz-

ladozó köntösében, ideálját messze-messze az 
égiek között kereste, önmagát csalta s meg-
utálta a férfiakat,  mert nem próbált belőle egy 
sein asszonyt csinálni. 

A mamám harmadszor búcsúzik tőlem, sű-
rűn hullanak könnyei, apám fájdalmasan  vo-
nagló ajkkal adja utasításait újdonsült vejének, 
az én Gézámnak s mikor (elém fordul,  hogy 
megöleljen, bárhogy iparkodik is erőt venni 
válásunk fölötti  fájdalmán,  sürü fehér  szakál-
lába leszalad szeméből két könycscp két 
igazgyöngy, melyet felcsókoltam.  Ugy mérge-
lődtem magamra, hogy miért nem tudok én is 
sírni, de mikor Géza boldogságot ígérő mo-
solygó arcára néztem, megszűnt minden ko-
molyságom s előtörni készülődő könnyeim 
szándéka megtört az ö édes mosolyán. 

Hiszen olyan kedves jó fiu  s ugy szeret 
engem... Még egy Isten hozzád s elrobog ve-
lünk a fogat,  hogy uj meleg kis fészkünkbe 
szállítson. 

Még kora reggel van; az erdei ösvényre 
ráboruló falombok  mélyen bólingatnak a dus 
harmatcsöppek súlya alatt, a bokrok aljában 
sok-sok kis szentjánosbogárka versenyt ragyog 
smaragzöld színével a fűszálakat  ellepő gyé 
mánt harmattal. A madarak karban üdvözlik 
a felkelő  napot, mely nagy vörös korongjával 
most küzdötte föl  magát a ködös láthatárra. 

Olyan leirhatlan boldog érzés tölti cl egész 
lelkeifiet,  ugy szeretnék ujongani, visszarik 
kantani a madaraknak, jó reggeli kívánni min-
dennek mindennek... De nem lehet, nem 
szabad, komolynak kell lennem, hiszen aszony 
vagyok és kitörni vágyó indulataimat össze-

csucsorított ajkaim közé zárom, ajkaimat meg 
rászorítom Géza ajkára, hogy csak ö érezze 
milyen nagyon boldog vagyok. 

Hálásan, szeretettel magához ölelt én meg 
egy darabig hallgattam szive dobogását s csen-
des édes álom terült rám. 

Sokáig alhattam, mert mikor szemeimet ki 
nyitottam nyomát sem láttam az erdőnek, el 
tűnlek a hegyek s amint Géza mondta, kinl 
voltunk az Alföldön. 

Istenem, milyen ez az Alföld!  Egy nagy-
nagy dézsafenék,  melynek nem csinállak don-
gákat. Itt-ott legelésző ménes, vígan kolompoló 
juhnyáj, égnek meredő kútágas s azon tul nagy 
vízben uszó város, sok apró házaival s formás 
tornyocskáival. Ez volt az első délibáb, amit 
életemben láttam. Oh be szép tünemény ez 

Hosszú egész napi utazás ,után végre meg-
érkeztünk. Kicsi fehér  ház elölt állt meg a 
kocsi, ez volt a jegyzői lak — ami lakásunk. 
Szép két tágas szobám van. Két-két ablakkal 
a Tiszára, melynek szürke habjai lassú csobo 
gással verdesik a partot melancholikus kíséretet 
adva a távolról idehallatszó halászok énekéhez. 
Különösen sötét estéken szép a Tisza. Az apró 
bárkák színes lámpái, a viz csillagai s a tuta 
jos tótok fenyőin  égő tüz, a bolygó. 

Hál ennyi az ideális oldalról s most kö 
vetkezik a próza. 

908. május 14. 
Már egy hete itt vagyunk s még mindig 

nem vagyok képes cselédhez jutni. Csak akkora 
volna, mint egyik öklöm, az is jó lenne, leg-
alább mérgemben volna a másikat mihez ütö-
getni. Jó szerencse, hogy a szomszédasszonyom 

kisegít a tisztogatásban és uram bocsáss a mo-
sogatásban. Milyen kiállhatatlan munkával kell 
megfizetni  azt a kis éjjeli pihenést s mennyi 
tálat, lányért, kis és nagybögrét, kést, villát, 
kanalat, lábast, serpenyőt s Isten tudja még 
mit el nem kell mosogatni egy kis rongyos 
ebédért. Óh ha ezt előbb tudom, dehogy me-
gyek férjhez.  De mi lett volna szegény Gé-
zámból?! Mégis csak jó, hogy férjhez  men-
tem — csak legalább volna cselédem! 

No lubikám, ma eleget teszünk az ud-
variasság követelményeinek. Elmegyünk Zágo-
rékhoz és Barkóékhoz, mindkettő igen gazdag 
földbirtokos,  de végtelen kedves népek és be 
is vagyunk már jelentve náluk. Ezzel állit be 
az én Gézám. 

Mi sem természetesebb, minthogy nyakába 
ugrottam az én kedves emberemnek s töredel-
mesen megvallottam, hogy bizony igy már 
kezdtem unni az életet. 

Hát élet az, hogy enni, mosogatni, aludni, 
ágyazni. Ezt naponkint újra kezdeni a végte-
lenségig, azaz hogy a végig. 

A látogatás várton felül  Qtött ki. Zágomé 
és Barkóné 5-6 éve fiatal  asszonyok, igen elő-
kelők, végtelenül figyelmesek  s ami fő  igen 
sok hasznomra lesznek, ha ugyan szakségem 
lesz rájuk, mert végre is ők idősebb asszonyok 
már. A keltőnek van öt gyermeke, de hogy 
abból mennyi az egyiké, mennyi a másiké, 
azt meg nem mondhatom, mert együtt játszot-
tak a parkban. 

Kiéhezve és felüdülve  értünk haza. Kis szo-
báimba érve keserűség és szégyenérzet fogott 
el, mikor arra gondoltam, hogy rövidesen igér-
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még miodig nem .áll azon színvonalon, 
melyen mi szeretnők. Eleve is kijelent 
jük, bogy ez nem az ipariskolai tanító' 
kon múlik. Azok jobb ügyhöz méltó lel-
kesedéssel. kitartással és türelemmel 
oktatják az inasgyerekeket, s az írás, 
olvasás, számtani alapműveletek, s egyéb 
alapvető tudományokra abban a pár órá-
ban, melyet a fiuknak  a műhely, meg a 
majazterné asszony meghagy, de az még 
kevés arra, hogy az illető inasból jó 
iparost, jó segédet faragjanak.  Azért 
van, hogy a felszabadult  inasokhói olyan 
gyatra segédek válnak, kik a saját ke 
nyérkeresó iparpályájukou is félkontá-
rok maradnak. De ha tudnak is vala-
mit, abban nincs köszönet. Gépiesen 
végzi munkáját, de szakszerűen mllvelt 
iparos ekkor sem lesz belőle. 

A mi most fejlődni  kezdő iparunk 
pedig szakszerűen művelt iparosokat 
kiván és addig, mig olyan iparosokkal 
nem bírunk, kik a mesterségben előfor-
duló találmányokat, vívmányokat nem 
tudják, azokat felfogui  nem képesek, 
addig iparunk, bárhogy is pártoljuk, csak 
tengődni fog  és a versenyt a külföld-
del felvenni  képes nem lesz. Arra kell 
törekedni tehát, hogy az iparos a szak-
májához szükséges elméleti tudást a 
gyakorlat mellett elsajátíthassa. Ez pe-
dig ugy történhetik leghelyesebben, ha 
már az inasiskolában szakoktókat alkal-
maznak éB igy az inasgyerek elsajátít 
bizoDzos gyakorlati tudást is. 

A mód ezen eszme megvalósítására 
Önmagától kínálkozik. Minden városban, 
minden iparágban van olyan szakkép 
zett iparos, a kit egész bátran meg le-
het bízni azzal, bogy a Baját szakmája-
beli inasokat kenyérkereső iparában ok 
tatu. A tanrend beosztása nem olyan, a 
mit az inasok érdekében és javára vál-
toztatni nem lehetne. Egy-egy órát be 
lehet szorítani annak az iparosnak, ki 
a tanoncokat iparukban tovább képezni 
hivatott és hajlandó. 

Az inasok kétségtelenül sokkal szi-
vesebben látogatják ezeket az előadá-
sokat, melyeken nemcsak theoretikus 
ismereteket, de gyakorlati tudást is sze 
rezhetnek, s mert kedvvel, ambícióval, 
igyekezettel teszik magukévá azt, amit 
képzésükre a szaktanító előad, a törekvő 
inasból igyekvő segéd, s ebből értel-
mes, szakmájában otthonos mester lesz 

A mit az inas tanul, annak a segéd 

veszi hasznát, mert az inaskorában ma-
gáévá tett tudást tovább fejlesztheti  sa 
ját jószántából az esti kurzusokon. 

Mindezeknek a megvalósítása pedig 
az ipartestületeknek és az iparkamarák 
nak lenne a leiadata, de a tehetősebb 
gazdák Önkéntes adományaikkal is min 
den bizonnyal hozzájárulnának ahhoz, 
hogy szakoktatok oktassák az inasokat. 
Ami pedig az iparoBsegédek továbbkép-
zését, az esti taufolyamokat  illeti, hisz-
szük, hogy maguk a segédek tandíjak-
ból járulnának hozzá a kurzus létesíté-
séhez, mert mindegyiknek fővágya  az, 
bogy mesterségében magát tökéletesítse 
és az ujabbkor vivmáuyának mester-
ségére vonatkozó részét megismerje. 
Ajánljuk mindezt az illetékes hatóságok 
figyelmébe,  s hisszük, hogy mindent meg 
fogunk  tenni, miszerint ugy uz inaso-
kat, mint a segédeket szakoktatók ké-
pezzék ki. 

Ezzel nemcsak azt érjük el, hogy az 
iparos mesterek körében is nemes ver 
seny indul meg azért, bogy mint ipari 
szakoktató a/ iparában való kiválósá-
gának az elismerését kivívhassa, hanem 
azt, a mire legfőképp  törekszünk, hogy 
iparosaink már inaskorukban kellő ki-
képzést nyervén, csakugyau alapját ves-
sék meg a magyar iparnak, a jövendő 
ipari Magyarországnak. 

Székely Nemzeti Muzeiun. 
Bizonyára kevesen tudtak a székely nem-

zeti muzeum létezéséről, pedig hogy ez létezik 
bizonyítja az a vármegyénk törvényhatóságához 
intézett átirat, mely az alapszabályok szüksé-
gessé vált revíziója alkalmából a muzeum szer-
vezetének megállapítását célozza. 

A székely nemzeti muzeumot özv. Csetcy 
Jánosné szül. Zathureczky Emília 1877. évi 
március 10-éu kell alapító levelével létesítette, 
mikor a saját tulajdonát képező, részben ado-
mányokból összegyűlt Cserey muzeumot az 
egész székelység közös kincse gyanánt adomá-
nyozta. Az intézet a Székely Nemzeti Muzeum 
címet nyerte és a székelység közönségének 
közzagyonál képezi. Az intézet a Székely Nem-
zeti Muzeum ciinct nyerte és a székelység 
közönségének közvagyonát képezi. Az intézet 
vezetésére megalakult felügyelő  bizottság 1881. 
évi október hó 15-én tartolt ülésében elfogadta 
az alapszabályszervezetet, tnely a következő 
évben belügyminiszlerileg is megerősítést nyert. 
Az alapszabály a muzeum ügyeinek kntézését 
a következőleg rendezi: 

ték visszaadni a látogatást. — Ök könnyen fo-
gadhatnak olyan remekül berendezett házban, 
de én! Egyik a hálószoba, a másik a nappali 
és szalon egy személyben, azaz, hogy egy szo-
biban. A szalonnak keresztelt simma fehérre 
meszelt szoba a konyhára nyílik s még csak 
egy kis tenyérnyi előszoba sincs közöttük. — 
Botrány! Az egészben még az a szerencsém, 
hogy Géza egész kedélyesen irta le mizerábi-
lis állapotunkat s ök szintén igy fogták  föl, 
másként bizony mondom megszökném a láto-
gatás elöl. 

908. május 19. 
Ma még nem várom vendégeimet, hát rá-

érek Gézának kedvenc ételeit készíteni. Ragu-
leves zsirosgombóccal, palacsinta és kacsasült. 

Csudálatos egy állat ez a Géza agat a; el 
nem megy tőlem egy lépésnyire sem, mintha 
csak megtanította volna a gazdája, hogy en-
gem őrizzen, ha magam vagyok. 

Ugyan ki iöhet? Nyílni hallottam a kaput. 
A vendégek. Hála Isten készen vagyok, a leves 
fon,  a kacsa a sütőben, a palacsintám be van 
habozva. Igaz, hogy öltözékem nem megfelelő, 
de kiment gazdasszonyí kötelezettségem. 

Elhelyezkedtünk a szalonba s megkezdő-
dött a tere-fere.  Az idő, a divat, a férjek,  a 
rossz cselédek, mind megannyi hálás téma az 
időlopásra és sok beszédre. Az élénk társalgás 
közepette gyanús sercegés s holmi égett zsír-
szag szivárog be az ajtón. Vendégeimet nem 
hagyhatom magukra, [Midig tudom, hogy ennek 
az udvariasságnak egy égett kacsa lesz az ára. 
Képzelhető, milyen hangulattal ültem zongo-
rához Barkóné kérésére s játsztam Bethoven-
nek egy szimfóniáját,  melynek egyik hosszabb 
pianissimója alatt hallom, hogyan lefetyöli 
az agár kint a konyhán a palacsintatésztámat. 
Nem tudtam magamon uralkodni, kezem meg-
akadt a billentyűkön s homlokomat kiverte a 
verejték. Vendégeim látva rosszullétemet hama-
rosan magamra hagytak. Sem az orrom, sem 

' a fülem  nem csalt meg. Csakugyan fehérre  volt 
kinyalva a palacsintás tál és feketére  égve a 
hizott kacsa. A leveses fazekat  is megtaláltam 
a konyha közepén, de az agarat sehol. Az bi-
zonyára elégedettebb volt az első látogatással, 
mint én, Stiyethy  Imre. 

A ?ca fedttm, 
Ismerek egy öreg asszonyt, 
Van egy boltja, kicsi boltja; 
Pudli mellett ül naponta. 
-Isten áldja! Mit adjunk ?• 

Vásárlói egyszerű nép, 
De, ha néha, ugy elvétve, 
Mondjuk, uri féle  lép be: 
Meg van hatva. »Mi tetszik?» 

Nem szokása a lassúság. 
Hogyha kérnek, szolgál gyorsan 
S beseperi a pénzt nyomban. 
— Csontos arca szellemül. 

öreg s ifjabb  vevőinek 
El-elbeszél. Volt két ura... 
Ered könnye ujra-ujra... 
»A második oly jó volt!.... 

Nem szívesen ad hitelbe, 
Nem mulasztja emberének 
Megmondani: »Csak jönnének 
Majd a pénzzel mielőbb!* 

Esténkint meg a bevételt 
Olvasgatja: »Tiz... husz forint... 
Sok hitel volt máma megint! 
Tegnap több volt a vétel...« 

A liszt fogytán;  megrendeli. 
Zsir mii nincsen; azt is hozat... 
S mindig vár jó, dus napokat; 
Mikor lesz szép irulis. 

— Év év utin múlik lassan... 
Kel, fogy...  s jön az uj portéka... 
Ő marad csak vén portéka; 
Régi, kopott portéka... 

lUknl. 

A Székely Muzeum ügyeit egy Háromszék-
Csík- és Udvarhelymegyék főispánjaiból,  alis-
pánjaiból, rendezett tanácsú városainak polgár-
mestereiből álló felügyelő  bizottság intézi, 
melynek elnöke a hivatalánál fogva  idősebb 
főispán,  jegyzője Háromszékmegye alispánja, 
helyetles jegyzője pedig Sepsiszentgyörgy város 
polgármestere. 

A Muzeum belső ügyeinek vezetésére egy 
helyi igazgató választmányt rendellek az alap-
szabályok. 

Az alapszabályok fennebbi  intézkedése bi-
zonyára a három székely vármegye tulajdonjo-
gának külső kilejezése akart lenni s e mellett 
c rendelkezést bizonyára anta nemes intenció 
is élösegitette, hogy a régen szoros kapcsolat-
ban s egyforma  sajátos jogi és társadalmi hely-
zetben élő, ujabban azonban minden összekötő 
kapocs nélkül élő székelységet vezetői utján 
egy kulturális intézmény kötelékei által össze-
köttetésbe hozzák. 

1898-ban megkezdette működését a Muze-
umok és Könyvtárak Országos főfelügyelősége 
s Muzeumunk a gyűjteményeket ennek folytán 
állami főfelügyelet  alá helyezte s eltol kezdve 
Potsa József  főispánnak  hatásköre 1903-ban 
bekövetkezett haláláig legfennebb  az elintézett 
tigyek tudomásul vételére szvrilkozott. 

A Muzeum fenntartására  ugy a vármegyék, 
mint egyesek részéről segélyezések is történlek, 
melyek azonban elegendők nem voltak az in-
tézel életképességének biztosítására. Pedig a 
muzeuinnak összes gyarapodása 1901-től 1907-ig 
bezárólag 28683 darab volt, mely gyarapodás-
sal az összes anyag jelenleg mintegy 70,000 
darabból áll. 

Meggyőződést lehel szerezni arról, hogy az 
eddig összegyűjtött anyag érdemes arra, hogy 
speciális székely néprajzi, természetrajzi és tör-
ténelmi muzeummá fejlesztessék  s mint ilyen 
a maga nemében egyedül álló tudományos és 
művelődési intézmény nemcsak a székelység-
nek dicsőségére szolgálna, hanem az egész 
magyar nemzet eredeti nemzeti tudományos 
művelődésének egyik nevezetes jellemző intéz-
ménye lenne. 

A Székely Nemzeti Muzeum kifejlesztése, 
felvirágoztatása  nem helyi érdek, nein Sepsi-
szentgyörgynek, vagy Háromszékvármegyének, 
hanem az egész székelységnek közös érdeke 
és erkölcsi kötelessége Megmenteni minden 
parányi dolgot, ami a székelység múltjára, 
jelenére vonatkozik; összegyűjteni, megőrizni 
s késő nemzedékeknek állandóan magyarázni, 
megvalósítani, tanítani e történelmi nevezetes-
ségű s uem csekély szerepre hivatott nép éle-
tének minden nyilvánulását s jelenségéi, vilá-
got vetni rég elmúlt idők honalyaira, összc-
kötözgelni a műveltség fájának  mélyen lenyúló, 
de sok helyen elszakadozott gyökérszálait, hogy 
uj nedvei kapva erősödjék az gyümölcstermő 
terebélyes fáfá;  ékesszóló tanítóvá tenni az élet-
telen fát,  követ s fejleszteni  mindezekkel a 
székely észt, mivelni a székely lelket, erősíteni 
a magyar hazaszeretetet: ez a Székely Nem-
zeti Muzeum feladata  és célja. 

A Muzeum újjászervezésénél első lépés a 
tulajdonjog s az ezzel járó kötelezettség eldön-
tése. Éppen ezért a muzeum sepsiszentgyörgyi 
igazgató választmánya e két kérdés eldöntése 
céljából intézett előterjesztést vármegyénk tör-
vényhatóságához, felvetve  a következő két 
kérdést: 

1. Kivánja-e a tekintetes Törvényhatóság a 
vármegyének a Székely Nemzeti Muzeumhoz 
való tulajdonjogát jövőre is fenntartani? 

2. Ha a tekintetes törvényhalóság a vár-
megyének a Székely Nemzeti Muzeumhoz való 
tulajdonjogát jövőre is fenntartja,  mekkora és 
miképen biztosított állandó évi segélyezésben 
akarja részesíteni a nevezett Muzeumot? 

E két kérdés eldöntése az alapszabályok 
revíziója alkalmával lényeges befolyást  gyako-
rol a szerzezet megállapítása. Az előterjesz-
tésre adandó választ törvényhatóságunk a jövő 
hónap folyamán  tartandó közgyűlésen fogja  el-
határozni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hírek. Csiky Miklós karcfalvi 

káplán Nagykászonba káplánnak, Kovács Lajos 
alszerpap, hitoktató Karcfalvára  hitoktatónak 
küldetett. 

— Kinevezés. A földmivelésügyi  miniszter 
a vízügyi műszaki tisztiszeinélyzet létszámába 
Czárán Péter, napidíjas mérnököt fizetéstelen 
segédmérnökké nevezte ki. 

— Jegyzőválasztás. A békisi községi jegy-
zövilasztis meg volt. Csató József  kilyénfalvi 
jegyző került ki a választásból győztesen. 

Uj állatorvos. A kézdivásárhelyi meg-
üresedett városi állatorvosi állásra annak betöl-
téséig ideiglenesen Koós Ferenc állatorvost ne-
vezték ki. 

— Kinevezések. A m. kir. belügyminiszter 
Lukács Mózes predeili hatirrendőrségi fogal-
mazó gyakornokot címzetes segédfogalmazóví 
nevezte ki. 

— Majláth Gusztáv gróf  erdélyi püspök a 
csikkozmási plébániára Barthos Mihály futás-
falvi  lelkészt nevezte ki. 

— A főispán  Salló Dénes szolgabirósigi 
dijnokot írnokká nevezte ki, Demes Ferenc 
kertészi dijnokká és szolgálattételre a kászon-
alcsiki fószolgabirósághoz  osztotta be, Csiszér 
Károly árvaszéki díjnok a felcsiki  járáshoz he-
lyeztetett át. 

Nagy Mózes kir. járásbirósági díjtalan 
joggyakornokot a kovásznai járásbíróságtól a 
a gyergyószenttniklósi járásbírósághoz joggya-
kornokká nevezték ki. 

— A honvédség köréből. A csíkszeredai 
honvédség tisztikarából Szőcs János százados 
Nagykanizsára, Géczi István százados Nagy-
váradról Csíkszeredára, Böjthy Ödön hadnagy 
Csíkszeredáról Fogarasra és Kis Emö Foga-
rasról Csíkszeredára helyeztetett át. Vécsey 
Géza hadnagy szolgálati helyének meghagyá-
sával főhadnagygyá  lépett elő. 

— Főispáni változás. A király Elekes Béla 
Háromszék vármegye főispánját  folyó  évi ok-
tóber hó 26-án kelt legfelsőbb  elhatározásával 
ezen állásától saját kérelmére felmentette  és 
helyébe Meczner Béla főrendiházi  tagot ne-
vezte ki. Az installáció folyó  hó 25-én lesz 
nagy ünnepségek között Sepsiszentgyörgyön. 

Uj titkos tanácsosok. Őfelsége  gróf  Ha-
dik János belügyi, Bolgár Ferenc honvédelmi, 
Tóth János kultuszminiszteri államtitkárt való-
ságos belső titkos tanácsosokká nevezte ki. 

— Egy főpap  ünneplése. Sepsiszentgyörgy 
társadalma folyó  hó 10-én ünnepelte Fejér Manó 
főesperes-plebánost  tb. kanonokká történt ki-
nevezése alkalmából. A díszvacsorán osztály-
és felekczetkülönbség  nélkül részt vett nem-
csak Sepsiszentgyörgy városa, de képviselve 
volt a vidék is. Az ünnepeltet elsőnek KOnnle 
Tivadar főgondnok,  majd Bene István ország-
gyűlési képviselő köszöntötte fel,  azután a pol-
gárság és iparosság részéről köszöntötték fel 
többen Fejér Manó plébánost, királyi kitünte-
tése alkalmából. Fejér Manót személyesen, le-
vélben és táviratban több világi és egyházi 
méltóság kereste fel  ineleg üdvkivánalaival. 

Az erdélyi kathollkus státus. Az er-
délyi katholikus státus folyó  hó 12-én Majláth 
Gusztáv gróf  püspök elnöklésével közgyűlést 
tartott. A közgyűlés elölt ünnepies istentiszte-
let volt, amelyet a püspök celebrált. A köz-
gyűlésen a megnyitót Majláth gróf  püspök 
mondta és beszédében a Ne lemere ügyével 
foglalkozott.  A püspök szerint mindenki belát-
hatja, hogy a pápa a katholikus egyháznak 
egész világra kiterjedő rendeleténél, nem lehel 
tekintettel arra a, hatásra, melyet valamely or-
szágban tehcl. Ámde fontos  okok egyes ren-
deletek felfüggesztését  szükségessé teszik. Ezért 
a magyar püspöki kar kezdettől fogva  azon 
volt, hogy ez ország sajátos viszonyairól tájé-
koztassa a szentszéket és ez általános érvényű 
szabályrendeleteknek e pontjából származható 
bonyodalmakra figyelmeztesse.  — Szentséges 
atyánk — úgymond a püspök — bíborosaival 
a kérdést beható tanulmány tárgyává tette, ugy 
hogy annak tisztázása most van folyamatban, 
mert a nyári veszedelmes malária miatt Rómá-
ban nem lehetett a tárgyalásokat végezni. Mi-
vel szolgált tehát rá az apostoli szentszék arra, 
hogy oly gyöngédtelen meghurcolásban része-
süljön, akkor, midőn a kérdést jóakaratúan ta-
nulmányozza s annak eldöntéséig megadta a 
fölhatalmazást  arra, hogy a katholikus pap előtt 
meg nem kötött vegyes házasságot utólag ér-
vényesítse. Bármi lesz az eredmény — úgy-
mond a püspök — mi tudni fogjuk  kötelessé-
günket és bár óhajtjuk más vallású testvéreink-
kel a békés egyetértést, legdrágább kincsünket, 
katholikus szent hitünket s annak legfőbb  biz-
tositékái, az apostoli szentszékhez való tánto-
ríthatatlan ragaszkodást, nem engedjük sem 
gyöngíteni, sem méltatlanul megtámadni. A 
püspök végül meleg és lelkes szavakban be-
jelentette, hogy táviratban fogja  kifejezni  azt 
az el nem muló hálál, melylyel a magyar nem-
zet a pápának tartozik. A közgyűlés további 
folyamán  világi elnökké Béldy Akos grófot  vá-
lasztották. Végül Balázs ügyvéd indítványára 
a közgyűlés megbízta az igazgatótanácsot az 
egyházközségek gazdasági helyzetének részle-
tes megfigyelésével.  Délben díszebéd volt. — 
Majláth Gusztáv gróf  püspök, este Rómába 
utazott a pápának 16-án tartott aranymiséjére. 

— A brassói csendőrkerület kóréból. For-
gách Elemér VII. számú csendőrkerületbeli fő-
hadnagy,csíkszeredai szakaszparancsnok, hason-
ló minőségben a II. számú csendörkerQlethez: 
Nagybecskerekre; Sáfáry  László csendőrfőhad-
nagy, kézdivásárhelyi szakaszparancsnok,hason-
ló minőségben, Csíkszeredába; Mftller  Béla 
V. számú csendőrkerületbeli hadapródtiszthe-
lyettes, a VII. számú csendőrkerületfaez:  Gyer-
gyószentmiklósra és Szép Géza hadnagy Kézdi-
vásárhelyre helyeztettek át — Okiratilag meg-
dicsértetlek : A m. kir. honv. miniszter által: 
Dániel Adolf  magyar királyi brassói VH. 
csendőrkerületbeli törzsőrmester, 20 évet meg-
haladó csendőrségi szolgálata alatt tanúsított 
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Ogybuzgó és eredményes működéséért A m. 
kir. VII. sz. csendörkerQleti parancsnokság állal: 
Péterfi  István csendőr, c. őrsvezető, Kondráth 
Lajos, Galicza János és Kökösi György csen-
dőrök 1907. december 6-án Haró községben 
elkövetett rablógyilkosság tetteseinek nagy 
körültekintéssel és odaadó buzgalommal foga-
natosított kérdése és elfogásánál  való közre-
működésükért. 

— Meghívó. A csíkszeredai korcsolya-egye-
sQlet 1908. évi november hó 22-én délelőtt 
fél  12 órakor az .Otthon. kávéházban gyűlést 
tart, amelyre az érdeklődők tisztelettel meghi-
vatnak. A korcsolya-egylet elnöksége. 

— Tanári kongresszus volt Székelyudvar-
helyt november 2. és 3. napjain. Az erdélyi stá-
tus 7 gimnáziumából jöttek össze. A gyűlésen 
Pál Antal igazgató elnökölt, s a státus képvi-
seletében Pál István referens  vett részt. — 
Előadást tartottak : Rass Károly a tankönyvek 
stylusi nehézségeiről, Tertánszky József  a taná-
rok egységes megtartásáról, Lukhaub Gyula 
arról értekezett, hogy a természet és természet-
tan erkölcsi bányák az ifjúság  lelkivilágára, 
Frölich Ottó azt fejtegette,  mit tehet a történe-
lem a socialistikus újságcikkek ellen. Előadások 
után élénk vita befejeztével  elhatái ózták, hogy 
az egyesületüket fenntartják,  de tagjaik az or-
szágos egyesületet támogatják. 

— Meghívó. A csiksomlyói róm. kath. ta-
nitóképző-intézet tanári testülete és ifjúsága 
X. Pius pápa őszentsége 50-ik éves áldozo-
papságának és az intézet védőszentjének. Szent 
Ceciliának tiszteletére folyó  hó 22-én vasárnap 
d. e. 10 órakor, a gyakorló-iskola nagytermé-
ben ünnepélyt rendez, a következő műsorral: 
1. Onnepelyes szentmise. 2. Onnepi nyitány, 
Dománfytól,  előadja a zenekar. 3. Beszéd a 
pápáról, tartja Kovács András tanár. 4. Hegedű-
kettős, Morsarttól. 5. X Pius pápa aranymisé-
jére, Párkányi Norberthlöl. szavalja Bara Ignác 
IV. éves ngvendék. 6. Ének Szent Ceciliáról, 
tartja Sárpátki János IV. éves növendék. 8. A 
dal, Spohrtól, előadja az énekkar. 9. Vezér-
csillag, Rudnyánszky Gyulától, szavalja Szántó 
Ádám III. éves növendék. 10. Hunyadi induló, 
Erkeltől, előadja a zenekar. A tanári testület 
és az ifjúság  ezen az uton is meghívja az ér-
deklődőket az ünnepélyre. 

— Az erdélyi rel. egyházkerületből. Az 
erdélyi ref.  egyházkerület igazgatótanácsa, mint 
Kolozsvárról jelentik, szombaton tartotta ren-
des közgyűléséi, amelyen báró Bánffy  Dezső 
betegsége miatt báró Kemény Kálmán elnökölt. 
Bánffyt  meleghangú táviratban üdvözölték. Pé-
ter Károly igazgatótanácsi titkár felolvasta  az 
egyházkerület felterjesztését  az egyetemes kon-
venthez a Ne temere ellen. Zeyk Dániel indít-
ványára a felterjesztéshez  egyhangú lelkesedés-
sel hozzájárullak. Kenessey Béla püspöki je-
lentését nagy tetszéssel fogadták  és Deák Lajos 
indítványára a közgyűlés neki köszönetei sza-
vaz. Vasárnap több lelkészt avatlak ünnepie-
sen fel. 

— Magyar felírás  az utcán. A segesvári 
magyar polgári kör, követve a magyar kaszinó 
elhatározását, azt a kérést intézte Segesvár vá-
ros képviselőtestületéhez, hogy a középülete-
ken necsak németül, hanem magyarul is jelez-
zék az utcanevet. 

— Erdélyrélzl vásárok. 19-én Felvinc, 
Gemyeszeg, Harasztkerék, Királyfalva,  Magyar 
Iráta, Magyargorbó, Nagyborosnyó; 20-an Er-
zsébetváros, Körösbánya, Várhely, Zernesl 
21-én Csákigorbő; 22-én Magyamagyzsombor; 
25rén Alvinc, Bánffyhunyad,  Görcsön, Gyala-
kuta, Gyergyóditró, Kutyfalva,  Szászkézd. 

— Az uj Ipartörvény tárgyalása. A szé-
kelyföld  érdekeltségét Marosvásárhelyre lolyó 
hó 18-ára hivta meg a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara elnöke. A két-három 
napi gyűlésen az uj ipartörvényt fogják  tár-
gyalni. E nevezetes gyűlésre meghívást kaptak 
a kamara tagjai, âz összes kereskedelmi és 
ipari testületek, társulatok, magántisztviselők, 
kereskedelmi és ipari alkalmazottak egyesületei, 
úgyszintén az iparhatóságok, iparfelűgyelőségek 
szakirányú intézetek és nagyobb gyárosok. A 
tárgyalás alapjául a kamara szakbizottságának 
munkálata fog  szolgálni, de tárgyalni fogják  az 
érdekeltek által előre irásba benyújtott egyes 
javaslatokat is. A nagygyűlés menetét tárgya-
lási sorrend fogja  szabályozni. A tárgy fontos-
sága és az a körülmény, hogy a kereskedelmi 
és ipar összes tényezői a székelyföldön  első 
izben jönnek össze, nagy jelentőséget adnak e 
gyűlésnek. Már is számos jelentkezés történt a 
székelyföld  minden részéből. 

— A székely tanügy ünnepe. A napok-
ban lélekemelő ünnnepet ültek Maroslorda vár-
megye hatóságai és főleg  tanítói testülete. Deák 
Lajos a vármegye kir. tanfelügyelője  volt az 
ünnep középpontja, aki e minőségben egy ne-
gyedszázados, eredményekben gazdag s fárad-
hatatlan tevékenységet fejtett  ki. Deák Lajos 
neve az erdélyi tanügyi körökben egész fo-
galommá vált. Fogalma a becsületes, öntudatos, 
önzetlen és kitartó munkának. Erdély kultúrá-
jával egybeforott,  annak fejlesztését  Isten áldotta, 
nagy tehetséggel, lankadatlan buzgósággal szol-
gáló volt az ö negyedszázados tanfelügyelői 
működése. Munkássága azonban korántsem volt 
ez irányban egyoldalú. A közélet lelkes kato-
nája volt Deák Lajos. Minden társadalmi, jóté-
konysági, kulturális mozgalom benne lelkes 
támogatóra talált De főképpen  örök emlékű 
Deák Lajos neve a Székely Társaságok törté-

xu. M l d ö n országszerte felhangzott  a ki-
áltás: .Pusztul a székely!. Deák Lajos a Szé-
kely Társaságok élén s minden más társadalmi 
uton is a székelység érdekeinek első, láradha-
tatlan harcosakénl szállott sikra. Maros-Torda 
vármegye, bár működésinek intenzivebb tere 
volt, legfőbb  politikai tisztziselőjével, Ugrón 
Gábor főispánnal  az élén, nem sajátíthatja ki 
Deák Lajos ünneplését. Részt kér abból az 
egész erdélyi magyarság is s e részben e sorok-
kal mi is elismerésünkkel kívánunk adózni az 
erdélyi kultura s a székelység e kiváló, érde-
mekben gazdag, páratlan lelkességgcl küzdő 
vezető harcosának. 

— A Petőfi  Társaság ajándéka a közön-
ségnek. A Petőfi  Társaság kiadásában igen ér-
tékes és eredetére felelte  érdekes diszmü jele-
nik meg november hó folyamán  a könyvpiacon. 
Ez a diszmü Petőfi  összes müvei. A hatalmas 
könyv, mely a nyomda és könyvkötői technika 
egyik kiváló produktuma, ugyanabban az alak-
ban és ugyanolyan nyomtatásban jelenik meg, 
mint az 1847-es nagy Petőfi  kiadás, a melyet 
a költő önmaga rendezett sajtó alá s a mely-
ből a mai nemzedékre csak néhány féltve  őr-
zött példány maradt. A Petőfi  Társaság elha-
tározta, bogy a Petőfi  kultusz fejlesztése  érde-
kében, de egyszersmind hárája jeléül, minda-
zoknak, akik a most kibocsájtotl egy koronás 
Petőfi  sorsjegyeknek terjesztésében segítségére 
lesznek és legalább is 40 darab sorsjegyei vesz-
nek, vagy ismerőseik körében elhelyeznek, 
ajándékkepen, emlékül megküldi a Petőfi  összes 
müveinek ezt az értékes diszkötetét, amely a 
könyvpiacon 20 korona bolti árban kerül íor-
galomba. 

Szédelgés a jótékonyság nevében. Az 
országol keresztül kasul járják a József  kir. 
Herceg Szanatórium nevében egy kis kék 60 
filléres  füzetlel,  mely .Védekezés a tudóvész 
ellen, cimet viseli. A füzetet  Rákoscsabán nyo-
matták. Semmi oka sincs a jelzet cimet viselni, 
mert a füzetkében  a védekezésről egy árva szó 
sincs. De még kevesebb oka van bárkinek az 
egyesület nevében azt terjeszteni, mert ezzel 
az egyesület senkit meg nem bizolt. Nevével 
illetéktelenül visszaélnek. Kérünk mindenkit, 
hogy a füzet  terjesztőit adják át a hatóságnak. 

— Mentőkocslk a magyar állami vasutak-
nál. A gyakori vasúti balesetek alkalmával a 
magyar állami vasutakon nagyon sokszor órá-
kig kellett várni, mig a szerencsétlenül jártak 
kellő orvosi segélyben részesülhettek. A keres-
kedelmi miniszter most elrendelte, hogy negy-
venkét menlökocsit építsenek, melyeket az or 
szág különböző részein a főbb  állomásokon 
helyeznek el s a szerencsétlenség színhelyére 
a legközebbi állomásról ilyen mentőkocsi viszi 
az első segélyt. A legszükségesebb orvosi mű-
szerekkel, kötöszerekkel, gyógyszertárral lesz 
ellátva és szerszámokkal. A mentőkocsik sze-
mélyzetét bizonyos turnusok szerint osztják be 
szolgálatra. A 42 mentőkocsihoz később többet 
is készítenek. 

— A székely gabonaraktár-szövetkezetek. 
Nehéz küzdelmek közöli mozgott a székely 
gabonaraktár-szövetkezet az első félévben,  de 
már a második félév  megerősítette működését, 
a mi számokban kifejezve,  a jelentés szerint 
ugy fejeződik,  hogy az első félévben  2,148.773 
klg. a beraktározott termény, már a második 
félévben  4,536.206 klg., vagyis kétszeresse. A 
szövetkezet a hadseregellátásban is részlvetl 
33 waggon zabbal. A tagok száma 72. Az üz-
letrészeké 530. Eddig teljesen befizettetett 
45.700 korona. Pénztárforgalma  1,045.326 ko-
rona volt. A szövetkezet hatásosabb működé-
sére kedvezőtlen hatással volt a tavalyi rossz 
gabonatermés, valamint a drága pénzpiaci vi-
szonyok. 

— A megfizetett  tréla. Egyik helyi kávé-
házban derűs jelenetet élveztek végig a rendes 
ebédutáni törzsvendégek. A törzsasztalnál adás-
vevésről folyt  a téma, miközben K. törzsven-
dék megjegyezte, hogy ő még a rajta levő 
kabátot is eladja, ha kérik. Erre a szintén je-
len volt H. kereskedő szó nélkül benyúl a tár-
cájába, és kitesz az asztalra 10 koronái és kéri 
a kabátot, természetesen ezzel csak próbára 
akarván tenni K. ur szavai hihetöségét. K. ur 
azonban állja a sarat és a legnagyobb flegmá-
val leölti szépen a kabátot magáról, miközben 
a 10 koronát kellő biztonságba helyezi. A jele-
netet óriási derültség követte és H. barátunk 
alig győzte a rögtön tömegesen kinálkozó ka-
bát eladókat lerázni a nyakáról. 

— Rablógyllkosság Marosvásárhely kö-
zelében. Moldován György és Nyárády Mihály 
szekéren Marosvásárhelyre igyekeztek. Sárpatak 
mellett jablók támadtak rájuk, Moldovánt ha-
lálosan, Nyárádyt életveszélyesen megsebesí-
tették s ezután pénzűket elrabolták. 

— Oláhok és székelyek barca. Erdőszent-
gyöigyön magyar és oláh legények összevesz-
tek és véres harcra keltek. Az oláhok László 
József  székely legényt szivenszurták, 5 másik 
legényt súlyosan megsebesítettek. A csendőrök 
5 oláhot letartóztattak. 

— Széttépett medve. Gróf  Béldy Ákos 
•Beldy Piai* nevű havasán a Kofé  csobánjai 
egy széttépett fiatal  medvét találtak. A nyomok-
ról Ítélve, a vaddisznók tépték szét annyira, 
hogy csak bőrének foszlányait  és fejét  találták 
meg. Ki tudja, bogy kerülhetett a fiatal  mackó 
a vaddisznók közé? 

— Sertéshizlalás árpával. Viszonyaink kö-
zött kizárólag árpával való hizlalás nem szo-
kott előnyös lenni, kivált ha szárazon, szeme-
sen akarnók feletetni.  Az árpa SZÍVÓS, kemény 
héját a sertés nehezen birja szétmorzsolni, a 
miért aztán rágallan nyeli le a falatot,  melyet 
a gyomor nem bír jól megemészteni, sőt ha 
igen sokat talált enni az állal, ugy a nagyon 
megduzzadt árpa igen könnyen gyomorbaji 
idézhet elő nála. A száraz árpát különben 
csakhamar megunják a hízók és keveset fo-
gyasztván, lassan gyarapodnak. Ha mindennek 
ellenére is kizárólag csak árpával akarnánk 
hizlalni, akkor mindjárt kezdetben vizbe áztatva 
tehát felduzzasztva  és megpuhítva etessük a 
szemeket; később körülbelül a hizlalás máso-
dik felében  darálva és lehetőleg forró  vízzel 
sürü habarcscsá keverve üntsük a váluba, még 
pedig télen melegen, nyáron kihűlés után. Ily 
alakban és minőségben a gyomor könnyen 
megemészteti az árpái; a hizók jóízűen falják 
és sokat meg tudnak belőle enni, minek kö-
vetkeztében gyorsan felhiznak  és jó hus és vas-
tag szalonnát adnak. Az átmenet a szemről a 
darára lassankint eszközlendö s e részben jól 
megfigyelendő  mindaz, mi a tengerivel való 
hizlalásnál tudnivaló. — A tengerin és árpán 
kívül használt szemes takarmányok legkivált 
csak kisegitökép, azaz más takarmányhoz adott 
pótlék gyanánt szerepelhetnek, kivévén a kölest. 

— Az .UJ Erdélyi Naptár", melyet két női 
szerkesztő: Kupcsayné és Makoldyné az idén 
is nagy figyelemmel  állítottak össze, második 
évfolyamával  lepi meg olvasóit az 1909-ik évre. 
A csinos és szép kiállításban megjeleni naplár 
mindent tartalmaz, amit egy nagy naptártól 
megkövetelhetünk. Gazdag, értékes szépiro-
dalmi részében jeles írók dolgozatait találjuk. 
A naplár Zeidner H. brassój könyvkereskedő 
cég kiadásában jelent meg. Ára 50 fillér. 

— - A Háziorvos címmel a fővárosban  kiváló 
orvosi szaktekintélyek közreműködésével dr 
Fűrst Zsigmond szerkesztésében egy hónapon-
ként megjelenő népszerű egészségügyi folyó-
irat indult meg. A lap az egyéni, családi és 
társadalmi hygienia körébe eső minden kérdés-
sel foglalkozik,  tehát emberbaráti és kulturális 
missziót van hivatva teljesíteni. Első számának 
tartalmából következőt emeljük ki: Bevezető 
cikkéi Dr. Bród Miksa a kiváló szakíró irta ; 
Dr Gerlóczy Zsigmond egyet, magán tanár. A 
koleráról és az ellene való védekezésről; dr 
Kovách Aladár a B. O. M. E. igazgató-főorvosa. 
Első segítségnyújtás a család körében. Dr Ke-
mény Ignácz ny. cs. és kir. törzsorvos, A gyer-
mekek nemi felvilágosításáról,  Dr Reiszmann 
László uőorvos, A hószámról, Rónai Mihály 
állatorvos, A lóhusról. Dr Réth Béla az elektro-
mágneses gyógyintézet vezető orvosa, A villa-
mosság a gyógyászatban címen stb. stb. írlak 
nagyérdekü és tanulságos cikkeket. A lap kiadó-
tulajdonosa Molnár M. Lajos. Szerkesztősége 
és kiadóhivatala: Budapest, VI. Andrássy-ul 27. 
szám alatt van. Előfizetési  ára egy évre 2 ko-
rona 40 fillér. 

— 1000 dolláros bölcső. A ncwyorki vám-
hivatalban jelenleg oly bölcső vesztegel, mely-
nél drágábbat s művészibb kivitelüt még nem 
vittek be Amerika területére. Egy mullmillio-
mos kis fiának  volt szánva, de mivel 60 szá-
zalék vámot vetettek az 5000 koronás bölcsőre, 
vagyis 3000 koronát, a milliomos nem akarja 
kiváltani, hanem azt követeli, hogy hallgassa 
öt ki a fö  becslőbizottság. Sokáig fog  tartani, 
mig ezt a vámkérdést elintézik. A bölcső rozsa 
fából  van faragva  s -rendkívül művészi faragás-
ban amoretteket és tündéreket tüntet föl,  me-
lyek gyönyörű arabeszkek közt bujkálnak. 
Magának a farésznek  az értékét 2200 koronára 
becsülik. Selyem menyezclét és vánkosát a 
legdrágább aranyhimzések borítják. 

KÖZGAZDASÁG. 
A takarmányhiány enyhítése. 

Darányi Ignác földmivelésügyi  miniszter va-
lamennyi vármegyei gazdasági egyesülethez és 
a nagyobb gazdasági egyesülethez a követ-
kező leiratot intézte: 

Takarmányhiánnyal sújtott gazdaközönség 
segélyezésére biztosított kedvezmények közül 
azok a larifális  mérséklések, melyeket a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter ur közbenjárásomra 
az államvasutak kezelés alatt álló helyiérdekű 
vasutak vonalain szállítandó és erőtakarmány-
nemüekre nézve folyó  évi szeptember I-től 
visszavonásig, de legkésőbb 1909. évi április 
hó végéig életbe lépteteti, a t. Egyesület előtt 
részint a 200/eln. T. 1908., részint pedig a 
350/eln. T. 1908. számú körirataimban foglalt 
közlések alapján már ismert elvi szempontok-
ból élénk sajnálatomra nem valamennyi, hanem 
csak azon törvényhatóságokra voltak kilerjesz-
hetők, a melyek egész területe nehéz viszonyok 
közé jutott. 

Mindazáltal a m. kir. kereskedelemügyi mi-
niszter ur a magyar gazdaközönség érdekeire 
való tekintettel, hozzá intézett megkeresésem 
szíves méltánylása mellett figyelemmel  volt arra 
is, hogy a hazai magánvasutak szintén bevo-
nassanak a takarmányhiány enyhítése céljából 
szervezett segélyactióba és e végből felkérte  az 
illető vasút vállalatok igazgatóságait, hogy a 

takarmányküldeményekre saját vasutaikat ille-
tőleg ugyancsak a lehető díjmérséklést enge-
délyezzék. 

Ezen felszólítás  eredményképpen a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úrtól folyó  évi ok-
tóber hó 4-én 78890/111. szám alatt vett értesí-
tés alatt vett értesítés alapján értesítem a t. 
Egyesületet, hogy az alább megnevezett hazai 
magánvasutak részéről szálas és erőtakarmány 
küldeményekre saját vonalaikon ugyanazon fel-
tételek és módozatok mellett, melyek az állam-
vasutak vonalain engedélyezett díjkedvezmény 
alkalmazása tekintetében előirattak, szállítási 
díjkedvezmények engedélyeztetlek: 

1. A Szamos völgyi vasúton és az általa 
kezelt helyi érdekű vasutakon. 

2. a mohács—pécsi vasúton. 
3. a cs. kir. szab. kassa—odenbergi vasút 

magyar vonalán. 
A. a győr—sopron—ebenfurti  vasúton. 
Az ügy érdekében állónak tartván, hogy 

ezen ujabb vasúti szállítási díjkedvezmények 
engedélyezése a legszélesebb körben közhírré 
tétessék és az ez iránt a t. Egyesülethez for-
duló gazdák azokról felvilágosithatók  legyenek 
gondoskodtam róla, hogy az eladó szálas takar-
mánynemüekről készült és a folyó  évi szeptem-
ber hó 29-től, október hó 13-áig hozzám beje-
lentett adatokat tartalmazó III. számú kimuta-
tásba jelen kedvezmények ismertetése szintén 
felvétessék. 

Ennek a kimutatásnak a t. Egyesület részére 
közvetlenül leenndő megküldése, nemkülönben 
a «Főldmivelési Értesítő. «Független Újság. 
-Gazdasági Lapok., .Köztelek, és a .Magyar 
Gazdák Lapja, című szaklapok utján való ter-
jesztése iránt egyidejűleg külön intézkedem. 

Budapest, 1908. évi oklóber hó 14-én. 
Darányi, «. fr. 

A „Hermo«- Magyar Általános Valtóüilet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti Jelentése a tAzsda-

forgalomrál  éa pénzpiaciról. 
Budapest, 1908. november 12. 

Az elmúlt hét folyamán  az összes európai 
tőzsdéken nagy fellendülés  volt észlelhető. — 
A német francia  casablancaí bonyodalmak elsi-
mítása, valamint a kancellár váltság megszűnése 
nagyban hozzájárultak a tőzsdék hangulatának 
irányításához. — A belpolitikai viszonyoknak 
nyugodtabb megítélése, valamint a termésre 
kedvezőbb időjárás szintén jótékony hatással 
voltak az irányzat szilárdulására. — A külföldi 
tőzsdék hatása alatt a budapesti értéktőzsdén 
is majdnem az összes értékek árfolyamában 
javulás volt észlelhető. Ezek közt a budapesti 
közúti vaspálya részvényei állottak előtérben, 
mely részvényekben állítólag külföldi  kezek 
részére nagyobbmérvü vásárlások történlek, 
mivel kapcsolatban a részvények árfolyama 
590-ig emelkedett. Feltűnő árfolyamjavulást  tün-
tetnek fel,  a városi villamos vasút részvényei 
is, melyek cursusa 273-ig emelkedett. 

Élénk kereslet mutatkozott bankrészvények-
ben is melyek közül a magyar leszámítoló és 
pénzváltóbank, valamint a magyar jelzáloghitel-
bank részvényei néhány koronás áremelkedést 
tüntetnek fel.  A berlini és bécsi tőzsdének el-
lanyhulásának, a szerb viszonyok bizonytalan-
ságának, valamint annak a híre, hogy Ausztriá-
ban hivatalnok-minisztériumot fognak  kinevezni 
a mai napon az árfolyamok  mérsékelt csökke-
néséi eredményezte. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

nov. 5. nov. 12. 
4 százalékos in. koronajáradéb — 92-05 92*25 
Mngyar liitelrészvény — — — 736'— 737 50 
Magyar jelzálogbank részvény — 424*— 431*— 
Budapesti közúti vaspálya résav. 552*— 586*— 
Városi villamos vasút részvény — 262*25 272*— 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a mélyen tisztelt 

v e n d é g e i m m e l tudatni , miszerint 

borbély és fodrász-üzletemet 
áthelyeztem saját házamba, a 
Hargita-utca 39. házszám alá, (a 
pénzügyőri laktanya mellé). 

Kérem az igen tisztelt közönség szi-
ved pártfogását  és vagyok 

késs szolgálattal 

BORSODI GÉZA, 
6— G fodrász. 

Hirdetmény. 
Vámos-Udvarhely (Kiskükűllómegye) 

határában termelt 2400 veder faj  must 
(sylvania, szűzke borát, muskotáj, rizling), 
továbbá 1900—1907. évekből ó-bor hely-
szűke miatt sürgősen eladó. Must ára 
literenkint 45—55 fillér;  az óbor ára 
65—120 fillér.  Nagybani vételnél jelen-
tékeny árkedvezmény. Bővebb felvilá-
gosítást ad: Gálliy Jenő udvarbíró, 
Székelyudvarhelyen. 1-2 
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U J D I V A T - Ü Z L E T ! ! ! 
Van szerewsém < sikszereda és vi.l. ke u. é. közöiwégének 1i. tudomására hozni. hogy Caiksze-
redábau - a Szultán (1. léi* sarok üzlethelyiségben > a nini kor igényeinek megfelelően  berendezett 

NŐI- ÉS F É R F I - D I V A T Á R U - Ü Z L E T E T 
nyitottam. Személyesen tett bevásárlásom folytán  a legelőkelőbb forrásokból  szereztem be 
arueikkeimet. nagy gonilot lorilítva a mélyen tisztelt közönség legmesszebbmenő igényeinek 
kielégítésére, szeinelött tartva áruimnak kitiinő minőségét, miáltal a versenyt felvenni,  a 
teljes bizalmat kiérdemelni leend a löeéliun. Méh tisztelettel kérem tehát a t. vevő-
közönséget, hogy minden tekintetben kifogástalanul  berendezett üzletemet vásárlási 
kötelezettség nélkül megtekinteni szíveskedjék s igy személyes meggyőződést szerezni 

áruim kitűnő minőségéi-öt és szolid árairól. Kiváló tisztelettel: 

Székely Ödön, női és férfi-divat-iizlele.  Csíkszereda. 

S 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE V I L M O S 
lllatszertárában, Csíkszereda 

Kaplmtók a legfinomabb  illatszerek 
dekagramonként és mindennemű 
arez- és kézápoló szerek. Gyógy-  és 

virágszappanok. -— 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Baj rák-regenerátor 
az ösziiló hajnak visszaadja uz ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thynol és Stomatin fogápoli  sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) btloyeknek állandó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kéiflnomitó. 
Vidéki megreodelések lcepoitaítaB esiköiolltM. 

Hirdetmény. 
A tn. kir. államvasutaknak Karcfalva 

község határában szükséges ingatlan 
földterületek  kisajátítása tárgyában a 
Karcfalva  község házánál 1908 évi 
szeptember hó IU-én megtartott tárgya-
lás alapján alólirott bizottság hozta a 
kővetkező 

HATÁROZATOT: 
A beterjesztett kisajátítási tervezet 

helyben hngyutik. 
A kisajátítási összeirásbau foglalt 

egységárak tekintetében a bizottság ér-
demleges liulározatot nem h izolt. mert 
e tekintetben felek  megegyezni nem 
tudtak. 

Ezen határozut feleknek  szóval is 
kihirdettetett, akiknek az is meg lett 
magyarázva, hogy a meg nem elégedő 
félnek  jogában van e határozat ellen a 
kereskedelemügyi ni. kir. miniszterhez 
folyamodni.  Köteles azonban uz illető 
ezen bizottságnál télfolyamodását  a mai 
naptól számítva 3 nap alatt vagy írás-
ban benyújtani, vagy szóval bejelenteni. 

Kelt Karcfalván,  1908. évi szeptem 
ber hó 10-én. 2-3 

A k i s a j á t í t á s i b i zo t t ság : 
Dr Fejér Antal s. k., Dr Élthes Gyula s. k., 

h. elnök. b. jegyző. 

Bara János s. k. Mihály István s. k. 

KARÁCSONYI 0CCASI0! 
Tudomására hozom a t. vevó közönségnek, bogy tul nagy áruraktárom arra kész-
tet, hogy folyó  évi november és december hónapokban áruraktáromnak igen nagy 
részét a rendes áraktól eltéróleg tetemesen leszállítsam. — Gz alkalomból tehát 

KARÁCSONYI OCCASIÓT RENDEZEK. 
1 méter igen jó mosó kreton minden színben 24 krtól feljebb. 
1 méter legfinomabb  .Cosmanos" levantin 29 „ „ 
1 ratr tiszta gyapjú Delaiu szép választékban 60 . „ 
1 méter uagyon jó mosó Delain (bordUrös) 34 „ „ 
1 ratr50 cm.széles taft  selyem minden  színben 1 frttól  feljebb. 
1*20 cm. széles gyapjú Bzór-szövetek 00 krtól feljebb. 
120 cm. széles gyapjú Zibelín posztók . 85 _ 
140 ciu. széles zsolnai tükör posztó kostümnek 2 forint  95 kr. 
70 cm. széles gyapjú angol flanel  mosható 90 krtól feljebb. 
120 cm. széles félgyapju  Loden nói ruhának 53 . „ 

Továbbá felhívom  a t. vevő közönség b figyelmét  más árucikkeimre is, úgymint: 
nöi kabátok, kalapok, Körme colier boák, téli nagy kendők, báráu éo ptftscfe 
kendék, férfi  téli kabátok ét ruhák, valamint minden minőségű dptkbsa igen 
nagy választékot tartok. — Becses látogatásokat kérve, maradok teljes tisztelettel 

NURIDSÁNY MÂRTON, 

HIRDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

# 
g ő z - , HÓ LÉ 6 ÉS gyÓgyrÜRPŐ A SZOBÁBAN! 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfúrdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanltás- szobafürdő  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leghutá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- és höleg fürdőt  készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
lukasban a kényelem netovábbja. Kipróbált r n D C T M T D IV I II n i n 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél- • UKo I nLK ALflU  AK 
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél- 3 „Sanltás" szobagózfürdó-
külözhetetlen minden egészséges ember- készülék egyedüli gyártója, 
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsó-
ható és valamely szekrény mögé állitható. erdősor 30. sz. Teleion 97—51. 

i t vm 'Rv ftv  <JT> TT> iţ>. TT» ttv/nvjt» n* ttv n» n» nvitv n* «n» itsnv/n^ 

n ö i - é e í é x í l d l v a t - - ( l z l o t 9 , C e l l c a z e r e d i b 

512 — 1908. szám. 2—3 
ki. 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgó" nevü er-

dejében torzşeukinti bemérés utján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha 
szonfa  tömeg értékesítése céljából folyó 
évi december hó 7-én délután 2 órakor 
Vacsárcsi községházánál nyilvános szó-
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatui. 

Kikiáltási ár: 86500 korona, azaz 
nyolcvanhatezerütszáz korona. 

Báuatpéuz: 8650 korona. 
l'tóajáulatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdőrész minden 

befektetés  nélkül, télen nyáron kiter-
melhető. Jókarban levő mezei ut vezet 
az erdőtől a csikszentmihályi állomásig, 
melytől miutegy 10 km. távolságra fek-
szik. 

Az árverési és szerződési feltételek 
és a becslési kimututás megtekinthetők 
a csikrákosi körjegyzői irodában. 

Az e l ö l j á r ó s á g : 
Vacsárcsi, 1908. november 7. 

JJénya Antal s. k„ Biró Kálmán s. k.. 
körjegyző. k. biró. 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszépvizi Szentháromság segély 

egyesület igazgatósága, az 1908. év i 
december hó 6-án délután 2 pra-
kor, az egyesület saját helyiségében 
tartandó nyilváuos szó- és zárt Írásbeli 
árverésen eladja az egyesület tulajdo-
nát képező, csikszépvizi batár „Hosszú-
sarok" nevü erdejében körül határolt 
tövőn álló körülbelül 3539 durab 2034 
m' lucfenyő  haszonfáját. 

Kikiáltási ár 3417 korona 71 fillér. 
Bánatpénz ennek 10 százaléka. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott írás-

beli zári ajánlatok, melyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt az árverező 
igazgatósághoz nyújtandók be, szintén 
megfelelő  bánatpénzzel látandók el. Az 
ajánlatokban kiteeudő, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és annak magát aláveti.-

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  az 

egyesület pénztárnokánál megtekinthe-
tők. 

Az erdőben fafelvétel  az igazgatóság 
előzetes engedélyével eszközölhető. 

Fejér János, 
1—2 igazgató. 

Czáka Béla, mészáros és hentes, Csikszereda. 
A fogyasztó  közönség szives figyelmét  felhívni 
kívánom évek óta fennálló  mészáros üzletemnek 

EB H E N T E S - Ű Z L E T T E L m 
való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel sze-
reltem lel és nem kíméltem semmi anyagi áldozatot, 
bogy a fogyasztó  közönséget tisztán kezelt, legízle-
tesebb, friss  hentesárukkal szolgálhassam ki, u. m.: 

Párisi, lengyel, füstölt  is szalámi-kolbász, virsli és stbl cikkekből. 
Fötörekvésem, hogy a fogyasztó  közönség legké-
nyesebb igényeit is minden a hentes-üzlethez tar-
tozó árukkal kielégíthessem, versenyképes árakkal. 

Vhlrki  luef/reHtléléHeket  ím u lef/jmntoMtibbuu  mxköxlők. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyQ födőanyag,  olcsó áron kapható 
PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN. Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

Nyomatott Nivo'wta JAzapr kAnyvnyoariijMuin. rpikazprmUhu, 1908 




